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bdtt. = belszenvedő ige
elv. = elvontan, elvont értelemben
fér. kn. = férfi keresztnév
fn. =
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•,
fS- ét iKn. =r f8 és melléknév
gyök. = gyakorlatos
A. = helyett
helyn. = helynév
helyr. = helyragok v. helyraggal
htn. =: határtalan mód
ih. = igehatárzó
igék. = igeképző
MS. = indulatszó
k. = középige
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kn. = kötöző

kaim. = külszenvedö ige
l. = lásd
m. = múlt idő
magath. = magashangon
mélyh. = mélyhangon
mivelt. =: miveltető
pro. := melléknév
mtxíro* = mezőváros
névk. =r uévképzö
nőt Jfcn. ^ női keresztnév
nm. = névmás
névr. =r névrag
önh. = önható ige
«M. = öszvetett
p. pl. = például,v
pár. ^ parancsoló mód
(6. = többes szám
t. i. = tudniillik
M. =r tárgyeget
v. = vagy
v. V. = vesd öszve.
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ÉLŐBESZÉD,
Ezen szótár keletkezése; akadémiai utasítás és a szerzők
vezérelvei annak készítésében,
Még 1839-ben tett az Akadémia készületeket egy nagy szótár létrehozására, e
czélból utasítást dolgoztatván. Az utasítás a tagok számára 1840-ben kinyomatott és a tagok
az Akadémia zsebszótára fonalán munkálataikat osztályonként meg is kezdették.
Egykét évi tapasztalás az időnként befolyt mutatványok és eléadások nyomán azon
meggyőződést kelté, miszerént minden egyes tag saját nyelvtudományi elveiből és készültségéből indulván ki, az egyes czikkek sokszor a legkülönbözőbb és eltérőbb nézeteket tüntetek elé
Mely eljárás ha folytattatok, a szótár csupa vegyes nyelvnézeti elemeket tartalmazandó vala.
Elhatároztatott tehát 1844-ben, hogy más útra térve, az Akadémia kiválóan két szakfétfit bízzon meg az egésznek elkészítésével. 3 e nagyszerű bizodalommal legkisebb igényünk
és befolyásunk nélkül mi tisztelteténk meg. Mi érezve e megbízatás véghetetlen fontosságát s
hiányos ismereteinket, aggodalommal, de az ügy Ictesülendése végett, hogy az egyszer általunk
bemutatott munkát aztán az egész nemzet vihesse a tökély lehető fokára, minden tőlünk kitelhető áldozatra is készen állva, a választásnak, jobban parancsolatnak hódoltunk. És miután
egyszer magunkat elhatároztuk, teljes erőnket és tehetségünket annak végrehajtására fordítók,
az általános utasításon kivül különösen még azon meghagyást is nyervén, hogy kettőnk
közötti vélemény különbség esetében, az egyes tárgyat eldöntés végett a nyelvtudományi osztály elébe terjeszszük. De amire szükség egyszer sem vala. 8 hogy az Akadémia sőt az egész
olvasó közönség a munka belső minőségéről is tudomást szerezhessen, magunktól is számos mutatványokat közlöttünk és független eléadásokat tartottunk, mintegy kikémlelendök illetékes
férfiak nézeteit; és amik nagyobb részben mind az Akadémia mind a közönség helyeslését
megnyerték vala, azokat követtük a további munkálatokban. De maga az Akadémia is azon
kivül, hogy évenkinti bizottságok utján tudomást kívánt szerezni a munkálatok eléhaladásáról,
több izben különösen az iránt is küldött ki kebeléből szakférfiakat, — mint alább elé fog
adatni — hogy a dolgozatokat belső tartalmukban és minöségökben is megvizsgálva, illetőleg
vitatva ez iránt is tegyenek jelentést az Akadémiának.
így készült el 1844-től kezdve és csupán a politikai zavarok éréi alatt megszakadva, 1861-dik évnek mintegy közepéig az egész szótár, s tett jelentésünkre a nyomtatás azonnal megkezdetett.
Ennyi év lefolyta alatt kétségen kívül változbatának egyben-másban nemcsak a mi
nézeteink, de a tudományok némely egyes szakmái, tételei is, melyekre vonatkozás fordulhat
elé munkálatunkban, módosulatokon menetének által.
És noha nyomdába adás előtt még egyszer keresztülfutjuk az egyes czikkeket s
hirtelelenében kiigazítjuk és pótoljuk a nézetünk változtával vagy tágasbultával kiigazitandókat
és pótolandókat; de annyira még sem dolgozhatjuk újra, mint nagyobb tökély elérhetése végett
kívánatos volna; különben még egyszer 15 év kivántatnék átdolgozásához, s ekkor alkalmasint
újból kellene ez eljárást ismételnünk. Aztán nem is tudhatunk mindent, mert, miként az írás
mondja : bennünk is csak rész szerént vagyon az ismeret.
Adjuk tehát dolgozatainkat úgy, mint a mondott körülmények között adhatjuk, legfőbb igyekezetünket arra fordítván, hogy azok mi hamarább világot lássanak. Az Akadémia
sőt az egész nemzet dolga aztán — amire nézve már is hol gáncsolólag, hol méltánylólag nagy

részvét és igy minden tekintetben örvendetes jelenségek mutatkoznak — azokba bele tekinteni, a hiányokat annak helyén és idején kipótoltatni, a hibákat kiigazittatni s ekképen — talán egy pótlékkötetben — azokra a koronát is föltétetni.
Azonban, hogy akár eljárásunk kellőleg méltányoltathassék, akár a hiányok és hibák
alaposabban eltávolíttathassanak, szükséges itt egy élőbeszéd alakjában elterjesztenünk:
L Az eredeti utasítást, későbbi előterjesztések és vizsgálatokra következett jóváhagyásokkal vagy útbaigazításokkal együtt;
II. Részletesb igazolását azon elveknek, illetőleg eljárási módoknak, melyeket a
munkálatok folytán az általános utasítások nyomán szem előtt tartónk ;
ÜL Dolgozatunk rendszerét egy egészben, mely a szótár egyes czikkeinek készítenél vezérfonalul szolgál vala.

ELSŐ RÉSZ.
A nagy magyar szótár belső elrendelésének s raiképeni kidolgoztatásának terve.
Utasításul a magyar Tudóstársaság tagjainak. 1840.
Előszó. E terv első része, gróf Teleki József akadémiai elnöknek, alapul elfogadott,
koszorús munkája (Egy tökéletes magyar szótár elrendeltetne, készítése módja. Pest], 1821.) után
készítve, előleges tudomásul a tagok számára, 1834. kinyomatqtt.
Azóta annyira haladván az előkészületek, hogy mag.i a kidolgozás is már munkába
vétethetnék; e terv, 1839-dik évben, a kis gyűlésekben még egyszer átnézetett, nagyobb világosság okáért helyenként példákkal toldatott meg, itt-ott a kifejezések határozottabban ejtettek;
a VH-d. nagy gyűlés határozata a szótár miképeni dolgoztatásáról, valamint a Vörösmarty
Mihály nyelvtudományosztályi megbízott rendes tag példány-czikkelyei, miképen azok, a kis
gyűlésekben! szoros vizsgálat után, el lőnek fogadva, hozzá kapcsoltattak: a mind ezek együtt,
utasításul a tagok számára, a X-d. nagy gyűlés rendeletéből, ezennel kibocsáttatnak, Pesten, a
kit gyűltem június 30.1840. D. SCHEDEL FERENCZ titoknok.

I. A nagy magyar szótár belső elrendeléséről.
L uakMi. A uótir képxete.
Tökéletes nagy szótárnak a nyelv gyermekkora, előmenetele, virágzása s megromlásának philosophiai történeteit kell magában foglalnia; ebből következik, hogy ily nemű szótárakban puszta előadással megelégedni nem lehet, hanem megkivántatik, hogy minden szónak
eredete lehetőleg kimutattassék, változásának, vagy talán hanyatlásának kora és okai kifejtessenek.
E szerint a szótárdolgozó a nyelvbeli szóknak történetirója, s mint ilyennek soha okosdásból
történeti adatokat merítenie, sem valamely szónak jelen divatját elmagyarázni s megváltoztatnia
nem szabad; jövendőre pedig másithataüan törvények színe alatt javaslatokat adni épen veszedelmes. Az ily önkény szerint dolgozott szótár csak akadályára lehetne a nyelv haladásának s
kifejlődésének.
A magyar szótár alkotásának, nyelvünk természete szerint, némely főbb szabályokat kivéve, különbözének kell lenni minden egyéb nyelvek szótárainak alkatától, valamint az eddig
készült magyar szókönyvekétol is. Végre mivel e szótárban idegen nyelv nem vétethetik segédül, minden egyes szóról el kell mondani mind azt, mit róla nyelvtudósnak tudnia lehet, és kell
a kívánt felvilágosítás csak ott maradhatván el, hol azt a dolog természete, vagy nyelvünk ha
tározatlan állapotja nem engedé.
A szótár létreszei következők:
a) A nyelvbeli egyes szók.

g
b) Azoknak grammaticai tulajdonságaik.
c\ Értelmök tökéletes meghatározása,
d) Származásuk.

n. szakasz. A szótárba tartozó egyes szókról.
Tulajdonképen tökéletes magyar szótárban minden magyar szónak fel kellene találtatnia ; de e szerint igen sok haszontalan, roszúl alkotott szóval terhelnök szótárunkat, s másfelül minden magyar szónak kikutatása nem is oly könnyű mint első tekintetre vélnök. Azonban
a helyeién alkotott szók felvételére sem szoríthatjuk magunkat; mert igen sok helytelenül alkotott szó divatozik közönségesen, melyet kihagyni nem szabad. De az írás- a beszedőéit köz szokást
sem lehet venni kizárólag útmutatóul : mert igen sok jó szavaink a kor viszontagságai vagy
szeszélyei miatt elavultak, ellenben írók által is sok helytelen szó használtatik. Azonban a szótár
dolgozásában mind ezen pontokat folyvást sem eíőtt kell tartani, s minden egyes szót különös
vizsgálat alá venni.
Bizonyosabb szabályul lehet tenni a következőt : Mind azon szók, melyek classicus
íróinknál és pedig akár régiebbeknél, u. m. Pázmán, Gyöngyösi stb, akár ujabbaknál, u. m. Faludi,
Berztengi ttb, előfordulnak, valamint azok is, melyeket a köz szokás kelendőkké tett, a szótárba
felvétessenek. A szótárban mindazáltal az egyes szóknál megjegyeztessék, melyik új, régi vagy
avult szó, melyek helyes, vagy helytelen alkotásuak, vidékiek vagy közszokásbeliek s országosak ; továbbá mely új, vidéki vagy elavult szók érdemlik a megtartást s felélesztést.
Mi a classicus Írókat illeti, azoknak használása által az új szó bizonyos polgári just
nyer, azért is efféle szókat a szótárból ki nem szabad hagyni ; de köz szokásnak különösen az
ideijén szókra nézve nem kell fölötte nagy kiterjedést adni, ha azt nem akarjuk, hogy szótárunk
minden nyelvek zűrzavarával megterhelhessék. Az idegen szók közöl tehát csak azokat kell felvennünk, melyek nyelvünkben régen meggyökerezve, s átalakítva vannak, B minden köz
embertől érthetők, mint : pintér, templom, kápolna, apostol stb.; vagy amelyekre okvetetlen, ha
tán csak ideiglen is, szükségünk vagyon, mint : philosohia, passió, character stb., megjegyezvén,
hogy némelyek ezek közöl csak kénytelenségböl vétettek fel, mihelyt helyökbe jó magyar szó
alkottatik, kiirtandók.
A műszók közöl (akár tudomány-, akár művészet-, vagy kézmfibeliek) fölvétessenek
mind azok, melyek vagy eredetiek s köz nyelven forognak, vagy ha kölcsönözöttek is, nyelvünk
hangejtése szerint módosultak ; p. állomány, rendszer, mód, rím, vers, stb.
Családok, nemzetek, országok, tartományok, városok, hegyek, vizek, helységek stb.
tulajdonneveik, mivel a szófejtegetésben felvilágosítást adhatnak , szinte felveendők , mint :
magyar, eteh, Ön, Sajó, Pécs stb.
Az új szók közöl felvétessenek mind azok, ha helytelen alkotásuak is, melyek
classicus irók által
ált használtattak, vagy köz divatba jöttek, mint péld. rény, modor, lég, s tö
efféle ; a helyes alkotásuak, ha szinte rósz irók által használtatnak is, mint péld. lény, lényeg ;
a helytelen alkotásuak ellenben, s a haszontalanok, melyek sem divatba nem jöttek, sem jobb
irók munkáiban elő nem fordulnak, általánosan ki legyenek zárva, ilyen péld. ptlsp&kségedelem
(Barczaíalvi-Szabótól).
Egyébiránt a szótárdolgozóknak, mint a nyelvbeli szók történetíróinak új szókat
alkotni, s beigtatni nem szabod, néhol azonban ajánlólag, s nem a többi szók sorában, hanem
ezeknek magyarázatiban új szókat javaslatul felhozni megengedtetik.
Az elavult t vidéki szóknál azoknak haszonvehetőségére kell figyelemmel lennünk
» felvennünk mind azokat, melyek nyelvünk belső történetire nézve nevezetesek, vagy természetének kifejtésére szolgálhatnak, mint péld. pest, tereny (tenyér értei), stb.
Szóképzinnktt s szór againkat, ha azok szinte egy betűből állnának is p. o. ó, ad-ó,
a szótárból kihagyni nem lehet, mert ezek azon kivül, hogy nagy részint önállók, nyelvünk
grammaticai alkotásának s a szóeredetnek kimutatására okvetetlen szükégesek.
Megjegyeztetik, hogy ahol a szóeredet kétes, olyannak jelentessék ki a szótárban is ;
péld. íöets, mely tőből, de tííböl is eredhetett, hihetőleg emebből, mert a tő inkább tompa,
a tű hegyes.
Hátra van meghatározni, micsoda alakban vétessenek fel egyes szavaink a szótárba.
Erre nézve nyelvünknek a nyngotiakétól különböző természete azt hozza magával, hogy minden
szó físztdtörzsökébent azaz ragatlan állapotjában vétessék fel, és ugyan a uév a nevező esetben

(nominativus), p. o. was, flíz; az ige a jelentő mód jelen idejének egyes számú harmadik személyében (cselekvő igéknél a határozatlan formában) p. o. lát, 'örül, A megjegyzett személyben
állítassanak elő azon igék is, melyekben a tiszta törzsök ik szótaggal van megtoldva, p. o.
fdz-ik, nyil-ik.
A szók sorozatában a származati bettirend tartassék meg; a gyökerek után tudniillik
a származékok következzenek magyarázataikkal; magyarázatlanul azonban s hívatkozólag a
a magyarázott helyekre, minden szó előforduljon szoros betűrendben is. *)

ÜL Szakasz. A szók grammaticai természetének kifejtése.
Hogy szavainkkal helyesen élhessünk, szükséges azoknak grammaticai tulajdonságaikat ismernünk, s noha ezeknek általánosabb szabályai inkább grammaticába tartoznának,
nyelvünk sajátsága mindazáltal a közönségesebb grammaticai törvények felvételét is néha megszenvedi ; ugyan is a fölebb mondottak szerint szótárunkban nem csak az úgy nevezett beszédrészek foglalandanak helyett, hanem a ragok és szőképzok is mindennemű változásaikkal együtt,
a mi által nem csak nyelvünk belső alkotásaival ismerkedünk meg, hanem annak minden elemeit, a törzsökszókat épen úgy, mint a származtatás! vagy ragozás! szótagokat, összegyűjtve
leljük szótárunkban.
.Egyes szóknál, milyen közönséges grammatikai szabályok s mint adassanak elő:
a szótár dolgozását eszközlő társaságnak elveitől függ, s azt, minthogy nagy grammatikánk még
nincs, itt előre meghatározni nem lehet. A szótárírók azonban itt se felejtsék, hogy a nyelvnek
és szavainak nem alkotói, csak történetírói; különben pedig a jót javallni, a roszat kárhoztatni
lehet is, kell is.
A szók különösebb grammatikai tulajdonainak meghatározása már szorosabban
kívántatik. Meg kell tádniillik határozni, melyik szó miféle beszédrész, név-e, ige-e ? s továbbá
-fő- vagy mellék-név-e? cselekvő vagy szenvedő ige-e stb. Mert ettől függ mind a nevek, mind
az igék ragozása.
Nyelvünkben a ragozás igen egy- és szabályszerű; vannak mindazáltal eltérések,
melyeket szabály alá vonni lehetetlen; ezeket tehát minden szónál följegyezni szükséges, és
ugyan a) a főneveknél 1) a szenvedés ragát mindenkor ki kell tenni ekképen : fa, fát, vár,-át;
hab,-ot; üst,-öt; szék,-ét stb. 2) Ki kell tenni a többes szám ragát is, valahányszor a többes hangzóval, a szenvedő pedig a nélkül formáltatik, p. o. bárány, szenvedő: bárány-t, többes: bárányok.
b) Az igéknél szükséges fbijegyezni 1) a jelentő mód jelen idejének első személyét
akkor, midőn az igetörzsök vég szótagában í hangzó vagyon, p. o. sír-ok, csíp-ek stb. **) 2) A
jelentő mód múlt idejének harmadik, néha midőn eltérnek, első személyei ragát p. o. ad-ott,-tam.
3) A parancsoló mód egyes számú második személyét, p. o. ad,-j; vett vess; vdlf,-s. 4) Az
*) Ezen pont a kivitelben egy részről véghetetlen sok nehézkességgel járt rolna; mert a legtöbb szó, t. i. a származóitok (és alábbi példák szerént az összetettek is) kétszer fordulnak vala elé, egyszer a gyökök illetőleg törzsek után, másodszor a szoros betűrendben. Mi által nemcsak hogy az olvasóra
nézve a kikcresgetés, még pedig csaknem minden egyes származékra és összetételre nézve, sok idővesztéssel
járna, de a szótár is terjedelmében s kiállítási költségeiben czéltalanűl tetemesen nagyobbodnék; mert merjük állítani, hogy ha például a mostani elrendezés szerént százezer szó vagyis czikk van e szótárban, a föntebbi szabály megtartása mellett közel két annyira növekedett volna; hisz tudjuk, hogy a származott és
összetett szók teszik a nagy többséget. A tulajdonnevek pedig (városok, faluk, hegyek, vizek stb. nevei)
minthogy jelentését csak kevésnek tudjuk, nagy részben bizonytalan és önkényes származtatásra adnak
vala alkalmat.
Más részről a mi eljárásunk tökéletesen pótolja a szabályt az által, hogy az Akadémia jóváhagyásával, — mint alább eléjön — a szóelemzést egész terjedelemben, s minden egyes szónál annyiban, a
mennyiben magyar elemek léteznek benne, fólvevo'k munkálatunkba s minden egyes származék és összetétel mellett föl vannak jegyezve zárjel között azok elemei tehát gyöke vagy törzsöké is, a kétségesebbeknél
a czikk folytán vagy végén még némi fejtegetés kíséretében is.
A kétes szarmazatd szók, mint mindjárt a munka elején: ablak, abrak, stb. ha szinte meg iá
kísértjük a közös forrás megjelölését, annál inkább a kétségtelen idegen nyelvből kölcaönzöttek, elemzés
nélkül állanak, s ezzel is mutattuk ki kételyünket.
**) Ez, eljárásunk nyomán a múlt idő ragjában eléggé kifejezve lévén: sir-lam, ctip-Um, vagy iá
i mennyiben kifejezve van (mit sokszor a példák \» kitüntetnek), új alak fölvétele nem látszék szükségesnek.

óhajtó mód félmúltja s a határtalan mód a na vagy ne, és ni ragok elé néha hangzót vesznek,
az ilyeket is föl kell jegyezni p. o. mond-ana; mond-ani. Azonban itt elég kettő közöl csak
egyet jegyezni meg, minthogy egy szabályt követnek.
A névmások ragozásai szinte helyet foglalandanak a szótárban. A melléknév hasonlításai ellenben csak ott tétetnek ki, hol a szabálytól eltérnek; mint: szép, szebb ; nagy, nagy-óbb.
A mi a rendhagyó szókat illeti, azoknak eltérései elmaradhatatlanul följegyeztessenek.
A szószerkezet általánosabb szabályai szótárban nem adathatnak elő; vannak mindazáltal e részben is oly észrevételek, melyeket egyes szóknál megtenni szükséges p. o. ki személyt, mely tárgyat jelent; továbbá, mely ige mi ragu nevet vagy névhatározót kivan maga mellé,
p. o. tartani valami-föl, élni a magáé-ból, isten-t félni, haza felé menni. Az efféléket tanácsos
lesz, rövid példák által felvilágosítani.
A nyelv s egyes szavai grammatikai tulajdonainak fejtésében ügyelettel kell lenni a
nyelv régiségeire, s a nevezetesebb változásokat röviden megemlíteni, vagy csak érinteni a kevesbbé nevezetest.
A szók helyesírása a társaság nyelvszabályai szerint tartássék. *) Ezenkivttl vannak
némely főbb szabályok melyeket szinte szem előtt kell tartani, p. o. hol a származás világos, ott
nem szabad annak ellenére a szokáshoz állani, p. o. némi nemű jobb, mint nemű nemű; hol nem
világos a származás, ott a szokás szab törvényt, p. o. édes jobb, mint idea. A hol sem egyik sem
másik nem utasít, ott a széphang határoz. Szükség azonban a különböző leírást, p. o. ismer, esmer,
ösmer, megemlíteni s az elfogadottnak röviden okát adni.
A szók kimondásának különösebb meghatározása s a poétái mérték följegyzése, magyar szótárban nem szükségesek; mert szavaink kimondását tulajdon betűink legjobban meghatározzák, minél többet világszerte elfogadott betűk nem létében kívánni nem lehet; a magyar
mértéknek szabályai oly egyszerűk s oly kevesek, hogy azt minden szónál különösen följegyezni
nem érdemes, miután a magyar szók mértéke fökép az accentusok helyes fölrakásától függ,
mire szótárírónak ügyelni különben is kötelessége.
A mondottak szerint szótárunkban egy oly teljes és tökéletes grammatikát fogunk
bírni, melyet semmi egyes grammatikai könyv ki nem pótolhat.

IV. szakasz. A szék értelmének meghatározása.
A szók valódi értelmét s erejét a nagy szótárnak kell legfontosabban el- s meghatároznia. A magyar szók értelme ne idegen megfelelő (a legszükségesebb helyeket kivéve) hanem
magyar szók által határoztassék meg; idegen megfelelő szók által azért ne, 1) mert ritkán
felel meg egyik nyelvbeli szó tökéletesen a másik nyelvbelinek; 2) mert a megfelelő idegen
szók értelmére s definitiójára ügyelés a magyar értelme meghatározásban könnyen félre vezetheti a szótárírót; 3) mivel kisebb német-, deák-, franczia-magyar, vagy viszont, szótárak különben is fognak készülhetni a magyar nagy szótárból.
*) A helyesírásra nézve természet szerént az Akadémia legutolsó megállapodása határoz. Az
egyetlen a betűre é* elemre nézve találhatni aki, ami, amely, amennnyi stb szikban némi eltérést, ha ugyan
eltérésnek lehet tekinteni az olyast, mire nézve eddigi szabályaink nem szólanak; de ami előttünk oly világosnak látszott, miszerint nem hihetők, hogy felakadásokra adjon alkalmat. Mi jelennen is, minél többet
gondolkodunk e tárgyról e mennél jobban visgíüjuk nyelvünk természetét, annál inkább meggyőződünk Írásmódunk helyességéről. Alig tagadhatja valaki, hogy amely, ami, aki szókban ugyanazon mutató (a) elem
vagyon, mely ahol (eléjön mint tudjuk ihol is), ahonnan, avagy e másokban, melyek régiesen szintén
írattak * kíséretében is: azhol, azvagy, mégis nem lévén nevek, senki sem tekinti azon a vagy át elemet
névelőnek — artikulusnak. S azoknak egy szóba összevonása és irása már csak azért is czélszerűnek mutatkozik, hogy megkülönböztethessük a névelős névmásoktól pl. ne nézd a kit hanem a mit, minthogy az első
esetben akár kit, mit, akár akit, amit írjunk és olvassunk, tárgyi ragozásnak nincs helye, mint van egyebeknél pcld. a* olyan, az ilyen névmásoknál is, melyek tárgyesete az nélkül határozatlan igeragozással jár: o*
olyan embert ntrtttm és: olyan embert szeretek. S ha akit, amit mellett több ezer példa között egy tárgyi
ragozást találunk (mi mai napon is megtörténik azokon, kiknek nincs teljes hatalmukban a nyelvérzés), ez
az általános szabályt semmikép meg nem gyöngíti. A hangsúly is az általános népnyelvben az a tagon fekszik. A franczia nyelvből felhozott példa pedig lequel, laquelle szókban épen mellettünk harczol, mert épen.
ezek is együvé szoktak íratni. Nem tartozik ide : a ezcrént, mert itt az a névmás.
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Szükséges tehát, hogy a magyar szók értelme magából a nyelvből fejtessék ki, annak elemeiből állítáasék elő, és pedig vagy szoros definitio által, a hol az lehetséges, vagy körülírások, magyarázatok, a szavak tulajdonainak kijelentései által; az efféle puszta magyarázatok
gyakran a szó teljes értelmét kifejezik. Egyébiránt a nagy szótár magyarok számára lévén írva,
minden olvasónál feltehetni a szók némi nemű értését, melyet a nagy szótár egy kis utasítás
által is tökéletessé tehet
. A mety szónak többféle értelme divatozik, annál meg kell jegyezni, melyik a saját
s legelső'értelent, s amennyire lehet, magyarázattal kisérni s fejtegetni, mint s miért vitethetett
•
a többi értelmekre" át. "Hol az ilyen értelem-átvitelekben oly nagy ugrás van, hogy azt a képze:.;,:;.-.. tek rokonságából semmikép kimagyarázni nem lehet, a két vagy több értelmű szót, több külön
' szóhaJ? kjell tekinteni. Ilyen szó: szeg, 1) secat; 2) valamit beszeg, limbo circumdat; S) szeg,
• angulus; 4) szeg, clavu*. Ilyen: ásó, 1) aki ás, 2) vas eszköz az ásáshoz.
. /; ;_
Van szó, mely értelöéf cijikk összeköttetésben változtatja, az ilyet mind előhordani
lehetetlen, a nevezetesb- és divatosbakat azoűban, valamint a példabeszédeket, és saját szóláso:kat is a magok helyén elő kell adni, p. o. végjn ctattan az ostor, azaz, a dolgot vége határozza.
.!••.•; •">'•'
Az úgynevezett synonytnák'ritkán pgy értelműek, legalább nem használtatnak egy*;'.'.' árafttj p. o. von cs húz csaknem egy, s még sémi mőndatik : megvonták a haját, hanem: meghúz;'• . Íá£v Az ily hason értelinü szók bármi kis különbözésének kijelölése egyenesen a nagy szótárt
;-',* illeti, minthogy azt valami közönséges szabályok által meghatároz! épen nem lehet
*" •:''- •'••;>. ; A szók értelme meghatározásában sokszor minden körülírásnál többet ér a jól'vá. lasztött példa, kivált ha az valamely jó íróból vétetik. Ajánltátik tehát, hogy a szótárírók a szók
értelmét minél sűrűbben példák által is felvilágosítani ügyekezzenek.
Ide tartozik az is, hogy jegyeztessék meg, melyik szó mineműr'előadáshoz tartozik.
Vannak tudniillik aljas tréfás kifejezések, melyekkel p. o. a költés főbb nemeiben élni nem szabad, és viszont; így péld. arcz helyett pofa csak aljasb nyelvben használható.
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' A saószármaztatás könnyen tévedésre s képtelenségekre visz, szí Ágoston szerint: a
szók eredetét kiki, mint az álmokat, jó szánta szerint magyarázván. A kimondás által a betűk
gyakran elcseréltetvén, csaknem lehetetlen a szók való eredetéig feljutni, .erötetéssel pedig
csaknem miáden szót ki lehet a legidegenebb nyelvből is magyarázni; Etyrtíologiát mindazáltal
szótárfrónalc étit aggni nem szabad; az által világosodik fel nyelvünk története, szavaink értelme,
s új szók alkotására csak a szószármaztatás törvényeiből lehet szabályokat venni. Azonban a
szók eredetének'kinyomozásában a kSnnyenhivSség és túlságos kétkedés közi közép utat kell tartani, s inkább tudatlanságunkat megvallanunk, mint hibát tanítani.
Á szók vagy gvökök, mint péld. rom, vagy származékok, mint romladék, vagy
. •; összetételek, mint »ár-ro«, le-ronf.
; )•;' ' '
Gyökszónak hivatik az, mely nincsen szóképzö által alkotva. Az ily gyökszók vagy
"eredetek vagy kölcsönzőitek. Ezek eredetéről, a természeti hang .után képzetteket kivéve, alig
mondhatni valamit, mert az ős régiség homályában vész el.. Már az ily gyökszókról, akár azok
a finn, zsidó, arab, akár a perzsa, mongol, török, tatár, akár tót, német, deák, görög nyelvvel
legyenek közösek, legtanácsosabb ezen szabályt követni, hogy: kol a kölcsb'nözéa akár nyelvünkbe,
,. akár nyelvűnkből világos, ott az kíjelentessék; hol pedig eléggé ki nem mutatható, ott kétesnek ma• J ' radjon a szótárban is, egyszerűen az jegyeztetvén meg, hogy ez vagy amazmogyar gyökszó, ez vagy
' ' amaz idegen nyelvvel közös..
.
.. A még divatos idegen szókat is, mint péld. status, philosophia stb. fel kell venni s
megmagyarázni, ami alkalomul szolgálhat arra, hogy idővel helyettök magyar szó alkottassék.
> —Néha-az idegen szó nem azon nyelvből jön át, melynek tulajdona, p. o. piacz, az olasz piazzabórvan véve, noha eredetié a német Platz. Tévedés elhárítására a nagy szótárban ennek is föl
• k.jaf jegyeztetnie.
:
° . :'.
A származék és Összetett szóknál ki kell jelelni azon elemeket, melyekből összeállottakj hacsak a származás és összetétel könnyen-érthetősége azt szükségtelenné nem teszi, p. o.
rfíág, híres stb. *)
*) £ 82akau az, melytől a kivitelben némi határozatlansága miatt is eltérve, noha különösen
kiküldetésünkkor főleg csak az értelmezésre val&nk utalva, az elemzésekbe és hasonlításokba is mélyebben
-rakedtünk. De tettük ezt számos eléadások és mutatványok alapján is az Akadémia világos helyeslése .

VL szakasz. A szótári rövidségről
Hogy szótárunk megszerezhető, olvasható, szóval, haszonvehető legyen, szükséges a
rövidségre ügyelni.
A rövidség háromképen eszközölhető: 1) ha előadásunkat a tehetségig összevonva
szerkesztjük, 2) ha a mondottakat nem ismételjük, 3) a többször előforduló szavakat rövidítve
nyomatjuk.
Az előadás rövidsége abban áll, ha benne semmi fölösleges nincs. Erre nézve azonban inkább csak útmutatást mint szabályokat adhatni, és ugyan
1) Amely szót helyesen meghatározni nem lehet, ne törekedjünk azt hosszas körülírással elérni, mert ez többnyire nevetséges, sokszor lehetlen. A tudományok s mesterségek szavainál néha elég csak azon tudományt vagy mesterséget említeni, melyhez a szó tartozik, vagy főbb
tulajdonságaikat; az efféle szók egyébiránt is egy különös szótárba tartozván.
2) A szók grammatikai tulajdonainak, vagy különböző értelmeinek felvilágosítására a tehetségig rövid példákkal éljünk, szükségtelenekkel pedig a szótárt ne terheljük.
3) Hosszas grammatikai vitatkozásokba ne avatkozzunk.
4) A szók meghatározására szükséges tárgyak rendéhez felettébb szorosan ne ragaszkodjunk, hanem tartsuk magunkat ahhoz, melyet az egyes szók minemüsége megkíván.
Vannak oly tulajdonok, melyek több szavakkal néha azoknak egész osztályával közösek ; ezeket elég egy helyen elmondani s az olvasót oda utasítani, valamint a szók különönösebb és csak némely szókkal közös tulajdonit is elégséges egy szónál előadni, s a többieknél
arra hivatkozni. A szükségtelen ismétlés a többiek közt mellöztetik az által is, ha a ragozatoknal a törzsököt kihagyván, csak a ragokat teszszük ki, péld. htt-et, e. helyett: hit, hitet. Holmindazáltal a törzsökben, ragozáskor, akár egy vagy több betűben akár a mértékben változás történik, a törzsök egészen kiteendö, péld. híd, hid-at; ló, lovat; hó, havat; vb', veje; derék, derekak;
vet, véts; bocsát, bocsáss.
Igen sok hely kiméltctik meg az által, ha a grammatikai műszók s egyéb gyakran előforduló szók rövidítve nyomatnak, melyekre nézve megkivántatik, hogy az ily összehúzott szók egymástól különbözzenek, s hogy lajstromuk a magyarázattal együtt a szótár elébe
fuggesztesgék.

II. A nagy magyar szótár mikéneni dolgoztatásáról.
Előre bocsátván, hogy a nagy szótár írása két külön munkálatból, úgymint a szók
teljes összegyűjtéséből, továbbá az egyes szók kidolgozásából áll: a társaság nem tartotta
szükségesnek ez utóbbit az elsőtől felfüggeszteni; ugyanis a szók magyarázatához előre
hozzá lehet fogni, és pedig ilyenképen:
mellett. £ szakasz elején t. i. az mondatik: „A szók eredetének kinyomozásában a könnyenhivöség s túlságos kétkedés közt közép utat kell tartani s inkább tudatlanságunkat megváltanunk, mint hibát tanítani.*
Továbbá .Ezek (a gyökszók) eredetéről, a természeti hang után képzetteket kivéve alig mondhatni valamit.' Végül , A származék és összetett szóknál ki kell jelelni azon elemeket, melyekből összeállóitok, hacsak a származás és összetétel könnyenérthetösége azt szükségtelenné nem teszi."
Már ha egy részről a gyökszók eredetéről nagy részben alig mondhatunk valamit, más részről
a «aArma»ásas és összetétel könnyen érthetősége az elemek kijelölését szükségtelenné teszi: akkor alig maradna, mit elemezzünk. Pedig ennek az értelem meghatározására is végtelen befolyása van. Ez okból határoztak el magánkat az általános, de inductiok és abstractiók utján nyert elveken alapuló s némileg a hasonlítás szabályaival is egybekötött elemz jsnek magyar származatú szókban az egész szótáron keresztül vitelére,
mit számos mutatványokban az Akadémia elébe is terjesztettünk, s ez által helyeslést és az e szerénti munkálkodásra megbízatást nyertünk, mint alább eléjön. De eléjön igazolása is részünkről azon eljárásnak, melyet e tekintetben kövcténk vala.
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1. Vétessék vezérkönyvül a m. tud. társaság által kiadott Zsebszótár; menjenek ennek
minden czikkelyén végig az osztályok, mindenik kurván belőle azon szókat, melyek vagy kizárólag hozzátartozók, vagy módosított, átvitt, alkalmaztatott értelemben jönek benne elő. Ki levén így minden osztály jutványa írva, osztassék fel az, az értelem-magyarázat kidolgozása végett, az illető osztály tagjai között, kik mind azon czikkelyeket, melyek másokkal családi rokonságban állanak, egyetértőleg, tudományos megkülönböztetéssel fogják kidolgozni; ily egymásra ügyelő figyelmet fognak például kívánni ezek: inger, báj, kellem, kecs, kedvesség; vagy:
ijed, rémül, retten, borzad slb.; vagy: elme, ész, értelem, okosság; indulat és szenvedély; öröm,
kéj, gyönyör, elragadtatás, és száz efféle. Az ily felosztás után fenmaradó szók osztassanak
fel azután osztálybeli különbség nélkül a rendes, és netalán vállalkozó tiszteleti és levelező
tagok közt.
2. Aki osztályrészéből bizonyos számú szót kidolgozott, azt azonnal felolvashatja
vizsgálat végett a kis gyűlésben a nélkül, hogy betűrendet tartson, vagy arra várakozzék; tekintettel azonban azon szókra, melyeknek értelme, mint fenébb említetett, egyebekkel összevetve határoztathatik csak el lehető legpontosabban.
3. Az igy i felolvasott s helybenhagyott munka, egy különösen e végre készült jegyzőkönyvbe úgy irassék, hogy a magyarázott szók mindenkor kitetszőleg vagy felül magánosán álljanak. Munka-egyszerítés végett e jegyzőkönyvnek csak egyik lapja irassék be, hogy betftrendezéskor azokat elszelni, és igy könnyebben sorozni lehessen.
4. Ami az így összeszedendő szók szerkesztését illeti, minthogy az még talán
csak huzamosb idő lefolyta után kezdethetik meg, e kérdésbe a nagy gyűlés nem ereszkedvén, a
'elen pontbeli határozat szerint intézendő munkálkodásnak minél elébbi megindítását a kis gyüéeekre bízta.

Í

III. Dolgozat-példányok. *)
A, hangzó s egyszersmind legelső betű az Abc-ben, mely a nyelvünkben uralkodó
hangosztály szerint a mélyekhez vagyis vastagokhoz tartozik.
A szokás két egymástól alaposan különböző a betűt ismer: zárt és nyíltat A zárt,
valamint a nyílt, ismét vagy rövid, vagy hosszú. Zárt rövid a von ezekben: harang, akarat; zárt
hosszú ezekbon: aara, amoara, a mi csak némely vidékek sajátja. A felső vármegyék, Hont,
Bán, Nógrád stb. a zá.i rövid a helyett nyílt röviddel élnek, s a magam nálok magám, harag
harag. Nyílt hosszú á van ezekben: kár, vár, tár; mely mindenkor vonással jegyeztetik. Az írói
nyelv s miveltebb beszéd mind ezekből csök a zárt rövid a-t, s a nyílt hosszú d-i fogadta el, vonással emezt, amazt vonás nélkül.
A vont á hosszú tagot tesz a versmértékben: ad, ár; a vonatlan magában mindig
rövidet: hamar, magyar; de hosszút, ha utána ugyanazon szóban két mássalhangzó következik :
adna, vannak. Ugyan ez törvénye minden hangzónak. A ez, cs, gy, ly, ny, ty, sz, zs, nem tesznek két mássalhangzót.
A zárt rövid a igen rokon a rövid o hangzóval. A régieknél Arad=Orod; 7Yhany=
Tichon; J3thar=Bihor. Dunántúl: haza, látna helyett hallani: házo, látno. A mai írónyelvben is
vannak példái az ily felcseréléseknek: álmádat, álmodot; lakadalom, lakodalom.
*) E dolgozatpéldányok összeköttetésben különben is a föntebb! utasítással legjobban megfelelnek azon mindennemű követelésekre, melyek ujabb időben, midőn mar magának a szótárnak egyes füzetei
sajtó alól kikerülni kezdettek, erre nézve tétetének.
Ifi az utasításhoz s a példányokhoz tartottak magánkat. S hogy minden most feltünedező követeléseknek megfeleljünk, ezekre kettőnknek egész életünk sem lett volna elegendő.
Az Akadémia sokkal gyakorlatibb volt utasításaiban, mint sem két embertől erejök fölötti dolgokat kívánjon. A munka megjelentével pedig bizonyosan könnyebb lesz annak tökéletesbítése és hálás köszönettel reendi az Akadémia az alapos pótlásokat, tehát mindenkinek alkalma fog nyílni, hogy nyelvészeti
terjedelmesb öamereteivel az ügynek és hazának szolgálhasson. Mi megtörtük az utat, igyekezünk rajta tohaladni.

A, a betű jelenti 1) a hirtelen zaj által meglepettnek, vagy valamely váratlan esetre
foleszmélőnek figyelmét vagy figyelmeztetését, s ilyenkor mint felkiáltó vagy figyelmeztető hang
mind elül, mind utói tétethetik. A ! harangoznak; amott a! ahon a! Hihetőleg ezen rövid a kapcsoltatott eleinte mutatóul s határozóul a nevek elejéhez is: a vár, a ház; amint ezeket némely
vidékek máig is röviden ejtik. 1. Az, a.
2) Jelent mindenféle indulatot és szenvedélyt, u. m. haragot, boszankodást, fajdalmát, csodálkozást, s ilyenkor hangja az indulathoz képest változó; de többnyire hosszú, vagy a
h betűnek gyenge leheletét is felveszi: ah! áh! hah! stb.
3)„ Jelenti az egyes 3-dik személyt az igéknél, vagy annak birtokát a vastag hangú
neveknél (1. Ó.), de ezt nem mint eredeti, hanem az ő-böl hangrendesen elváltozott rag: ad-a,
adt-a, adni-a; s a neveknél: kalpag-a, tor-a, vár-a. Az ily Tagozatokban : ad-j-a, hi-v-a, ro-v-a,
kalap-j-a, munká-j-a, ha-v-a, sa-v-a, &j és v segédbetük.
Néha pedig, szükségtelenül, hihetőleg a késedelmes nyelv hibájából, a szók végéhez ragasztatik: máj-a, zúz-a, tors-a, máj, zúz, tors helyett. Ilyenkor, minthogy értelmet nem
változtat, el is hagyathatik.
Vég, fn. -ét; jelent 1) határt időben és térben: világ vége, bot vége, vége az életnek. 2) Jelenti Magyarország határvidékét s a határörzőket egyszersmind:
Vitézek! mi lehet
A kerek föld felett
Szebb dolog a végeknél. (Balassa.)
3) Röfös portékákban valamely egészet, mint: vég vászon, vég gyolcs, vég posztó.
Származékai: véges, végetlen, végső, végez, végezet, véghetetlen stb. (Ezek külön ismét, mint a czikkszó, kidolgozandók.)
Összetételei: Végbél, 1. Bél.
Véghely, 1. Hely.
Végszó, L Szó.
*
Faluvég, hidvég (itt kidolgozandók).
B&tor, -őrt vagy bát-r-at; t. bát-r-ak, hasonl. -orabb vagy bát-rabb. Jelent 1) maga
erejében, tehetségében bizót, merészet, harczban s veszélyekben. Ily értelemben lett tiszteletneve Opusnak, ki Salamon s László királyok alatt híres bajnok volt. 2) Veszedelemtől mentet, s
rokon értelmű a ment, mentes, biztos szavakkal; de ekkor inkább a brftorsdgos használtatik.
3) Bátor, kötszó gyanánt használtatik ezek helyett: noha, bár, ámbár, jóllehet. Szokásban vau
leginkább a régieknél, s ráhagyást, megengedést, s megnyugvást jelent; mondatik dm-mal is:
ámbátor. A híres Bátoriak nemzetsége s több helységek emlékeztetnek ezen szó régiségére.
Származékai: bátran, bátrúl, bátorít, bátorítás, bátorság, bátorságos, bátortalan, bátortalanság, 8tb.
Én, személyes nm. szenvedő eset: engem, éngemet, mely Dunán túl s Erdélyben
divatozik; helyette engem, éngemet van szokásban, mi talán az én-em-et-böl változott el, hol az
én egyszer épen, utóbb elváltozott alakban (em) s szenvedő raggal (ét) toldva jelenik meg; a g
betűt az erősebb kiejtés adhatta hozzá. (L. Beh; bég édes, beh édes helyett). E névmás hiányos,
több esetei nincsenek; de elváltozott alakban: em (öm, ám, óm) a név- és igeragozásban többször megjelenik. 1. Em. Hibázó eseteit a ragoktól kölcsönözi, holott elváltozott alakban végül
jelenik meg, nek-em, töl-em, vel-em, ról-am stb. Mondatik: én-nek-em, én-től-em stb. mi nyomositásúl használtatik. Többesét 1. Mi, mink.
Nyelvtudományilag jelenti az egyes első személyt, különben pedig mindenki magát,
saját személyét nevezi én-nek, melyhez teste, lelke érzékei s tehetségeinek munkálatai tartoznak közvetlenül, ellentétben a tárgyakkal, melyek az érzéket s tehetséget mozgásba hozzák. Kant
az eszmélet (öntudat) eszméletének nevezte az ént; Fichte ellenben az eszméletet az én eredményének tárta s igy az én-t valami felsőbbnek: alanynak, mely mindennek alapja s kútfeje; s
a nem-én maga (a mi másoknál tárgy) nem egyéb szerinte, mint az énnek ellentéte, s az én
munkásságának eredménye.
A keleti nyelvekben ugyanazt jelentik a rokon hangú ani (zsidó), ana (arab), az
aram eno és ana szavak s a finn én, mely az egyes első személyeiben fordul elő.
Származékai: enyém, enyéim.
Nek, névrag, birtokitó és tulajdonító jelentéssel bír.
1) Mint birtokitó megfelel a deák genitivusnak, s ekkor a nek-kel ragasztatott szó
oly viszonyban áll egy másikkal, mint birtokkal, s a birtokszó rendesen közvetetten a nek ragu
szót kíséri vagy előzi; de változatosság kedvéért, kivált költői nyelvben több szók, sőt egész
AEAB. KU»Y MÖli*.
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mondás is, jöhetnek közbe : A jó fiú atyjának haragját nem ingerii; vagy a jó fiú atyjának nem
ingerii haragját; a jó fiú atyjának, ha oka volna is az ellenmondásra, nem ingerii haragját.
A birtokitó nek, ki is hagyathatik : harangnak lába, vagy harang lába ; hiányjellel
némelyeknél, másoknál a nélkül. Kivételt tesznek az érintett közbenvetések : a hazának minden
hazafi kivánja virágzását, nem mondhatnók : a haza minden hazafi kívánja virágzását Az illető
melléknevek közbejövetele nem gátolja a nek kihagyását: a hazának minden fiai, vagy a haza
minden fiai.
A birtokszó nek után a harmadik személynek birtokragait veszi fel, és ugyan amint
egy vagy több a birtokos, úgy a ragoknak is vagy egy vagy több birtokuaknak kell lenni: embernek élete, embereknek életük ; mely törvénytől azonban a nyelvünkben uralkodó gazdálkodás, a
szebb hangzás, de a köz szokás is eltérni szabadságot adván, így mondhatni: embereknek élete, v.
emberek élete.
A független névhatározók is : előtt, mellett, megett, alatt, felé, hozzá stb. felveszik a
birtokitó nek után a birtokragot, de mihelyt a nek elhagyatott, ezek is elvesztik ragaikat: a háznak eló'tte, a ház előtt
A birtokszó, elébe is tétethetik a nek rágós szónak; de ily esetben a nek-et nem lehet kihagyni: nem mondhatni tehát: gyümölcse kertem, kertemnek helyett
2) Mint tulajdonító megfelel a nek a deák dativusnak, s felvevén a birtokragokat, az
egyes és többes szám mind a három személyeinek tulajdonító esetévé válik:
nek-em
nek-ünk
nek-ed
nektek
nek-i(ie)
nek-ik(iök)
Mondatik nyújtva is : nékem stb. Nyomosítóul felveszi a személyes névmásokat elül is: én-nekem,
te-neked stb.
A nek hajdan nem változva állott a vastag hangúak után is : pokol-nek, halál-nek,
Tuhutum-nek; de a szokás nak-ra változtatta : pokolnak, halálnak, Tuhutumnak.
TŐI, névrag, fölveszi az egy birtokú személyragokat
töl-em
töl-ünk
től-ed
tői-etek
töl-e
töl-ök
A mélyhanguak után tói-rá változik: kár-tói. A rövid hangzó (az i, u, ü-t kivéve) előtte hosszúvá
lesz : eke, ekétől.
A szót, melyhez ragasztatik, az eredés tövévé, vagy a megindulás, eltávozás pontjává
teszi, vagyis oly határvonallá, honnan valaminek eredése, távozása vagy távolsága méretik, pl.
mindnyájan Ádámtól eredünk. Buda Pesttől 200 ölnyire van. Hy értelemben módosítja továbbá
mind azon szók jelentését, honnan jónak vagy rosznak eredését várjuk vagy rettegjük,' pl.
Istentől jót várni. Félni a haláltól. — Használtatik a miatt helyett is! pl. nem alhatik a fájdalomtól = fájdalom miatt: nem hit a szemétől = szeme miatt; sok fától (fa miatt) az erdőt
Rokon értelmű a bSl és ról ragokkal, tolok annyiban elhajló, hogy amaz a kútfő, emez
az alap eszméjét kapcsolja a nevek értelméhez, a tífl pedig inkább az általános és kul vonaloknál marad.
Összetettnek hitszik a ta (honnan to-va s tá-vol erednek) vagy tő, és el részecskékből,
mely szinte távozást jelent: ta-el = tői, mintha mondanék : tova- el.
Mér, cs. mér-sz. — mér-t Jelenti 1) meghatározását a távolságnak és aránynak térben, 2) időben : ahhoz méri az időt; 3) meghatározását a mennyiségnek s ekkor vei ragot kivan,
pl. itczével mérni a bort, sert stb.; 4) a súlynak : mérni valamely testet, hány font, mázsa stb.;
5) árnak, bizonyos mennyiség vagy súly szerint valamit árulni, pl. sert, bort mérni; 6)-hoz
mérni, jelent: valamely személyt vagy tárgyat máshoz hasonlítani vagy szabni.
Származékai: mérleg, mérnök, mérsék, mérsékel, mérséklet, mérték, mértéklet, mértékletes, mértékletlen, mértéktelen.
Összetételei: bemér, felmér, kimér, megmér, összemér (vei) stb.
Fut, k. fut-sz. fut-ott; futtám tájdivat a szokottabb futottam helyett Jelenti 1) embernek vagy állatnak a rendes lépésnél gyorsabb, erőszakosabb haladását; gyorsabb s nem oly általános mint a járás, kevesb a rohanásnál, egy értelműnek vehetni a szaladással; 2) híg testnek
mederből, de sajátabbal, edényből kiömlését, pl. fut a leves stb.
Használtatik cselekvöleg is : versenyt fut = versenyez, pályát fut = pályáz, s mind
két esetben vei ragu szót kivan.
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Származékai : futamik, futamat, futaioatnyi; futamodás; futás; futó, futós; futtat, fut-

Öszvetételei: elmefuttatás; kengyelfutó; lófuttatás; befut; elfut, kifut, megfut, k. és
cs; megfutamodik.
Kondik, romol, k. romlom, romlói, romiunk, romlótok, romlanak; vagy : romolok,
(szokatlan), romolsz, romolunk, romoltok, romolnak; múlt 3-d személy : romlott, vagy romolt.
Jelenti 1) valamely testnek bontakozását, pusztulását, aljasodását: 2) jelent szellemi,
vagy erkölcsi megfogyatkozást, aljasodást: romlik a nép, a szív.
Ered e szóból: rom; hozzá járul az el szóképzö, s lesz hangváltozással rom-ol; éhez
járulván az t'k, lesz öszvehuzva romlik.
Származékai: romladék, romladékony; romladozik; romlékony; romlott, romlottság.
Öszvetételei: elromlik, leromlik, megromlik, öszveromlik.
VMX, hiányos és rendhagyó cs. valamely dolognak elfoglalását, vagy általvíve, áron
szerzését jelenti. Csak jelentömód jelen ideje van : veszek, veszeaz stb; egyéb módjait s időit a vV
gyökből veszi » közbevetésével vagy a nélkül, ve-v-ém, ve-end stb.
2) A parancsoló mód 2-dik sz. végy, mely vonatlanul szokottabb a többi személyekben stb. stb.

Nagygyfllési határozat
1844. dec. 16-án.
(M. Akad. Értés. 1844. 223—225. L).

A nagy szótár hirtelen el nem készülhetvén, miután a legnehezebb részek még hátra
vannak, úgymint a származtató, hasonlító és nyelvtörténeti, mint a melyekhez még a szükséges
előkészületek nincsenek együtt, az Akadémia által egy oly, csupán értelmező szótár fog kiadatni,
mely a m. nyelvnek egyetemes szókincsét magában foglalja, nem zárván ki abból semmit, mi nyelvtanilag helyesen készült s bár mely ágún az életnek és tudománynak él és használtatik. Heg a nem
lelyeten képzett, de az életben vagy egy és más tudomány körben felkapott szók is felveendők,
nem különben, a nyelvfejlödése folytával értdmoket, változtatott szóknak régibb értelniök, sőt
egyes Íróknak bár nem helyeslendő, de jeles müvekben előforduló kifejezései is, megjegyezvén
azonban az ilyeneknél mindig, akár a képzési, akár az értelmezési hibásságot, mi által e szótár
gyakorlati használatossága nevekedtével egyszersmind a iiyelvtisztitására is üdvös hatást fog gyakorolni. Felveendők ezeken kívül az újra felélesztett régi szók is, valamint a tájszók közöl mind
azok, mik bármely tekintetben magokat ajánlják. Végre felveendők egész kiterjedésükben a
ragok és képzők minden lehető viszonyaikban.
Mi az értelmezést illeti, az magyar nyelven készítendő, és deák, német, vagy más
nyelvű szó csak akkor és ott feljegyzendö, hol az a magyarázandó szó értelmileg bővebb felvilágosítására élesebb és szabatosabb meghatározására szolgál. Minthogy pedig számos szóknak,
fökép pedig az igéknek értelme különböző mondatokban sokfélckép módosul, és saját árnyéklatokat vészen fel; de különben is az értelmezés a maga általánosságában nem lévén mindenkor
képes elég élesen festeni a szó lényegét: a szükséghez képest példák is fognak az értelmezéshez
adatni, szokott mondatok és szólásformák, sőt példabeszédek is : mikhez Kresznerics és Dugonics
munkáiban bő anyagot tahiihatni.
A nyelvtani részt illetőleg feljegyzendö minden szónak, mely beszédrészhez tartozása,
kivévén összetételeket, megemlitendök továbbá a szóknak mind azon sajátságai, mik az általános
paradigmáktól eltérnek, végre a szókötési tulajdonságok is, mik ismét példák által legjobban
kitüntethetők.
Ezek szerint e szótár a nyelvet annak -nyelvtani és lexicographiai jelen állapotja szerint adván vissza, mellőzni fogja annak belső történetét, a szószármaztatást és nyelvhasonlítást
és a dolog természeténél fogva csak egy részből fog állani.
Magát a kétzitésmódját illetőleg, ide fordítandók a nagy szótár részére készült é* kétzitendő értelmezési dolgozatok; a szóanyag pedig a Társaság zseb-, táj- és müszótárain kívül tekintélyesb szó- és tankönyveinkből lesz öszveszedendö. E munkával a Társaság által a maga kebeléből választandó szerkeszti) fog megbizatni. A szerkesztő köteles dolgozását időnként egy szinte
a Társasáé által választandó vizsgálóval közölni. A szerkesztő s vizsgáló lesznek kezesek a TárSí*

—

12 —

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

Az első dolgozatok felolvasása az 1846. évi osztályülésekben történt, az osztálynak
teljes helybenhagyásával.
Ugyanez évben a XVH nagygyűlés a kis gyűlés javaslatára a csupán szoros-tudománybeli használatban levő műszókat a nagy szótárból kirekesztetni határozta.

Pótlék-utasítások, iltetóleg jóváhagyások.
L Kivonat az 1847-diki Értesítőből. Kisgyülés febr. 8. (A nyelvtudományi osztály
részére), 24. lapon : „Czuczor G-. és Fogarasi J., amaz mint a nagy szótár szerkesztője, ez mint
annak ellenőrző vizsgálója bejelentették, hogy ők túl menvén az utasításon, mely a szók kime~Htő értelmezését, úgy a nyelvtani és szókötési viszonyok eléadását kívánja csak, az etimológiát
is fel kezdek venni a munkába, s ennek felderítésére, hol szükségesnek látszik a szók más nyelvekkeli egybehasonlÜdsdba is bocsátkoztak; mely kibővítése a tervnek, miután több rendbeli, ekkép dolgozott szóczikk felolvastatott, köz helyeslést nyervén, kinyilatkoztató a két megbízott
tag, hogy e szerént közös munkával az eddig már elvégzett betűket kipótolandják, s az egészet
így folytatandják, miáltal a nagy szótár nemcsak értelmező, hanem szónyomozó és öszvehasonlító is leszen. Az ülés kedvesen vevén a szerkesztők e dicséretes buzgóságát, melynél fogva feladásuknál teljesb és tökéletesb munkát adni vállalkoznak, azt, méltánylata mellett, a nagy gyűlésnek is bejelentetni rendelte."
ÍL Kivonat az 1801. Értesítőből. Kisgyűlés nov. 8. (A nyelv- és széptudd, osztálya
számára), 298. lapon : „Olvastatott a nagy szótári munkálatok mibenléte iránt kiküldött választmány (Hun&lvy Pál, Mátray Gábor, Toldy Ferencz) tudósítása az osztályhoz, melyből kitűnt,
hogy az utolsó tudósítás ólta a szótár a Hézag szótól a Ka-ig haladt elő, mely rész mintegy 8000
czikket foglal magában; hogy azokban már nemcsak az értelmező, hanem az utóbb bővített terv
szerint a szófejtő és nyelvhasonlító elem is jóformán szerepel; sőt hogy ott, hol a szók rokonsága
más, az elébbi betűk sorában álló szókra vezetett vissza, ezek is bővebb kifejtést nyertek. Továbbá, hogy az idők, s a megbízott férfiak közbejött viszonyai által többször megszakadt munkálat sept 1-től ismét rendesen, sőt kettőzött élénkséggel foly. Mi az etymologiai és nyelvhasonlítási fejtegetéseknek netán szabandó határokat illeti: hosszas tanácskozás után úgy nyilatkozott a
választmány, miszerént leginkább a tudva, s a kétesen idegen szók, melyek több-kevesebb nyelvészek által s nem minden ok nélkül, idegeneknek tartatnak, óvatosan tárgyaltassanak és hódtítassanak a magyar nyelv eredeti birtokául; a nyelvhasonlítás pedig a rokon hangú és értelmű szók
egymásmelleit elsorolására szorittassék: kivévén, hol az egyik vagy másik nyelvből vétel nagyobbkisebb bizonyossággal állíttathatik. E javaslatban az osztály megnyugodván, az a két szerkesztőnek figyelmébe ajánltatott"
HL Kivonat az 1853-diki Értesítőből. Öszves kis gyűlés január 31-dikén 10. lapon :
„Olvastatott b. Eötvös József, Balogh Pál és Toldy Ferencz bizottmány! jelentésűk a nagyszótári
munkálatok mibenlétéről, melyszerént a munka 1861. nov. 4-től e hó végéig a Kanétól czikktől
Afeggörbeszf czikkig haladt, e részben 10,724 kisebb-nagyobb czikket foglal s a szerző jelenleg
az egésznek ötödik hetedében munkálkodik; hogy továbbá e rész is minőségileg azon gonddal,
alapossággal, beható és kiterjedt nyelvismerettel készült, melyet a társaság szerző előadásaiból
már ismer."
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IV. Kivonat az 1854-diki Értesítőből. Kis gyűlés febr. 6. (A nyelvtudományi osztály
részére), 35. lapon : „Olvastatott b. Eötvös József, Balogh Pál és Toldy Ferencz megbízott t és
rr. tt jelentése a nagy szótár mibenlétéről, melyszerint az a múlt évi vizsgálat, vagyis 1853-diki
febr. 1-töl f. évi január végéig a „Meggörbeszt" szótól az „Öröm" czikkszóig haladott elő, e rész
04<X) czikkböl állván, s így kevesebből ugyan egy negyeddel a múlt évi dolgozatnál: de ami részint azon három havi betegeskedésnek tulajdonítandó, mely a folytonos munkálkodás következtében is fogta el a múlt évben a szorgalmas szerzőt, részint azon, a szótárírással szoros kapcsolatban lévő nyelvnyomozó munkásságnak, melynek gyümölcseit az osztály több kis gyűlési elöaiLiíukban vette, a miknek tárgyalása a szótárra magára csak a legnagyobb hasznú lehet. Különben több újabb czikkek figyelmes átnézést meggyőzte a bizottmányt afelől, hogy szerző ernyedetl>-ii gonddal és lelkesedéssel folytatja müvét — Ezekhez Fogarasi János rt., mint megbízott munkatársa a szótárszerkesztőnek, jelentette, hogy harmadszor ment ez évben keresztül a munkán a
H betűig, miután az akadémiai nyelvtudományi mozgalmak szükségkép hatottak a dolgozókra,
úgy hogy míg egyfelül a hasonlító résznek nagyobb kiterjedés és beljebbható munkásság, úgy
másfélül nagyobb óvatosság is jutott; reményli egyébiránt, hogy miután a később fölvett szónyoniuzó elem a most átvizsgálás alatt lévő részekben bőven van tárgyalva, a munka az ö részéről
is ezentúl gyorsabban haladand. Az osztály e jelentések után az ügy mibenlétére nézve teljesen
megnyugodott"
Ezeken kivül évenként küldött ki az Akadémia bizottságot, mely a munkálat eléhaladáááról vala jelentést teendő.

MÁSODIK RÉSZ.
Részletesb igazolása azon elveknek, illetőleg eljárási módoknak, melyeket a munka
folytában az általános utasítások nyomán is követtünk.
L Szakuz. A szók értelmezető.
Az „értelmező szótár" fogalmához tartozik, hogy a szók érteményét minél szabatosabban körülírva meghatározza. E végre mindenek előtt a nyelv belső forrásait, nevezetesen a
szók mind mai, mind ószerü vagy elavult, mind országos és tájbeli, mind népies és irodalmi divatát szemügyre kell vennie s fölhasználnia, különös figyelemmel lévén a közmondatokra, példabeszédekre, népdalokra, népmesékre, dajkanyelvre, melyekben bizonyos kifejezések és formák mintegy megcsontosulva változatlanul szállnak szájról szájra, korról korra által. Midőn tehát valamely
szónak — legyen az sajátunk, közös, vagy kölcsönözött — egyedül elnevezési tárgya van kérdviben, azt közvetlenül és határozottan a belső nyelvszokás mondja meg, s tisztában lehetünk
vtle a nélkül, hogy akár rokonnal, akár idegennel hasonlítanék öszve. Ez a szónak egyéni önálló
mivoltát illeti, s nem terjeszkedik tovább, mint azon eszmeképre, melyet elménkben eléidéz, pl.
a/<•/', mint az állati testnek köz ismereti! alkatrésze, minden magyar ember előtt világos fogalomkt'-p tűnik fel, ha nem gondol is rá, hogy mily magyar szókkal áll családi rokonságban, sőt az idep-n/olüsto'kömö't is legott érti a nélkül, hogy tudná, vagy csak gyanítaná is, hogy a német fríí/ts"ii-bol származott, ellenben az éjomét, tősgyökeres magyar létére, már csak bizonyos vidéken isineretes. Továbbá, midőn a szó bizonyos érzék által felfogható tapasztalati tárgyat jelont, milyenek az állati, növényi, ásványi testek, vagy különféle eszközök, müvek nevei, vagy egyszerű cseivkvést, állapotot jelentő igék stb. az értelmezés szabatos és világos lehet, ha az illető tárgynak
sajátságait úgy leírja, hogy azt minden egyébtől meg lehessen különböztetni. Az ily szókat más
n\ elveken is tökéletes szabatossággal vissza lehet adni, pl.
kéz, hell. fílo, lat. manus, nem. hand, szláv, ruka ;
vcu, hell.ffldijQov,latin ferrum, nem. eisen, szláv, zelezo ;
&#, hell. ií&Of, lat lapis, nem. stein, szláv, kimen stb.
Az ily határozott tárgyakra vonatkozó szók tulajdon értelme minden nyelvben egyezik, tehát érvhuezésök is ugyanazon körülírás áltál eszközölhető, vagyis amely meghatározás illik rajok az
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egyik nyelvben, ugyanaz illik a másikban is. Ilyenekre nézve az „értelmező" az idegen szótárokban foglalt érteményezéseket átveheti a magáéba.
De vannak minden nyelvben oly sajátnemü szók, kivált származékok, melyeknek
más nyelvben ugyanannyit mondó másuk nincsen, hanem vagy szélesebb vagy szűkebb jelentésű,
vagy egészen másnemű szóval adhatók csak vissza. Ilyenek :
a) azon szók, melyek valamely népnek saját ismerettárgyait jelentik, milyek pL csak
azon nép körében létező, vagy eredetileg ott támadt állapotok, foglalkozások, hivatalok, szokások,
szertartások, viseletek, ételek, italok, nyavalyák, játékok, mulatságok, eszközök, szerszámok stb.
nevei, melyek érteményei bizonyos idegenekéihez némileg hasonlók ugyan, de nem azonosak, pl.
főbíró, dúló, huszár, csikós, gulyás, csirái, pákász, csákó, gucsma, gatya, topán, tarhonya, gáncza,
laska, tyúkver6, herticze', ördöglomba stb., melyeket úgy kell értelmezni, hogy az idegen is világos
fogalmat nyerjen abból. Ebben áll előnye az értelmező szótárnak a közönséges szótárok fölött,
melyek midőn szót szóval törekesznek visszaadni, a valódi érteményt nem képesek szabatos világossággal meghatározni.
b) oly származékok, melyek képzőiknél fogva több fogalmat rejtenek magukban, s
idegen nyelvre csak körülírva fordíthatók, milyenek nyelvünkben a tehető, míveltető, gyakorlatos,
visszaható, belszenvedS igealakok, pl. üldögélhet, iratgathat, gondolkodik, kezeskedik, kanyarodik,
hánykolódik, csendül, kondul, zörren, durran; általán a származékigék finom árnyalatai, melyekben nyelvűnk páratlanul, szintén bujálkodásig gazdag, és pazar.
c) a hasonuemüek (synonymák), melyeket a hanyagabb nyelvszokás egymással fölcserélve használ, holott gyökeikre nézve árnyalatilag különböznek pl. ballag = kényelmesen, lassú
léptekkel, mintegy biUegve megy, járdogál; baktat = bukdosva bukdácsolva megy, mint a nyúl;
kullog = magát megkunva, mintegy lesve, alattomosan lépdegel, mint a zsákmány után szimatoló
farkas; kammog = tanyán, magát elhagyva, mintegy kamós, azaz görbült testtel mendegel, mint
a kamasz vagy a mélázó komondor; sunnyog = magát megsúnyva, testét öszvehúzva, óvatosan,
lassúdon mozog, így különböznek gyökre nézve egymástól ezen hasonló nemüek : barangol, csatangol, csatoldl, csavarog, tekereg, kóborog, kóvályog, koslat, kósternyál, kóstál, kóriczál, kalézol,
kelekolál, kurittol, csámolyog, sátrat, sertepertél, zalánbol stb.

EL Szakasz, ugyanazon szónak többféle érteménye.
Az emberi észjárás valamint a fogalmakat, úgy azok hangképeit is rokonitani szokta,
vagyis, amelyek bizonyos közjegyben egyeznek, s ennélfogva egynemű fogalom alá vonhatók,
ugyanazon szóval fejezi ki. Ez esetben az értelmezés föladata a rokonértemények észtani öszvefüggését, illetőleg származási egymásutánját és rendét eléadni. Első helyen áÜ a tulajdon értemeny, azután következnek az átvitték, a képesek. Előbbi eredetű az anyagi, érzéki, mint a szellemi, erkölcsi, előbbi az b'szszerü (concret) mint az elvont, a természeti mint a mesterségi, pl. síp a)
természeti hang, melyből lett slpít, sipog; b) sipító panaszos, kesergő, csengő hangú érzelemnyilvánítás, honnan a sipánícodik vagy sopánkodik; c) ily hangot adó csöves hangszer, honnan sípol, sípos ; d) csőalakú nyilas, kóros lik a testen, a sipoly származékban. Hasonlóan a szűr főnév a)
=S26V, b) szőrből vagy szörnemü durva gyapjúból kallott posztókelme, c) ily kelméből varrott
ruha. A tulajdon értemény azon középpont, mely körül a többi forog, melyre bizonyos közjegynél
fogva mindnyája visszavihető; de minthogy valamely tárgynak másmás jegyei szolgálhatnak haaonlitási alapul, gyakran történik, hogy az átvitt értemények egymással nem, csak a középpontival állanak viszonyban, s ezek a másod- vagy mellékértemények, pl. fej vagy f ő, tulajd. ért caput
aninmlis : emberfej, lófej, borjúfej, disznófej, vtrébfej, varjúfej stb., melynek
L egyik jegye a magos helyzet, tetőzet, honnan átv. ért. jelenti a) a kéznek, lábnak
felső lapját: lábfej, kézf«j, s innen ismét átv. ért. csizmafej, mely a lábfejet takarja, különböztetésül a talpat, sarkat, íábszárt födő csizmatalptól, csizmasarktól, csizmaszártól, b) valamely kézműnek, állványos készítménynek tetejét, pl. oszlopfej, nyeregfej, c) vizek, erek, folyók eredeti helyét, mennyiben ezek fölülről alá folynak : Pinkafej, Szalaftj, kútfej, TapokzafS, BalatonfS,
ellentéte az alattiságot jelentő tő, mely a fejhez képest legalantabb fekszik, pl. Marcealto, Zsit
vűtS; innen átv. szélesb ért kiindulási pont, pl. pálya fő, honnan a versenyfutás kezdődik, hídfő,
a híd eleje. Mint mértani magasságot jelentővel családi viszonyban állanak : fel, fen, fed vagy
födél, s ellentétesei, le, len, lent, ál, alant, láb.
Átv. képes ért társadalmilag vagy erkölcsileg mások fölött, mintegy legmagasabb
polczon álló személy : ház feje, család feje „a nemzetnek teste a nép, feje annak a király" (Kisf.
&\ főúr, főnemes, főpap. Ellentéte : alattvaló.
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H. Második szembeötlő jegye a deréktól különváló, buczkós, csomós, tömör, zömök,
gnmbnemü, hengerded stb. alak, honnan átv. ért botfej, „minden botnak végén a feje", szölüfej,
kagymafej, kukoriczafej, káposztafej, mákfej, gabnafej, szegfej stb.
ÜL Mint a léleknek, szellemi működések szerveinek székhelye, s mintegy tartalmalója átv. ért.: elme, ész, akarat, pl. okos világot fej; jó, rósz fej; kemény, makacs fej, rávetni valamire a fejét =. akaratát rászánni. Tartalmazó a tartalom helyett. Innen a) mint lényeges, legnemesebb rész, az egész emberi lényeg, azaz személy, egyéniség helyett: szegény fejem ! me misenun! fejedre szóltál, tenmagad ellen; fej önként; egyenként, személyenként; b) helyettes valami,
melv mintegy képvisel, személyesít valamit: kölcsön fejében adni, adóitság fejében fizetni; ajándék, barátság, ingyen f éjében, szégyen fejében, vagyis szégyen megváltására, kikerülésére, falu
fejében = helyett, „falu fejében nem mindig tanácsos kardot rántani", (közm.) c) mint az életszervek központja, jelenti magát az életet: fejét koezkázMja, fejére halált mondottak, fejemet
ménem rátenni, fejemre fogadok, nem félti a fejét, fejét vették.
íme igy folynak egymásból, és függenek öszve a szók érteményei! Különösen ama
vázlatos érteményezésből kitetszik, hogy a fejnék a) magas helyzete b) alakja, c) belső lényege,
szervezete szolgál érteményezési alapul, melyekből a többi átv. és képes értemények szétágazva
tairmartak, s azokat végelemzésben az illető testrésznek mint szemmel látható tárgynak tulajdon
értelmére lehet és kell visszavinni.
Ezen alapon értelmezendök a f 'ej származékai is :
fejes, a) aminek tulajdon ért. állati feje van, b) aminek, átv. ért. fejhez hasonló bucziója, alakja van : fejes bot, fejes szeg, fejes káposzta, saláta, c) a fejbcn'székelö léleknek, illetőleg
kedélynek makacs, magát megkötő tulajdonságával bíró: fejes gyermek, fejeskedik, makacskodik,
fejtsség, makacsság. Ellentéte fejetlen a) aminek állati feje akármily okból hiányzik b) buczkótlan, csomótlan, fejetlen gabonaszár, szőlővessző, fejetlen káposztatorzsa, fejetlen bot, szeg, c) erkölcsi, társadalmi fej nélkül való '.fejetlen nép, ország;
fejedelem, átv. legfelsőbb hatalmat gyakorló személy valamely nép, ország fölött; rokonai i felség, f elsőség, fenség, fensb'ség;
fejel, átv. a lábbelinek azon részét csinálja, mely a lábfejet takarja; s mennyiben a, fej
régiesen fe, innen f ék = lófejkötő, capistrum;
fejez, a) tulajd. vagy átv. értelmű fejet levág, lemetsz; embert fejezni, mákot, gabonát
ftjezni; b) befejez = valamely műnek, munkának mintegy fejét, födelét, fölét elkészíti s bevégzi.
Ettől különbözik a kifejez, melynek gyöke nem a caput, fej, hanem azon fej, melyből fejlik, fejt,
fejteget származnak, s rokona a fés feslik, mert kifejezni magát vagy valamit = gondolatát vagy
valamely eszmét világosan, mintegy burkából kifejteni, latinul explicare, exprímere, németül awsdrticken, azaz átv. ért. mintegy héjából kifejteni, kinyomni, kiválasztani, tehát az elválasztásra vonatkozó fél, vei, vál családhoz tartozik, valamint a fejsz f, mint vágó, hasító eszköz, (securis a
secando), és a fej ige, mely a tejet kifejti, kiválasztja a tőgyböl.

ÜL Szakasz. Szóosaládosítás.
Az értelmezés egyik fő segédeszköze, sőt kelléke a szócsaládositás. Alig van szó,
melynek a maga nyelvében családtársa nem volna. A családi szók egyenes vagy oldalágon rokonok ; amazok bizonyos változatlan gyökből vagy törzsből folynak ki, pl. a rom gyök *) származékai : romi, romos, romtolan, romol, romlik romt (ront), romgál (rongál), romcs (roncs), romgy
l rongy), melyekből ismét fióksarjak fakadnak : rombol, rombolás, nwnbolgat, romboló, rontás, rontí, rontogat, rongálás, roncsol, roncsos, rongyos, rongyosodik, rongyolódik, rongyász stb.
*) Gyök tulajdonképen a szónak azon egytagú elemi része volna, melynek nincs többé önállókos haamilata értelme, milyen pl. dar darab, darabol stb. szókban. Azonban részint mivel az ily szóük ionét lehet tana, mely önálló szó pl. dar-nak töt; részint mivel gyakran számos egytagú szók vagy szór&iek egymással ismét megegyeznek valamely közös elemben pl. roz (rozzan gyöke), roh (rohad gyöke),
f**, (mely ma ugyan önálló szó, de régebben szinte csak elemezett szórész vala), ro^y-(ik), rotz (önálló)
«b. besxédrészeknek közős eleme : ró, mely mint látjuk, már részint sajátlagos (nem önálló) gyökökből,
rr-zint pedig önálló szókból vonatott el, csak gyökelemnek nevezhető. Innen a ,gyök' nevezet alatt a magyar
oTelrtndományban ennek két faját értjük, mely is : önálló (vagy élő) gyök; és elvont (régiesen holt) gyök.
Aaas másképen jyöterf, pl. <u, e*, íl, hal, ro»z, tör stb. emez csak egyszerűen gyök pl. ám cm (amaz, emez
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Az oldalágu rokonok némi saját jegygyei bírnak, de gyökeik vagy törzseik mind bizonyos alaphangban, mind alapfogalomban egyeznek, pl.
kar, karika, karima, karám, karing;
kér, kerek, kerül, kerít, kereng, kerge;
kor, korong, korcz, korlát;
kör, körös, köröz, körny, környez, körül;
«
kur, kurittol (csavarog, tekereg), kurtula; melyekben a kerekség nemét jelentő alaphangok a k—r, a fajt különböztetök, a, e, o, 'ó, «. Az ily rokon szócsaládok egy szónemzetséget
képeznek.
A szónemzetségek ismét rokonithatók, mennyiben alaphangra és érteményre hasonlók,
péld. a fentebbiekkel azon g—rt gy—r gyök hanguak, melyek a kerekdedhez hasonló görbe alakra vagy mozgásra vonatkoznak :
gör, görbe, görcs, gördül, görnyed, görhes;
gwr, gurba, gurul, gurit, guriga;
gyíír. gyűrű, gyürke, gyüremlik;
továbbá a h—r alaphangnak, mint:
hór, horog, horgas, norgad, horpaszt; a k—l győkhanguak, melyek a keményebb r
helyett lágyabb l-t vesznek föl:
kai, kaland, kalandoz (ide-oda jár, csavarog), kalézol, kalimpáz, kalisztál, kalinkó, kalantyú, kalincs;
kel, kelekóla, kelekolál, kelentyü; és a még lágyabb k—j alaphangnak :
kaj, kajcs, kajla, kajmó, kajsza, stb. Tudnivaló, hogy némely családok szaporábbak, s
többfelé elágazók, mások kevesebb fajzatuak.
Az idegen nyelvekből kölcsön vett szók egyenes ágon szintén eresztenek családi rajokat, magyaros képzők által, pl. czégér (zeiger), czégéres, czégértelen, czégérü, czégérez, czégérezés; iskola, iskolai, iskolás, iskoláztat, iskolátlan; patak, pataki, patakú, patakos, pataktalan,
patakzik; de ezek idegen eredete már onnan is gyanítható, hogy oldalágu rokonaik nincsenek,
mennyiben gyökeik alapérteményre nézve más magyar szókkal nem családosithatók, pl. a kostát,
palajbdsz, formondor, igrecz, ámbár mind elő- mind utótagjokra nézve több magyar gyökhöz,
illetőleg képzőkhöz hasonlók, de minthogy azokkal érteményi rokonságban nincsenek, idegen
eredőtöket legott elárulják, ha nem tudnék is, hogy a hóstat = vorstadt, & palajbász = bleiweisz,
aformondor = vormund (ér), az tgreez = szláv igracz, azaz, játszó, különösen hangszeren játszó,
mert igrati = játszani.
Ha az anyaszó önálló, világot vet s mintegy saját bélyegét üti leányaira, pl. tör, törés,
törött, töretlen, tördel, törtet, töredék, töredékeny; ha pedig önállással nem bír, vagy elavult, akkor érteményét a rokon érteményü származékok öszvegéböl vonjuk el, pl.
gom, gomb, gombócz, gomboly, gombolyag, gömbölyít, gombolyodik, gomoly, gomolyit
gomolyodik;
göm, gömb, gömböly, gömbölyű, gömböcz, gömbölyeg, gömbölyít, gombolyodik;
gum, gumó, gumós, gumósodik;
güm, gümő, gtimős, gümösödik;
kom, komp, koinpis, kompol, kompoty;
hóm, homp, hompol, homolít, homolka, homorú, homorodik;
kém, hén, henger, hengeredik, hengerit, hengerget, henter, henteredik, henterget;
hőm, hömb, hömböly, hömbölyög, hömp, hömpölyög, hömpölyget;
csőm, csomb, csombor, csombók, csoma;
csőm, csömb, csömböly, csőmbölék, csőrnek, csömör;
dóm, domb, dombor, domborodik, domborít;
döm, döme, dömöczkös, dömbicz, dömsödi;
azokban), hal (,halad, halaszt* szókban), rőt, dar Btb. S ba a két rendbeliek némelyikének találjuk még egy
közös elemét, melyet a magyar nyelyérzés még mindig ért vagy érteni látszik, pl. föntebb ró, ennek gyökelem, némelyek szerént csíra (szócsira) a neve. További azon szó vagy szórész, mely már mint gyök módosalaton ment által és szinte mind önálló szó mind csak elvont szórész lehet, pl. romot (önálló) ős romi (mint
romlik alapja), továbbá romiad (mint romladik alapja), rombol (önálló, honnan rombolok, rombolás, romboló
stb.), íörw-nek vagy különösen ragozásnál WW-nak nevettetik. Révaynál még mind a törzs, mind a gyök
radix.
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töm, tömb, tombácz, tomp, tompor;
ttom, zsomb, zsombék, zsomboly.
A részletek ilyetén öszveállitásából kitűnik az alapértemény, mely valamennyinek
közös jegye, mint a fölhozott családokban a gömbölyű, dndorú, kerek alak. Innen sarjadzanak ki
a fajok, alfajok, és fajták, melyek öszvesen egy nemet képeznek, s a megállapított belső nyelvszokásból ismerhetők meg, péld. hogy a maga nemében más a gomb, mint a gömb, más a gombócé,
mint a gömböcz, más a gombolyag, mint a gombolyag, valamint a növényismében különböznek fajra
nézTC ezen egyneműek : tök, uborba, dinnye; makk, mogyoró, dió stb.
Ebben áll a szók belhasonlítása, mely szerint a rokonhangu és érteményü szókat biznnyos gyökre viszszük vissza, mi annál világosabbá teszi az egyes fajok jelentését, minél népesebb a család, melynek tagjai közé számitvák; s ez esetekben külhasonlitás és rokonítás nélkül
i? tisztában lehetünk velők, mint a fentebbi példák mutatják.
Különösen az úgynevezett belső hajlitás, belalakulás igen terjedelmes szereppel bír a
szóképzéseknél a magyar nyelvben. Ezen belső hajlítás alatt különösen azt értjük, midőn legkisebb hangböviilés nélkül, sokszor pedig e mellett is a gyökben vagy törzsben leginkább csak
az önhangzó módosulata (mélyebbre vagy magasbra változása) által állanak elé új vagy módosított fogalmakra új szók, még pedig gyakran igékből nevek és viszont. Ilyenek ér (valet) és ár
(rolor, pretium), csap és csép, láb és lép, vál és fél (honnan válaszol és felesel is), leng és láng,
tág és vég stb. Különösen ezek öszveállitásában kitűnő munkásságot fejtett ki Lugossy József
társunk. „Hangrendi párhuzam ezer példában" czimű munkájában, ki általán nagy mestere a családositasnak. Vele csaknem egy időben értekezett e tárgyban egy másik jeles nyelvészünk Ballagi
Móricz is.
Mi kezdettől fogva ezen szellemben mnnkálkodánk.

IV. Szakasz. Táj- és elavult szók.
A hasonlításnak különös segédforrásai a táj- és elavult szók. Amazok csak bizonyos
tájakon divatoznak s a deréknyelvbenszokatlanok, és pedig 1) melyek tudtunkra bizonyos tájnak
saját képezményei, mennyiben egyes vidéknek különös tapasztalati, gyakorlati, életnemi stb. ismeretei lévén, azok elnevezésére külön szókat szükségei, pl. a hegyes tartományban lakó székely
a nagy ereszkedőkön váluszabásu fatalpat tesz a kerék alá, s azt az ál gyöktől vagy alap törzstől
alabör-nak nevezi, mire a síkfoldi magyarnak szüksége nem lévén azt nem ismeri; ellenben a Tisza, Duna melléki hajósok alattsága, hosszú vontatókötele, mely nagyjában a víz alatt nyúlik el,
a hegyes vidéki magyarság elqtt ismeretlen szó, valamint általán a hajósok és halászok számos
műszavai, így az ergetytft csak a hegyi, péld. tornai, gömöri magyarok használják, kik a levágott
ftkat a hegyről leeregetik, lecsúsztatják rajta, vagyis ergetyü = eregető, faeregetésre való hegyoldali öblös lejtő. A csalamádé szót azon vidék lakosai képezték, hol a máiét, azaz kukoriczát takarmányul sűrűén termesztik, s eredetileg csadaj-málé, azaz, csadajos, csádés, sásos málétermény.
Mindezek gyökei vagy egyes részei a deréknyelvben közismeretüek, csak mint származékok
vagy öszvetételek egyes tájak sajátai, s mint ilyenek viszonyosán fölvilágosítják egymást.
2) Némely tájakon a nemi (genericuru) szókat a fajiaktól (specificum) szabatosabban
megkülönböztetik, s e végre saját szókkal élnek, pl. a tövis vagy tüvis a köznyelven jelent tiíféle
hegyes szurós kinövésü terményt, cserjét: tövisbokor; különösen annak bökőczéjét is : tttvia ment
a lábába; holott a tüvis eredetileg melléknév = tűs, tüves, t. i. növénynem, melynek második érteményét szabatosabban adja a balatonmelléki afct'cs vagy ákics, melynek gyöke ak megvan a tűs
aiócz, matyusföldiesen akaes, agacs nevekben, és az akad, akaszt igékben, minthogy az akicsnak
tulajdonsága, hogy a vele érintkező testekbe akad, honnan átv. ért. akácziós ember a székelyeknél, aki másokba beleakadni, belekötni szeret, és aklálni, Öszveaklálni valamit = imígyamúgy
öezveakgatni. Rokon vele az éles szélű, illetőleg hegyesen végződő, s hasításra, szúrásra alkalmas
&. valamint a hellén axij hegyéi, áxnr&a akics, axá£m hegyesitem, a latin acus tű, acies, acutus,
oeiiMe«t.
3) Néha a tájnyelv másmás gyökből képezi saját szavait, pl. a közösebb divatú töpörtö
T. töpörtyü, töpik töpörödik igéktől vette nevét, mennyiben az = tűzön megtöpött, töpörödött,
*agy is hígabb részeitől elpárlás által megfosztott szeletes, koczkás szalonna, háj stb. rostja, tömóttebb, szilárdabb alkatrésze; ellenben a szűkebb divatú p'órcz egy gyökről származik a pörgői,
öf, pontyé szókkal, mert a pörcz = tűzön pörgőit szalonnaszelet v. koczka, a kecskeméttájéki
pedig vékonyhangon ejtve kürczine, változattal gSrczine, az égrtí'sro, sütésre vonatkozó
szűri*.
3
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görhön, s a fordított rög, rögtön (hevenyében), rekkenS, rögvel, regvei szókkal egy eredetű.
Tehát a töpörtű elnevezésének alapját az okozat, az eredmény t i. a topéi, megaszás teszi, a poros
és kurezincr-ét pedig az okozó ok t i. a tűz, égés, pörgölés, görjesztés, honnan szabatosan véve
ennek felel meg a latin cremtum (a cremo), melyből a német Krammel, továbbá a tót sktoarek
pörcz, skwarit pörkölni,
4) Néha valamely szűk zugban rejlő tájszó világot vet oly közös szóra, melyről azt
véljük, hogy csupán csak valamely idegen rokon nyelvből fejthetni meg, pl. iker, gemini, azaz
kettős rokona a kettőt jelentő török iki, melyről eddig azt tartottuk, hogy nyelvünkben nincsen
családtársa, holott van, és pedig olyan, mely az iker jelentését kézzelfoghatókig fölvilágosítja t i.
az iker régiesen hangváltozattal: ökör, tiker; ugyde a vasvármegyei Őrségben él a népnyelven tíkltt
v. ökieiy, mely jelent két ág által képzett közt, pl. szekérrúd üklüje, mely a tengely alatt kétfelé ágazik, ágas üklüje mely az ágas végén V alakban ketté válik, tehát elemezve = üklS, az
elavult tiklik (geminatur) igétől.
5) Némely szók és kivált ragok eredeti alakjokat a tájnyelvben tartják meg, mig a
deréknyelven elváltoztatják pl. a vei, nál a palóczos'szójáráaokban nem alkalmazkodnak a hangrendhez, mint: kapável, vittável, nappel, herczegnál,pütpöknál; így verénk(verünk),kerténk(kertünk) ; hogy pedig ezen alakok eredetiebbek, onnan tűnik ki, mert a deréknyelvben is amazok
személyragozva vel-em, nál-am nem nél-em, s ezekben az én em első személynévmáa rejlik:
ver-en-k, kert-em-k. Ellenben a tájejtés a szókat gyakran kivetkőzteti. eredeti alakjaikból, s valóban elrontja, illetőleg elkoptatja, pl. Aö6ölygő=hóbolygó, küttyü vászon = kittől v. (kettői) vászon, kivált a ragokban és képzőkben pl. magává, hatémás, = magával, hatalmas. Ily tájszók
korcs volta abból látszik ki, hogy magukkal nem következetesek, mert aki így beszél: magdvó,
hatómás, nem mondja: vóm, v. vem, hanem, velem, nem mondja: hatóm, hanem, hatolom. Ezen
tájbeli szórontást azért is szemmel kell tartania az értelmezőnek, mert helylyelkőzzel a deréknyelvben is eléfordul pl. gyttsztf, = tützü, ttizü; bódul, bódi = bőidül, boldi.
Az elavult szók többfélék a) számos gyökök, és törzsek; melyek hogy hajdan önállóan is divatoztak, származékaikból kitűnik, mint: az üdvös, üdoöz, üdvözöl torzáé: üdv, s ennek
"gyöke tid; az olvad törzse: olv, olu, s ennek gyöke: öl. Ezek közöl némelyek csak a derékvagy irodalmi nyelvből vesztek ki, de még itt-ott él velők a tájszokás, pl. sü v. stív a székelyeknél = sógor, és régente = jusjurandum, melyből a mai eskü származott, de Csalóközben még
hallani: sok esre, hitre adják, azaz esküvel erősített Ígéretre, hitelre; b) képzett és öszvetett szók,
pl. hiedeJmez = hivesít, a hi v. M gyöktől, melyből hiwes v. hűvös származott; folnagy = majorosgazda (villicus, villáé praefectus), folnagyság, folnagykodik, mint: hadnagy, várnagy, násznagy, melyből értelmezhető afolu v.falu, azaz, több folból (majorból), mezei, gazdasági lakból
álló helység, c) melyek eredeti érteménye átv. értelemben elváltozott, pl. ápol, régen = csókol,
még Molnár A-nél is, holott ma megnyújtva ápol = gyöngéd bánásmóddal gondját viseli pl. a
gyermekeknek, betegnek, szegénynek; t. i. gyöngéd, szeretetteljes gondoskodásnak, bánásnak
természetes módja, szokása az ölelgetés, csókolgatás, s jelentése helyett ma már csak amaz divatozik. Ezen érteményben egyezik vele a Szeged tájékán szokásos ajnároz = ápolgat, s e két
szó öszhasonlításábol okszerüleg állíthatni, hogy mindkettő a szájnyílást, szájkarimát, szájgyürüt jelentő aj-(ajak)-ból származott, t i. ajol = szájjal érint, mint, ölel, karol, markol, körmöl,
vállal, nyelvel, = ezen testrészekkel illet, érint, fog valakit v. valamit, melyből a j-nek szervrokon v-re változtával lett av-ol, s ebből ap-ol. Hasonló észjárás szerint azonosítvák a szó";' és
csók a hellén <nóput és nofuaiof, a latin ős és osculum, a szláv hu6a és huoicska szókban. Valamint más részíöl nyilasra vonatkoznak a magyar aj és ajt, ajtó, a latín ős és ostium.

V. SnkMK. Szóelemiéi.
Az eddig előadottakból következik, hogy a szók helyes érteményezésére szükséges
a szóelemzés is, t i. azon elemek fejtegetése, melyekből a szók alkotvák. Ezek között főhelyen
áll a tSelem, vagyis a gyök, melyben az alapértemény rejlik, azután a képzők, melyek a gyökhöz
új-új eszméket kötvén azzal egy szervezetes egészet alkotnak. A gyökök és származékok legszorosb belviszonyban állanak egymással, melyet a közös alapérteményből lehet megismerni,
t i. amely származékok ebben egyeznek, azokról észszerüleg állíthatjuk, hogy ugyanazon
gyöknek kisarjadzásai, ellenkező esetben a gyökök csak hangra nézve azonosak vagy hasonlók
(homonyma) de érteményre egészen másnemtiek, pl. a pörcz, pörköl, porzsol, pörnye, pun, por'
ten, pOrsedék (pustula = ustula, ab uro) szókban a por tűzre, égésre, gyuladasra, tüzszinre vő-
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ütközik, s oldalrokonai azon por, per, pir, por, vér, vir, vör, melyekből parázs, pereg, (elégett
vas salakja), pergyó, égető napos szabad égaly (apricum), pirít, piros, pörgői, porit, verő (fény)
égető sütő nap, verö-malacz = sütnivaló, veres, vtrad, t-örö* eredtek, különböznek tőle a másnemű part pár, por, por, mint körös alakot vagy keringő mozgást jelentő származékok' gyökei,
milyenek: pörög, fordul, pörge, pereszlén, parittya, párocska vadat körülfutkosva fityésző ebfaj,
portydz, melyekhez oldalágon rokonok a fér, fór, fór, fúr, ver, vir, mint körös mozgásra vonatkoió származékok gyökei; milyenek: féreg, férgéteg, férgetyu, forog, fordul, förgetyü, fúró, fiír$g, ftirge, verőcéé, virgoncz, és a körültakarást jelentő bérhe, bőr, borít, burok, burkol tőelemei:
bér, bSrt bor, btir.
Ezen alapon nyugszik a szófajok, szónemek, és szóseregek meghatározása, valamint
több hasonszók (synonyma) elemzése is, melyek gyakran hangra nézve más-más tőelembttl
erednek, de ugyanazon vagy rokon alapnézetből indulnak ki pl. kukacz, féreg, herny'ó, pérge,
pondra, giliszta, mely állatkáknak közös tulajdonságuk, hogy geríncztelen gyűrűs testeiket öszizegöngyölgetik, zsugorgatjik, hogy forgékonyak, tekerödzők, miszerint, kukacz = kis kukorodó, gugorodó, a forgó, tekeredő kukorához v. gugorához hasonló állatka, féreg = testét férget}, forgató; hernyó = gernyó, gornyadó, magái görnyeszteni szokó, horgadó, s rokona a herwd, heroatag, a minek bőre, vagy levele, szirma, héja öszvezsugorodik; pérge (szalonnaféreg)
pergő, perdülő; pondró = bondorodó, pendergő, penderedö; giliszta xi golószta, golyósodé,
golyóként Öszvetekeredő.
De vannak oly azonos értelmű szók is, melyek bizonyos határozott dolgot jelentenek, de más-más körülményről véve pl. máié (zea mays) Maldivae vagy Maié Dive szigetektől,
mint ősi hazájától, máskép: törökbuza, mennyiben közvetlenül a törökök hozták be; tengeri,
mert csakugyan tengeri szigetekről származik, különben is a távolfekvő tengeri vidékekről ide
származott állatokat és növényeket így szokta jellegezni a magyar: tengeri nyúl (cuniculus), tengeri baraczk (malum armeniacum), tengeri köles (müium solis), tengeri szőlő (ribes) stb.; végre kwko.-icta = kis kukorához azaz hengerkéhez hasonló terménye a máléféle növénynek.
A szók érteményének helyes meghatározására nem kevésbé szükséges a képzők jelentésének tudása, melyet csak úgy érhetünk el, ha inductio útján az egy képzőiü szókat ősz vehasonlítjuk, s belölök, ami közös, elvonjuk, pl. az atag, eteg-féle melléknevek ad ed képzőjtt
önhato törzsigékböl fejlődtek ki, s jelentenek hajlamot, képességet, tekéteket (anlage), könnyüséget, készségei azon állapot vagy cselekvés gyakorlására, melyet a törzsige fejez ki, pl. lankatag,
henatag, olvatag, ingatag, viszket ég, reszketeg, csörgeteg, förgeteg, = ami lankadni, hervadni,
olvadni, ingadni, viszkedni, reszkedni, csörgedni, förgedni természeténél fogva hajlandó, kész,
képes, vagy szokott
Az inductíon alapuló elemzés által vagyunk képesek azon finom árnyalatokat meghatározni, melyek ugyanazon gyökszó körül vagy hátterében mintegy szétsugárzanak, pl.
fór, forog, forgat, fordul, fordít; csőr, csörög, csörget, csordul, csördít, csörren, csörrent, csőrtől, csörtölödik;
köt, köthet, köttet, kötöz, kötözhet, kötöztet, kőtöget, kötögethet, kötögettet, kötözködik, kötölödik, kötölődhetik, kötölődzik; melyekkel szoros viszonyban állanak a belölök
származott nevek: kötés, kötet, kötözés, kötögetés, kötözködés, kötölődés, kötény, kötél, kötő,
kötelék, átv. ért kötekedik, köteles, kötelez, kötelezés, kötvény, kötelezvény stb.
Ugyanazon úton jövünk rá, hogy az it öszvetett képzöjü áthatok jelentése: olyanná
tesz, amilyet a törzsszójelent: sárgít sárgává, feketít feketévé tesz, s párhuzamos társa az önhatókat képző, úl, Ül, az az, olyanná, lesz, amilyet a törzs Jelent: sárgul sárgává, fékétől feketévé
lesz. És igy az elsönemü képzőben az olyanná tevés, a másodikban az olyanná levés fogalma rejlik.
Mennyiben valamely gyökből több származék képződik, a legközelebbi nemet (genus prozimum) az illető gyök vagy törzs, a határozott fajt (differentia ultima) a közvetlen képző
teszi pL ezekben: törés, töret, törött, töretlen, törtet, tördel, töredék legközelebbi vagy köznem a
tör, melynek fajai az és, ét, ott, étien, tét, dél, edék által határozódnak meg. Ez a családi belvitzonyra vonatkozik, melyben a fajok ujabb alfajokat eresztenek : töréses, törettí, törötten, töretItnűí, tOrtetés, térdeiét, töredékes, töredékeny, töredékenység.
De a képzős szó a családi belviszonyon kivül egy más viszonyban is tekinthető, t. i.
mint magiban önálló egyed, mennyiben azon nyelvbeli minden más szótól különbözik, melynek
gyöke, illetőleg törzse úgy viszony lik a képzővel, mint az öszvetett szó fő részei egymással, melyekről világos, hogy az elürész, mint faj, szűkebb, az utórész, mint nem, tágabb fogalmu,
vagyis amaz határozó, emez határozandó valami pl. szűr dolmány, nem posztóból, nem selyem3*

—

20 —

böl, nem vászonból stb. hanem szürkéiméből való dolmány, itt a szűr jelenti a kelmefajt, a dolmány & ruhanemet; ellenkezőleg: dolmányszűr = nem köpönyeg-, nem subaszabásu, hanem
dolmányforma szürruha, hol a dolmány-szabás faji, a szűr öltönynemi elnevezés. Hasonlóan a
képzős szóban, (mely végelemzésben szintén öszvetett), a gyök vagy törzs jelenti az egyedi fajt,
mely által az minden más szótól különbözik, a képző pedig a nemet, mely alá az illető gyök
vagy törzs tartozik, különböztetésül más nemekből, pl. hegy-ség, hegy-i, hegy-es, hegy-etlen, itt a
hegy (mons) önálló fogalmu valami, mely minden egyébtől különbözik, a ség, í, és, étien pedig
oly képzőnemek, melyekhez a képzős szók több másokkal együtt tartoznak; 1.1 a hegység azon
nemüekhez, melyek képzője ség ság bizonyos nemű terjedelmet, sokaságot jelent, mint, erdőség,
mezősig, síkság, pusztaság, rétség, rónaság, stb. a hegyi az i képzőjüekhez: erdei, mezei, síki, pusztai, réti, rónai; a hegyes az és képzöjüekhez: erdős, mezős, síkos, pmztás, rétes, rónás; a hegyetlen a hasonnemüekhez: erdődén, mezőtlen, síktalan, pvsztátlan, réttelen, rónátlan; tehát az érteínényezésben az illető képző jellentését, mint állítmányt kell körülírva eléadni, s a gyökre vagy
törzsre viszonyítani pl. hegység = egymással öszvekötetésben álló, egy folytonos terjedelmű
egészet képező hegyek sokasága, öszvege. Tudnivaló, ily értelmezésben fölteszszűk, hogy a határozó faj ismeretes, különben ráutalunk, pl. vesd öszve: Hegy.
Midőn egy a képző, ez a határozandó legközelebbi nem, pl. köí-öz = ismételve, folytonosan, gyakran, vagy több valamit köt, mennyiben ezen képzőnek és több rokonmásainak egyik
jelentése: ismétlés, folytatás, gyakorlás; ha pedig több a képző, akkor a nemet az utolsó mutatja a többi pedig a gyökkel együtt egy törzset képezve, jelenti a határozó fajt, pl. kötöz-és =
cselekvés, mely által vagy midőn valamit kötözünk; kötözget-és = cselekvés, mely által
vagy, midőn valamit kötözgetünk; kőtelez-veny, oklevél, okmány, melyben valaki bizonyos szóadás, ígéret, fogadás teljesítésére kötelezi magát.
Ha valahol, a képzők értelmezése körül van azon tehetségre szükségünk, melyet nyelv
érzéknek hívunk, mert ezek annyira belsajátságai a nyelvnek, hogy gyakran más nyelven minden árnyalataikkal szabatosan alig, vagy épen nem fejezhetők ki pl. az ős és, öt ős melléknévképző, mely legszélesb értelemben öszvekSttetési, együttségi viszonyt jelent, de más-más árnyalatú módosításokban, melyeket nyelvünkben, csak a magyar észjárása képes fölfogni, s kellőleg
alkalmazni pl. boros hordó, a hordónak mint tartalmazó edénynek együttes viszonya a borral
mint tartalmat képező anyaggal; boros gazda, a gazdának mint termelőnek vagy birtokosnak
viszonya a borral mint saját terményével vagy birtokával; boros ember, vendég, az embernek,
vendégnek, mint kellő mértéken túl ivónak viszonya a borral mint szeszesitallal; boros vidék,
valamely vidéknek mint termelőnek birtokviszonya a rajta termő borral. Melyik nyelvben találunk oly szót, mely a boros-nak mind ezen jelentéseit magában foglalná ? Mit mondjunk még
az igékről, melyek három-négy képzőik által egész mondatot rejtenek magukban, pl. mentegetSdzik, rángatódzik, hurczolkodtk, akaratoskodtk, látogathatja}

VL Szakasz. Kfllhasonlitás.
A szóelemzésben nem ritkán oly szókra bukkan az értelmező, melyek elemeit az
illető nyelvből megfejteni nem képes, mert nem talál oly családot, oly oldalágat, melyhez rokonithassa. Az ily szókon a gyakorlottabb elemző hamar észreveszi, hogy anyagjukra vagy
alakjokra vagy mindkettőre nézve idegen színűek, s a többi közöl mintegy kirínak. E körülmény az elemzőt ösztönszerüleg sürgeti, hogy ily szók eredetét, s rokonaikat más nyelvekben
kutassa, s eredeti érteményeiket azok nyomán határozza meg. Hogy ezen eljárásban nem lehet
csupán bizonyos nyelvcsaládra szorítkoznia, hanem szükséges más családokra is forditnia figyelmét, azon világos okból tetszik ki, mert vannak minden nyelvben (ha teljesen elszigetelve nem
volt és nincs) oly szók, melyek más idegentől kölcsönöztettek, tehát végelemzésben csak azokból fejthetek meg. Az értelmező szótárnak nem az a föladata, hogy egész nyelveket egész nyelvekkel hasonlítson őszre, vagy hogy azokat családilag rendszerezze, hanem, hogy az egyes
szók érteményét elemzés és a nyelvszokás nyomán meghatározza, s mennyiben a szükség úgy
hozza magával, vagy nagyobb felvilágosítás végett, más nyelvbeli szókkal is öszvehasonlítsa. Ez
által adatokat gyűjt, melyekből a nyelveknek mind közös anyagát, mind alakját, vagyis szótári
és nyelvtani hasonlatukat öszveállitani, s azok szerint a nyelveket családokra osztályozni az általános nyelvészet dolga.
Minden szónak van saját egyéni története, vagyis eredete, képződése, idomulása,
családi rokonsága, mint ezt az újabb román nyelvek bizonyítják. Mirenézve a szóhasonlító úgy
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járhatna legbiztosabb úton, ha hiteles irott adatok nyomán ezen történeti folyamot minél régibb
korra visszakisérhetné.

Az idegen nyelvekkel közös szók nemei:
I. Melyek mind elemeikre, mind szerkezetökre nézve nyelvünkből mintegy kirínak,
melyeket, hogy úgy szóljunk, nyersen vettünk által, s csak némileg idomítottunk saját formáinkhoz. Ide tartoznak általán azok, melyeket a századok sőt ezer év óta köztünk vagy mellettünk
lakó, vagy átmenöleg érintkezésbe jött idegen népektől kölcsönöztünk, milyenek az itt fölvett
keresztény valláshoz, polgári, hadi szerkezethez, mesterségekhez, társadalmi viszonyokhoz stb.
tartozók, pl. templom, oltár, mise, plébános, esperes, püspök, érsek, gróf. ispán, káplár, kapitány,
tsekrény, almáríom stb. E nemüek között vannak olyanok is, melyeknek megfelelő magyar masakat is bírjuk, pl. sógor süv, fölöstököm éjomét, vacsora estebéd, strázsa őr, sróf csavar stb. Ennélfogva a magyar értelmezőnek szem előtt kell tartania, kivált a latin, illetőleg hellén, szláv,
német, román nyelvek ágait, a törököt stb. de itészeti óvatossággal, mert a viszony fordítva is
áll, mennyiben a szóelemzésböl kitűnik, hogy a szomszéd népek is kölcsönöztek tőlünk, birván
yelünk oly közös szókat, melyeket önnyelvökből megfejteni nem képesek, milyenek csákó, nutzár, aiubruch (aszúborok). Vegyük különösen a szlávfajú szerb nyelvet, Stephanovics szótára szerint:
magyar
szerb
magyar
szerb
baktatni
baktati,
keszeg
keszega,
bot
batina,
megye
metya,
bélyeg
bilyega,
mézga
mezgra,
bitang
bitanga,
mérték
mertik,
gombkötő
gombár,
válu
valov,
karika,
város
város,
katona (lovas)
katana,
szttrszabó
szurszabov,
kenőcs
kenyácsa,
taliga
talyige, stb.
De vannak oly szók is, melyek mint kiképzett származékok idegenből vétettek
ugyan által, de gyökeikre nézve nyelvükben is megvannak, pl. borosta v. borséta egy a német
fitirsto-vel, mely mint készítmény annak anyagát jelentő Borste-töl (sorté, tüskés szőr) vette nevét, de ennek gyb'ke bor borz megvan a magyar tüskés borz, a tüske gyanánt fölmerevedö boriad, borzas, borz, börzenkedik szókban is. Hasonlóan a latin-hellén szerkezetű koroná-nak, mint
fejet, homlokot kerítő díszjelnek gyöke kor, megvan & korong, korcz, korlát-bán, s általán a kerek alakot jelentő kar, kér, kör származékaiban. A szláv eredetű, vajda, vojvoda (had-, csata-,
harczvesérj gyöke voj, bnj önállóan létezik a magyar bq/-ban, mint a bajnok, bajlódik, viudik
származékok gyöke.
Tehát a szók értelmezésének nem teszünk fölösleges vagy hálátlan szolgálatot, midőn nagyobb fölvilágositás végett oly nyelvbeliekkel is hasonlítjuk, melyek alajtólag (hypothetice) másnemű családhoz tartoznak, mit bizonyos nyelvosztály! rendszerhez ragaszkodó némely nyelvészek készakarva mellőznek, sőt mellöztetni akarnak.
Itt egyszersmind elvileg és gyakorlatilag visszautasítjuk azon ránkfogást, mintha mi
minden nyeivunkbeli szót a magyarból megfejthetönek tartanánk, sőt valóban megfejteni törekednénk. Hely állításnak czáfolatát számos szótári czikkeink homlokukon viselik, miért hoszssabb vitatásra nem tartjuk e tárgyat szükségesnek.
H. Melyekről bizonyosan nem állíthatjuk, hogy nyelvünk innen vagy onnan kölcsönözte volna, mert itt iá ott is van saját családjok, és szerkezetök, melyek eredete az ó kor homályában vesz el, milyennek a) a természeti hangokból utánzás által alakultak, mint: mor-og,
rounnwr-at, murmel-n; 6ő-g, bo-at; sus-ogás, sus-urrus, sat/s-en ; b) a kedélyhangokból képzettek,
pl. oA-ajt,o-ptat; ah-itani, űch-zen; «y-ong, y«b-ilat; röh-ög, rid-et; kacz-ag, cach-ínnatnr; c) első
tzükségüek a társadalmi viszonyokból eleve kifejlettek: pl. eszik, est, ess-en, jeszt; evés, ét, étel,
&, éket, esca, esor, esuríes, epulum; atya, páter, otecz; aba abba; ide tartoznak a személynévmások, a számnevek, a tagadók stb. d) igen nagy számmal olyanok, melyek alapérteményei,
illetőleg gyökei egyeznek, s csak képzésben vagy idomulásban módosultak pl. gomb Knopf, gomUcx K*8dl, golyó glóbus, f oly flvit, kajmacs camns, tompa stumpf, ír Schmier ; szóval mindazok,
melyek illető nyelveikben egyenes és oldalágu családokat képeznek, pl. a latin bat-uo ütőm
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honnan batvlus változva bacttlut, ütő eszköz, francz. battre ütni, laton bot, melyekkel egy
a magyar bot, botol, botoz, botlik, botránkozik, s ezekhez rokon az öt, üt, b'Űik, ütközik. Sőt nem
csak gyökök, hanem képzők és ragok is vannak az alajtólag külön családu nyelvekben közösek,
mit a képzők és ragok tárgyalásánál részletesen kimutatunk.
ÜL A külhasonlitás legközelebbi nemét teszi a szoros értelemben vett rokon nyelvbéli szók öszhasonlítása. Itt mindenek előtt az a kérdés: mit értünk a rokon nyelvek alatt V Ezen
kifejezés „rokon nyelvek" átv. értelmű, minélfogva a nyelvek származási viszonyát az emberi
nem leszármazásához hasonlítjuk, s e szerint 1) legközelebbi rokonok, melyek között anyát és leányt' viszony létezik, milyenek a történelem tanúsága szerint a régi latin, és újabb román, az ó és
új hellén, az ó és új germán nyelvek. A leánynyelveknek, ha úgy szabad szótanunk, embryoja a
tájnyelv (dialectus), mely fokonként hovatovább máskép idomulván, s helylyel-közzel idegen elemeket hasonitván magához, vagy egészen újakat alkotván, lassan-lassan egy új külön nyelvvé
képződik. Midőn tehát a leánynyelv egy részről az illető anyának testét lelkét örökli, más részről
oly tulajdonságokat vesz fel, melyeket az anyában hiába keresünk. Miből okszerüleg következik,
hogy lehetnek sőt vannak is a leánynyelvben oly szóanyagok és alakok, melyeket az anyaiból
megfejteni nem lehet Ugyanez áll a tájnyelvekre is, pl. a dunántúli hókony, zsombor, nem a derékmagyarból hanem a német Hacke, és Simmer v. <Simperl-ből származott Valamint tehát tévedne a szóelemzö, ha minden tájszót az anyai deréknyeívből erőlködnék fejtegetni; nem különben tévedne akkor is, ha a leánynyelv minden szavaival ezt akarná tenni. Az élő nyelvek, tehát a
leányok is, folytonos változásnak, illetőleg fejlődésnek, növekedésnek, vagy kopásnak, korcsosoHAan^V romlásnak vannak kitéve, s idővel annyira átalakulhatnak, hogy az ősanyának csak némi
alapvonásait lehet észrevenni rajtok.
2) Másodágu rokonságban vannak egymással a testvérnyeloek, melyek t i. közvetlenül azonegy anyától származtak, pl. az olasz, spanyol, portugál, franczia, mint a régi latin leányai,
vagy a szlávcsaládu cseh, lengyel, orosz, illír, szerb stb. Ezek oly viszonyban állanak, mint ugyanazon deréknyelvhez tartozó tájnyelvek, mennyiben majd távolabb majd közelebb esnek mind
egymáshoz, mind a deréknyelvhez, pl. nálunk a székely, a göcseji, a mátravidéki palócz, melyek
közöl a két utolsó több tekintetben oly sok anyagi és kivált idomulási sajátsággal bír, hogy ha azt
ezen úton tovább fejlődve és terjeszkedve, s magukat a deréknyelvtől elszigetelve előbb népies
könyveikben, utóbb külön irodalomban alkalmaznák, néhány század múlva annyira különbözőének a deréknyelvtől mint az újabb románok a latintól, vagy a hollandi a köz némettől.
A dolog természetéből foly tehát, hogy a testvér nyelvek között mind az egyes szók
anyagára mind azok idomulására nézve még több különbség létezhetik, mint az anyaiak és leányiak között, melyeket mint saját egyéniségükhöz tartozókat se az anyából se a testvérekből
megfejteni nem lehet, pl. a dán és su«'d germánfaju nyelvek szki képzőjét a germán isch helyett:
danszki = danisch, himmehzki = himmlisch; t i. ezen képző bizonyos szláv családok sajátja.
Ha már a testvérnyelvek is, melyeknek egy köz anyától szármázta a történelemből
bizonyos, annyira elütnek egymástól, mit tartsunk azon nyelvek felől, melyek nemzedéki leágazása, illetőleg törzse az őskor sötét homályában vesz el ? melyekről csak azon korból vannak írott
adataink, midőn már kifejlett szervezetben, s külön egyéni önállóságban tűnnek elé ? Mily átalakulásokon eshettek ezek által, mielőtt ez álláspontra jutottak? Nem valószinti-e, hogy amelyek
más-más éghajlati, vérkeverési, polgári, közlekedési, foglalkozási, mlveltségi viszonyok következtében jelenen más-más alakúak, ezredévek előtt hasonlóbbak valának egymáshoz ? Legalább ezt
sejdíttetik azon nagy számú gyökök sőt származékok is, melyek mind az árja, mind az altáji, de
még a sémi nyelvekben is közösek,
Ha valamely nyelv egyetemes átalakulásnak indult, egyes szavai annálinkább elütnek
az ős anyáétól, mennél távolabb esnek tőle utókorra nézve, pl. a mai franczia épi épine még négy
öt századdal ezelőtt espic espine valának, s az eredeti spica sptna-hoz közelebb állottak. Végre
oly álláspontra juthatnak, melyen önmagukból elemezhetlenek, ha t i. nem bírjuk a nemzedéki
fonalat, melyen az anyától leágaztak. Mi édes nyelvűnket illeti, hatszáz év ólta, honnan írott hagyományaink kezdődnek, szintén szenvedett holmi változásokat, de nem oly lényegbe vágókat,
melyek ősi természetét elkorcsositották, vagy ifjú arczvonásait ránczokba zsugorítottak, vagy elmázolták volna. Ugyanis a szógyökök jobbára illetetlenttl épen szállottak reánk. Alakjának fő változatait a párhuzamossági hangrend okozá, mennyiben a képzőket és ragokat a gyökökhöz idomította, de e változatok kézzelfogható kulcsát föntartotta a tájejtés, mely még ma is több esetben
az ősi alakokat használja, s eligazítja a nyelvészt, hogy az eredetiebb elemek nyomára jöhessen.
Mennyiben az egyetemes átidomulásnak idő folytával több fokozatai lehetnek, ez utóbbiakat — hogy a nemzedéki hasonlatnál maradjunk — úgy tekinthetni, mint egy ősanya unokáit,
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másodonokait stb. Hogy ezek hovatovább mindinkább elütöttek az ősanyától, oly nyelveken vehetjük észre, melyek fejlődési fonalát a történelemből, írott nyelvemlékek után, bírjuk, pl. mily
különbség létezik a mai Palais Royal, és a tizenkét törvénytáblák nyelve között ? Innen túl a régibb Útin nyelvről keveset tudunk, és így egyenes ágon menvén fölfelé a íranczia szók elemzését a latin nyelvnek csak azon koráig (mintegy 2,400 évig) vihetjük vissza, melyből írott adatokat bírunk. Minthogy azonban a többi román nyelvek is ugyanazon forrásból származtak, tudnivaló dolog, hogy ezek is, mint testvérek nagyobb részt fölvilágosítják a francziát; mondók „nagyobb részt", mert, úgy véljük, senki sem fogja tagadni, hogy ezen oldalágak mindegyikében találtatnak oly anyagok és idomulatok, melyeket az ősanyában, vagy többi rokonaikban hiába keresünk, minthogy azokat vagy más családbeli nyelvektől kölcsönözték, vagy egyéni önállásuknál
fogva saját magukból fejtették ki.
De hogy a magyar nyelvre térjünk, ebből írott hagyományokat legfölebb a Xl-dik
századtól kezdve bírunk, nem említvén azon rideg szókat, melyek idegen Íróknál több magyar
hangok szokatlansága miatt elferdített alakban fordulnak elé; valamint azokat sem, melyeket legrégibb okleveleinkben s a Névtelen Jegyzőnél szórványosan találunk, s a sokkal kevesebb
hangjegygyei bíró latin alphabetum által csak tökéletlenül körülírva, s távol sem híven visszaadva
olvasunk. És így egyenes ágon visszamenve nyelvünket csak azon korszakából kezdjük ismerni,
midőn a magyar nép teljes erejére fejlődve mint polgárilag szervezett tekintélyes nemzet lép föl
a történelem mezején. Sőt bármily messze képesek is fölvinni történetbuváraink a magyarok eredetét ; ha minden kétkedés nélkül elfogadjuk is, hogy az avarok és hunnok egyenes őseink, vagy
hogy a kunok, besenyők, válók stb. oldalágu rokonaink: e tudomás nyelvészetünkre nézve alig
nyújt némi segédforrást, mert nem bírunk tolok nyelvemlékeket.
Minthogy tehát hiteles történeti adatok hiányában eddigelé nem vagyunk képesek
fokonként egy régibb néptörzsig följutni, mélytől egyfelül vérségi, másfelül nyelvi származásunkat kétségtelenül megállapíthatnék, nincs egyéb hátra, mint a régi és újabb nyelvek tömkelegében búvárkodni, vagyis a nyelvhasonlítás. Mellékesen legyen itt észrevéve, hogy a történelem tanúsága szerint vannak népek, melyek nyelve rokon sőt azonos, holott vérségre nézve más-más
törzsnek sarjadékai, pl. a román nyelvű olaszok, spanyolok, francziák, keleti románok nem mind a
régi latinok sarjai, hanem a római birodalom világuralma s a népvándorlások alatt elrománosodott
longobardok, normannok, gallusok, frankok, dákok stb. utódai. A mai porosz-németek a 17dik szazadban feledték el végképen ősi szláv nyelvöket. Hazánkban is, világos tudtunkra, nem
csak egyes helységekkel, hanem vidékkel is történt, hogy ősi nyelvöket. egy másikkal cserélék
fel. Minélfogva sem a nyelvrokonságból vérrokonságot, sem viszont vagy ellenkezőleg következtetni józan okoskodással nem lehet A közelebbi vagy faji vérrokonság kimutatására külön történeti okmányok szükségesek.

VIL SxakaM. A uóhasonlítii elvei, éa uabályai.
Előleg és újra megjegyezzük, hogy szótárirói föladatunk, nem egész nyelvrendszereket és nyelvcsaládokat, mint olyakat, hanem szókat szókkal öszhasonlitani. Különben is a nyelvek rendszerezésének és családosításának egyik fóalapja a szóhasonlitás.
A szókban általán hármat, mint lényegest különböztetünk meg, a) az anyagot vagyis
bizonyos hangokból álló alkatrészeit, b) az alakot, vagyis az anyag formáját és idomulatait, c)
izon fogalmot, vagyis érteményt, melyet kifejez.
Mind három ugyanazon nyelvben is változások és módosulásoknak van alávetve, nevezetesen az anyag gyakran nangtanilag módosulva új alakot ölt, egyszersmind érteménye más árnyalatot kap. Dy szók, mint hasonlók, azonegy családhoz tartoznak, pl. gomb gömb, komp kompoty,
gombócz gdmbtfcz dímbj'cz stb. Ha tehát akármily nyelvekben oly szókra akadunk, melyek e három pontban vagy lagalább alaphangban és érteményben egyeznek, észszerüleg állíthatjuk rolók,
hogy eredetre rokonok, pl. a hellén ywp-óff, lat. ctr-cus, magy. kör, német Kreis, vagy a lat. üort-it,
magy. ford-it szí. icráí-i; a lat. A<wí-us, fran./ard-in, nem. Gart-en, magy. kert, szí. hrad, grod, górod.
A szóhasonlitás elé legtöbb nehézséget gördít a hajngok változkodása és idomulása,
mely esetben a hangi viszonyok physiologiai rendszere, s főképen az alapértemény igazít el, pl.
frfZy-a, bul-a, búr-ok első tekintetre és hallomásra különböznek, de alaphangjaik hasonlók, érteményök is egyezik, mert mindegyik takaró, befödő, körülövedzö valamit jelent, honnan a származékok : pólyái, bvldl, burkol legközelebbi rokonok, s csak árnyalatban különbözők. Ezekhez
batonló a latin cel-um, velő takarok, revelo kitakarok, pallinm, voia öszveburkolt kéz; ismét a
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j a tiszta eget beborítja, felhődzik = oorúl, mint a lat nvbo és nuoes, s helyesen hasonlítja Adelung a német Wolke-t is a latin bulga-hoz, mely a volvo, involvo, volva szókkal
rokon. Hasonlóan egyeznek a lat vellus, eillus, püus, nem. Woüe, Fiiess, szláv toolna, wlasz, magy.
polyh,pölyh, pi/t; vagy a perzsa xatSva (Xenophonnál), m. kantus, köntös, kankó, gúnya, tót hunya.
Valamint ugyanazon nyelvben bizonyos gyökből különféle származékok sarjaznak,
s ennélfogva hasonlíthatók, nem különben áll a dolog a külön nyelvek között is, ha gyökeik
egyeznek, pl. a vel-amen és bul-ázó, a per-eszlén és wer ticillum, a fór ámen ésfur-adék, ámbár
mint származékok saját nyelvök szelleme szerint képződtek, de gyökre és alapérteményre hasonlók, sőt a f oramen-vel lehet csaknem azonos fwomány is.
Vegyük már a dolgot alkalmazásba.
Amely nyelvekről hiteles történeti adatok nyomán tudjuk, mily törzsről származtak,
azok öszvehasonlitásában közvetlenül a törzsnyelvet tartjuk szem előtt, s per syllogismum vagyis
analytice így okoskodunk : „ezen és ezen szók innen és innen származtak : tehát egymással rokonok" pl. az olasz dió, spanyol diós, franczia dt'ew közvetlenül a latin deus-nak idomulatai; tehát rokonok. Hasonló rokonság van a német ungetchaffen, hollandi ongeschapen, és svéd otkapadr,
vagy az orosz-szerb twar, cseh tzttoor, lengyel sztworzen (teremtmény) között Azonban, mint fönebb megjegyzők, ily nyelveknél is tekintetbe kell venni az idegen családokból kölcsönzött
elemeket
E leánynyelveken azt tapasztaljuk, hogy az anyanyelv szavaival jobbára'úgy bánnak,
mint merő lelketlen anyaggal, melyet majd megcsonkítva, majd megtoldva, néha kisimítva, majd
öszvevisszahányva saját szerveikhez és izlésökhöz idomítanak a nélkül, hogy gyökeiket és képzőiket épségben hagynák, s alapérteményökröl öntudatok volna. Ezekben a szoros ért vett nyelvalkotó érzék és szellem kihalt, s helyette csupán az idomitási hajlam és ügyesség működik. Tudniillik épen úgy bánnak az anyai szókkal, mint a nyelvrontó tájbeszédek az értelmezhetőbb deréknyelvéivel, pl. midőn a palócz csillapít helyett etiplagü-ot, a bodrogközi és székely vakmerő
h. makverőt, a balatonraelléki hágcsó h. Adskót mond, vagy midőn valamely nép az idegen nyelvből kölcsönzött szókat a magáéba illeszti, pl. hospitale ispita, Hofmeister Aopmeater. Az ily szók
elemzésével lehetetlen boldogulnunk, ha csak az anyatörzsre, vagy illetőleg deréknyelvre nem
viszszük vissza.
Amely nyelvek nemzedéki fonala pedig az őskor, sötét homályában tudomásunkra
nézve megszakadt, azokat észtanilag csak tnduefto vagy syntAesis útján hasonlíthatjuk, mely eljárásban úgy tapasztaljuk, hogy némelyek több, mások kevesebb pontban hasonlók. Ez alapon a
nyelvbuvárok a nyelveket bizonyos családokra osztályozták, u. m. térni, árja v. indoeurópai, vralaltájiakra stb., különösen a magyart az altáji nemzetségbe, a finntörők családba kebelezvén.

Vitt Szakasz. Ezen osztályosat értéke a magyar szóhasonlitásra nézve.
Minthogy eddig a történetíróknak nem sikerült hitelesen bebizonyítani, hogy a magyar faj, mely altáji népekkel van akár egyenes, akár oldalágú vérségi rokonságban, valamint
azt sem, melyik nyelvvel van ezek közöl leányi, vagy melyekkel testvéri, szóval egyenes leszármazási viszonyban : ennélfogva a magyar és altáji nyelvek hasonlítását illetőleg oly nyílt téren
állunk, mint a többiekre nézve. Különben okszerű alap nélkül előleg föltennök, hogy ezekkel a
magyarnak soha, a legrégibb őskorra visszamenve, semmi köze, semmi viszonya nem volt, hogy
egészen elszigetelve alltak egymástól. Ennélfogva a velünk született tudvágy ösztönszerüleg azon
kérdést támasztja bennünk : vájjon azon szók, melyek az altáji nemzetség nyelveit alkotják,
csak ezeknek kizárólagos sajátjai-e, vagy talán a többiekkel is legalább részben közösek? E kérdésre csak hasonlítás által felelhetni meg, melyet ha a felsőbb nyelvészettudomány elvei szerint
űzünk, nevezetesen ha a magyart az árjaféle nyelvekkel öszvehasonlítjuk, nem mondjuk több, de
aligha annyi közös anyagot nem találunk, mint amazokban. Aki a hellén, latin, germán és szláv
nyelveket, mint nálunk ismeretesbeket figyelemre veszi, s szavaikat a magyaréival öszvehasonlitja: ez állításról megfog győződni, s még inkább, ha ezeknek állítólagos törzsanyjokkal, a régi
szanszkrittal öszveveti. Tudnivaló, hogy itt nem kölcsönzött szókat értünk, hanem olyakat, melyeknek itt is ott is meg van eredeti gyökük, saját képzési rendszerék, és családi rokonságuk.
Bopp Ferencznek „Glossarium sanscritum," Benfey Tódornak „Griechisches Wurcellexicon" és Eichoffhak „Parallelé des langues" munkájok ntán mintegy 150 szanszkrit gyököt
szemeltünk ki, melyekhez magyar gyökök és származékok alaphangra és érteményre hasonlók.
Minden gyök után (magyaros helyesíráshoz és hangoztatáshoz alkalmazva) először annak német
jelentését, azután más indoeurópai rokonszókat, végre a megfelelő magyarokat állítjuk :
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ad (essen): hellén td-o> latin ed-it, német ess-en, szlávjesz-t, magyar esz-ik, ét, ét-el;
ág v. ads, (bewegen) : hell. «jw, lat ag-o, m. haj ! haj-t, haj-it, haj-igéi;
agh (sohaden) : hell. ají'oj, ájoff, nem. ach, dchzen, magy. agg, aggódik;
av (wünschen) : hell. őíto, lat aoeo, m. óh, oh-ajt, ah, ah-aj t,arv (brechen,) spalten : hell. apo'eo, lat aro, magy. arat, őrt, irt;
szvan (tönen, schallen) : lat sonus, orosz zweniu, magy. szó, szól, zen-g;
stvad (kosten, schmecken) : hell. íjJt'er. m. ed, édes; vesd öszve : ad, eszik, ét;
szóid fausdünsten, scmelzen): lat sudo, hell. «<?/<», nem. schwitzen, schweiss, m. izz-ad;
tzogh (schneiden) : lat. seco, secula, szí. szekat, m. szeg, szak, szakad, szakaszt, szakócza, szekereié;
10. szvap (schlafen) : lat söpör, sopio, sommus, m. szuny, szunyáikul, szendereg;
szí, sziv (verbinden) : lat suo, sepio, sepes, szí. schijem, m. sző, szövet, söv, sövény, szőnyeg, fordítva : őse, öszve;
szri v. szar (gehen) : magy. szar-ándok, szar-ahora;
ni, naj (lenken, ríchten) : hell. vem, lat nuo, nem. neigen, nicken, magy. fordítva : int,
intéz, inog, ingat, indul, indít;
nw (Siessen, netzen) : hell. *%<*>, nem. nass, netzen, lat madeo, magy. ned. nedv; hell.
fonó;, magy. nedves;
nam (grüssen, ausprechen) : hell. ovona, lat nőmén, nem. Nahme, m. név, nevez;
dd (gebén, darbieten) : lat dó, szí. dám, m. ad;
dtí v. diís (schaden, verderben) : hell. dvúta, m. dúl, dúló, dtí-s;
dar v. dór (schneiden, brechen) : hell. «<(><», lat. térő, m. tör, törés, tördel, dörgöl;
dal (spalten) : hit dőlő, nem. Dolch, m. gyalu, gyalk, gyilk;
20. dhd (stellen, bewirken) : hell. #«'<», &iaig, nem. thun, That, m. tesz, tét;
dhúp (rauchen, ausdünsten): h. #to'<u, Tv'qpw, nem. duft, m. duvad (a füst, midőn a kéményen kinyomni), doh ;
dhor (befestigen, haltén) : hell. ieQsa>, &QK<», lat duro, n. dauern, szí. trwd, m. tart;
dhars (wagen, trotzen) : nem. írotz, m. durcz, durczás, durmunyás, derczés, dérdúr;
tatz (stossen), szí. szteszkoti', m. tasz, taszít, taszít, tuszkol ;
túsz (ertönen, erschallen) : lat tussio, hell. dtavaau, m. tüszög, tuszkol, tücsök ;
tan (verl&ngern, dehnen) : hell. isit>a>, lat tendo, nem. dehnen, m. tény, tenyész, tenger /
tan íertönen, erschallen) : hell. nbm, tovóta, lat tono, tinnio, m. dong, cseng, zeng;
tud (schlagen) : hit tudó, tundo, szí. uderití, m. üt;
tvacs (bedecken, einschUssen) : hell. ráyto, 1. tego, nem. decken, m. íok, takar, tok, tokminy, tel, tekenö, teg, tegez (nyíltok);
30. top (brennen, heizen) : lat tepeo, tepor, szí. teplo, m. tapló, mint gyúlékony, tíízfogó anyag;
tup (klopfen, schlagen) : hell. tvinto, m. táp, top, tápod, toppant, dob, dobál;
tar (brechen) : lásd föíebb: dar, m. tör;
tol (vollenden, grundén): hell. tdim, szanszkrit tálat, talitasz, m. teli, teljes, tölt, talap •
tztri v. $ztar (ausdehnen, verbreiten) : hell. oto^ém, lat síerno, síraíwm, m. tér, terít,
Ml, terjed, tereget;
íd (feiern, singen) : hell. «*«/<fo, wíi/, m. idv, idvezel, idnep, innep, (feiertag);
if (gehen) : hell. lűvm, lat. tto, szí. idem, m. idő, út, jut ;
ikh (gehen, bewegen) : hell. fxw, Í/XOT, m. i/g-et, űz;
ír (schleudern) : lat erro, m. ir, iram, iramuk, iront, ér, ered;
írs, irst (neiden, hassen) : hell.«?'?> lat ira, magy. irigy, harag ;
40. il (eUen) : hell. iláio, láU.<o, nem. eilen, m. i'll, illan, illeg, előtéttel: bili, billeg,
«H villog, villám, piU, pülog •,
ja (gehen) : hell. íisj«««, m.jb',já-r;
hd (mangeha) : lat hio, hiatus, m. hi, hiú, hiány;
cus (troknen, brennen) : lat. sicco, szí. susim, m. süt, szikk-ad;
fdr (durchdringen, durchbohren) : lat sarrio, sarculum, nem. scharren, scharf, ra. sár,
»rol, sarából, sarló, sarj;
gór (wiederhallen, schreien) : lat garrio, nem. girren, m. garatyol, karatyol;
gardh (wünschen, begehren) : lat. quaero, néin. (be-)gehren, m. keV, kérd, kérelem;
gdrA (einschlisseu): lat gyro, nem. Garten, Gürte, m. kar, kor, kér, kert, kör, karing,
kerit, köröz, korong, garád;
JU«T nteJju
4

—

26 —

ghar (brennen) : orosz gori, cseh. horí, lat cremo, m. gör, görjed, görhön, ford. rög,
rögvei, rögtön, rökkenö;
kasz (hauen) : tótul kosza, koszit, m. kasza, kaszab, kaszabol, kés;
50. kan (ertönen, erschallen) : lat cano, cantus, magy. kon, kong, kondul, hang;
kút, kud (bedecken), honnan ktíía (Haus): lat casa, nem. Hütte, m. kutyolló, kunyhó;
ka; (spalten) : vő. kosz, és magy. has, hasáb, hasit, hasogat, kasul (keresztül);
kalch (schreien, lachen) : lat cachinnor, nem. kichern, m. kacz, kaczag;
kamp, (krümmen), honnan kampitasz (biegsam): helL xaporóc, hit camus, camurus, m.
komp, kampó, kampós;
kúp (entbrennen, heftíg werden) : lat cupio, m. kiv, kivan; szanszkrit kaupasz m. kívánás, szenvedély;
kúp v. kuo (bedecken) : lat cnpula, francz. — cupe, m. kúp, kupak, köp, koporsó;
Jfcur (ertönen, erschallen) : hell. xpotioo, fr. crier, szí. kricsi, m. kur-jant kurjogat, húr
hurit, hurogat;
kars v. kart v. karc (hauen, spalten) : Üt curtus, hell. xttQm, m. karez, karczol, kárt
kártol;
kai (ertönen, erschallen) : lat calo, clamo, m. kaj, kajált, kiált;
60. kul (anhkufen) : lat collis, magy. hal-om;
csár, csiri (hauen, spalten) : hell. xt/pw, lat sarrio, sarculum, nem. scheren, m. tar sarol, sarából, sarló, estin' = rövidre vágott hajú;
cehad (bedecken) : nem. Schatten, m. setét;
szkod (hüpfen): lat scando, szí. szkokon, szkákám, szkocsím, m. szők, szökdös, szökcsö;
u (erschallen, schrein) : hell. ctvto, lat ovo, m. uh-og, ujj-u, ujj-ong;
ud, und (flissen, benetzen) : lat undo, unda, m. ont, omlik, ondó, őt-vös, önt;
úr (ausdehnen) : lat orior, ortus, magy. «r-ed, eredet;
vá (blasen) : lat ventus, nem. wehen, szL weter, m. vi, vihar, viheder, fú;
vasz (bedecken): bit vestío, vestis, fr. vétir, m. mez, meztelen, mező, véd, vedlik, (mint
hám hámlik);
wf (schlagen) : szí. uderim, m. üt, ütés;
70. vai (umfassen, umgeben): lat vieo, vimen, vinculum, vincio, szí. vényem, venyecz,
finn wö, m. ford. öv, övez;
vah (bewegen, tragen) : lat veho, szí. vezem, m. visz, vitel;
vác f ertönen, schreien) és vacs (reden): lat vagio, voxm. vak-og,vahákol,t>acsog, fecseg;
víf (einnehmen), vaifasz (Wohnung), vaicman (Haus): h. otxotr, m. et'skrf, hiskó, vityilló;
vap (bewirken), vip (treiben) : hit opus, operor, nem. ttben, m. ip-, ipar, iparkodik;
vart (wenden) : lat verto, versus, szí. wratím, m. fór, ford, fordít, forog, far, fartat,
fáról, ferde;
vark (ergreifen, eimchlucken), txirkosz, (wolf) : lat voro, n. würgen, Würger, m. mar,
farkas(?);
val (bedecken) : lat velő, velum, m. óul, bula, bulál, pől, póla, pólál;
val (wahlen) hell. &a>, lat volo, m. vdl, válik, választ, nem. wáhlen, wollen;
vil (theilen) : lat vello, m. val, valag, valaska, vei veleszta, fél felez;
80. ma, masz (messen) : lat. metior, nem. messen, m. mer, mérték;
mos (hauen, brechen) : lat meto, mntilo, hell. ford. ««yt*>o», nem. metzeln, Metzger, m.
mett metsz, metél, meddő;
mán v. mán (unterrichten, benachrichtígen) hell. fii;vvm, hit moneo, mando, nem. mahnen, m. mond, mondat;
mid (schmelzen) : hell. padóta>, hit madeo, m. med, medv, medves, meder, ned, nedves,
vid, vider, veder (= víz, vizer);
mid, mód (anpassen) : nem. mittel, m. id, idom, idomít, idomtalan;
math (bewegen, treiben) : hell. páa>, lat. moveo, motus, m. moz, mozog, mozdul;
máj (gehen,. bewegen) : lat meo, moveo, m. megy, mén;
mah (wachsen) : hell. ftiyeta, lat magnus, m. mag, magas, máglya, nagy;
mac (erschallen) : hell. /</£>, lat musso, m. musz, muszog;
mar (schneiden, brechen) : lat. mordeo, nem. mordén, m. mar, marczangol, mariskai, mer-eg;
mur (hemmen) : lat moror, mora, m. marad, maraszt;
90. mard (brechen, nagen) : 1. mar;

—

brágatyu;

27 —

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

bah (wachsen, dick werden): hell. nayya, szanszkrit bahusz = magy. pohos, szí. bachor,
btchratí, nem. Bauch /
bhos (reden) : hell. yá£ui, szí. beszeda, m. beszél, beszéd,
Ihid (schneiden, brechen) : lat findo, fissus, m. fejt, feslik;
100. bhf (zittern, fürchten) : lat. paveo, szí. bojim, fé-1, szanszkrit bhÜusz, = magy.
füSt, megijedt
bhtid (verbergen, verhohlen): m. bújik, bujdoklik;
bhards (heizen, brennen): hell. HVQÓW, lat. ferveo, nem. brauen, brennen, magy. pár,
parázs, por, pörköl, porzsol, pörnye, pír, pirít;
bharv (zerbrechen): hit foro, nem. bohren, m. fúr, fúró;
posz (binden): szí. pasz (öv), m. pászma ;
pad (gebén, treten): hell. aaréto, lat spatior, m. pat, pata;
pat (fliegen), pataga, patát (Vogel): hell. ntiofucii, m. mád, madár;
pi (trinken): hell. nirto, lat. bibo, szí. pijem, m. piti, pitizál, pityók:
pidt, picsa (schlagen, verwunden): lat. pungo, fr. piquer, szí. pichnem, ín. bök, bökdös;
púj (stinken, faulen) '• lat. puteo, pedo, foeteo, m. bűd, bűz, pina! pöcz, pöcze;
110.prus (brennen): hell. nvQÓto, m.parázs, pörgői, porzsol;
piti (fliessen): lat pluo, fluo, nem. fliessen, m. f oly, folyó;
phval (athmen): lat flo, nem. blahen, szí. fúkám, m. fúj, fúl (dúlfúl);
ár, ár (gehen, erreichen): magy. ara (= ? meny, férjhez menő), ér, elér; •
rís (hauen, schneiden): lat rodo, rado, nem. reissen, ritz, m. rés, riszál, reszel;
roá fbrechen, spalten): lat. rodo, m. rág;
rúd (erachallen): lat rudo, rugio, m. átvetve : ordít, virdít;
rí (fliessen): hell. QÚCO, lat rivus, nem. rinnen, m. ér, ered, ir (ungventum);
rí f, L ris;
rádt (hervorleuchten, glánzen): m. ragy, ragya, ragyog, ragyiva;
120. ruds (brechen, schaden) : lat ruo, ruino, rumpo, m. rom, ront, rongál, rongy,
roncs, rósz;
raph, riph (stőrén, brechen): lat. rapio, nem. rauben, m. rab, rabol, rif, rifol, rib, ribál,
ríbancz, rop, rapancz;
li (auflösen, schmelzen) : hell. Ivw, lat luo, szí. lejem, m. lé, leves, licslocs, ford. öl,
ölv, olvad;
lábk (schleudern) : bit libro, m. lob, lóbál, lob, lobog, lód, lódít, lobda, labda;
lovp (laufen): m. láb, lép, lább, lábbad, nem. Lauf.
szu v. sztí (werfen, schieszen, hervorstossen): honnan szusz (Schwung), szúnasz, szúMut (Sohn): helL fftvca, atím, m. tv, suh, suhan, suhit, sugár, suhancz;
ttom v. szám (zusammenthun), szamasz (derselbe): hell. ó/*ó$, óftoio;, m. ö«zi> ;
dón, düts (hauen, trennen): hell. 3ai£o), m. has-it, has-ad;
div Ígl&nzen) : m. díti-ik;
pat (schalten, herschen) : lat potior, possum; m. hat;
130. íi'il (aufsteigen): hell. rAiw, tiUto, m. száll;
tuZ (aufheben, stützen): hell. raiáco, tollo, m. tol;
yákh (durchdringen, erreichen), gáchá (Zweig): lat cacumen, m. csak ;
dn (siegen): m. f/yöz ;
Teri v. kar (machen, schaffen), kartar (schöpfer) : lat. creo, creator, m. gyár-t;
csap (brechen, zerbrechen): hell. xótma, m. csap;
kart> v. iarp (brechen, verringern): lat carpo, m. csorba ;
khjfá (reden, aussprechen): hell. xodw, kajá-lt v. kiá-lt, kia-bál;
vbh v. wmbh (aufh&ufen, vereinigen): m. bő, buja ;
aun v. un (wegnehmen): hell. avim, irfe>, ávtv, m. in-cs (régies), tn-ség /
140. twc v. vacsA (wünschen): hell. év^o^xi, ivjrf, m. vágy;
4*
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var, vars (begiessen), vár, vári (Wasser): hell. ÓQO$, m. ár;
vat'Z, vmü (bewegen, wenden): hell. éiáco, eiiém, m. ill-an, víll-an, bill-eg, ball-ag;
bükk (schreien), bwkkasz, búkká (Bock, Ziege): hell. jítífw, /fcv£«>, lat buccino, magy.
7, bak-og, vak-og;
bhaV (brennen): hell. nv^ón, lat ferveo, m. pír, pir-ft, p«r-g-el, par-ázs;
blász (glanzen, brennen): hell. q>láyoi, tpioyim, lát fulgeo, m. világ ;
ap (Wasser): lat aqua, m. hab;
pab, pamb (gebén): m. bábó (= láb, gyermek nyelven);
agntsz (Feuer): hit ignis, m. ég;
jam (haltén): m. gyám, gyámol;
150. somi (lacheln): m. mosoly, mosolyog, mosolyodik stb. stb.
íme példákul azon 550 gyök közöl, melyeket Eichhoff feljegyzett, több mint egy negyedrész rokonítható a magyarral.
Az elszámlált szanszkrit igéken kívül még több mások találtatnak a nevek, névmások, számnevek, névhatározók, tagadók, kötezók stb. között, melyék a magyarral mind alaphangra
mind érteményre rokonok. Ennyi hasonlóságot nem lehet csupa vak találkozásnak, véletlen esetnek venni, sőt észszerüleg gyaníthatni, hogy részint egy ősibb, elődibb közös nyelv maradványai,
részint az emberi szellem közős természetében alapszanak.

XX. Szakasz. A magyar szók ftszhasonlitása ám altajl, nevezetesen a finn
családdal.
Hogy a dologról tisztább fogalmunk legyen, azon szókat, melyek e nyelvekben közösek, több categoriára osztjuk.
1) Melyek mint természet- vagy kedólyhangutánzók más caaládbeliekkel is egyeznek, mint:
finn : barakká, m. szarka, szL sztraka,
— barka, — ökör, wog. okuz. nem. ochs,
— kukko, — kakas, szí koko^
— rehotan, — röhögök, szL rihotat, lat rideo,
— iha,
— ihog. lat io! jubilum,
— riekun, — rikítók, szí. krikám, fr. crier,
. — flano, — szó, lat sonus,
— sarvan, — szörbölök, lat sorbeo,
— varpalainen, m. veréb, szL wrabecz stb.
Ezek és ilyenek nem faji sajátságok, hanem szélesebb nyelvnemfi közös szók.
2) Melyeket mi is, amazok is más családtól kölcsönöztünk, mint: pispa, püspök,
wiszkup, Bischof,episcopus; provasti, prépost, Próbát, praepositus; messu, mise, Messe, omsa, missa; palavüna, pálinka, pálené wino (égett bor); pakana, pogány, paganus, pohan.
Ezek sem nyelvfajhatározók. Ellenben másmás közlekedési, szükségi stb. viszonyokra
mutatnak, melyeket a) csak azok kölcsönöztek pl. a finnek a svédektől, oroszoktól, vagy a törökök az araboktól, perzsáktól; b) vagy csak mi kölcsönöztünk a velünk közelebb viszonyban levő
népektől
3) Melyek mind gyökre, mind származékaikra nézve egy ősibb köz eredetre mutatnak, mint:
finn : ajan, magyar hajtok, szláv hányim,
— akkuna, m. akna, szí. okno,
— annan, m. adok, hit dó, szí. dám,
— aprakka, m. abrak, szí. obrok,
•— arvo, m. ár, áru, nem. Waare,
— arvaan, m. érdemesítek, n. ébren,
— elő, m. élet, hit aló, n. lében,
— emk, m. eme, éne, n. amme,
— havi, m. haj, n. haar,
— hiinan, m. hibázom, lat hiatus, hio, bilum,
<— heina, m. széna, szL szeno, n. Heu,
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finn : huonet, m. hon, n. heim, Heimat,
— kaappan, m. kapok, lat capio, accipio,
— kaari, m. karaj, szí. kraj, kroj, koroj,
— kampela, m. kampó, heŰ. xa/urró;,
— kasa, m. gazdag, perzs. gaza (kincs),
— kéri, m. kör, hell. fVQÓo, lat circus,
— keríáaen, m. kérek, lat quaero,
— kiélő, m. kila, szerb kila,
— kivi, m. kő, szí. kamen,
— kiiva, m. kivan, lat cupio,
— kohó, m. koh, szí. kujem (koholok),
— kota, m. kutyolló (házikó), szí. kutya, n. Hütte,
— kyynftra, m. könyök, hell. /óyv, n. Enie,
— kasi, m. kéz, hell. jr«?>
— kayn, m. kelek, nem. gebén,
— lannun, m. lankadok, lat langueo,
lapio, m. lapát, szí. lopat, lat pala,
lennen, (röpülök) légy, szí. letyim (röpülök), n. fliegen,
liemi, m. leves, szí. po-levka,
me, mö, myö, m. mi, mű, szí. mi (nos),
meden, meni, m. méz, szí. med. mjed,
ménen, m. mének, lat meo,
muoto, m. mód, lat modus,
— myrkky, m. méreg, lat vírus,
maarci, m. mérték, hell. prfrpoy, szí. mericza,
nain, naida, m. nő (femina), szerb neva, nevjeszta,
neidytan, m. nedvesítek, nem. netzen,
nieini, m. név, lat nőmén, nem. Nahme,
__ niska, m. nyak, n. nacken, olasz nuca,
ölen, m. voltam, szí. bol, bil,
__ pehn, m. pelyva, lat palea, szí. pljewa,
pikku, m. piczi, olasz piccolo,
_ pyöra, m. pörgető, lat verticillum,
__ pahoan, m. pukkadok, szí. puknem,
papu, m. bab, lat fába, nem. Bohne,
peso, m. mosás, nem. waschen,
pukki, m. bak, n. Bock (caper),
._ puoli, m. fél, szí. puol, pól,
.
pun, m. fa, n. baum,
poikas, m. fiú, hell. naíg, lat puer, n. Bűbe,
püökki, m. bük, nem. Buch, szL bük, lat fag-us,
rappaan, m. rablók, lat rapio, nem. rauben,
__ raukean, m. rogyok, lat ruo, corruo,
__ ruis, m. rozs, szí. rezs, n. Roggen,
__ rukki, m. rokka, n. Rokken,
_ ruostet, m. rozsda, n. Rost, lat rubigo,
_ saipio, m. szappan, lat sapo, n. Seife,
revin, m. repesztek, lat rumpo, rupi, tót zdrapim,
._ romu, m. rom, lat ruina, n. Trümmer,
__ sorran, m. szorítok, héber czur = szoros,
_ sata, m. száz, orosz sót, sat, sotnia = század,
«_ syöksin, m. szököm, szí. szkocsim, szkákám,
__ suo, m. tó, n. Teich, See,
_ suolo, m. BÓ, szí. szol, lat sál,
_ syön, m. eszem, nem. essen stb.
sakki, m. zsák, lat. saccus, nem. Sack,
saari, m. szár (lábszár), lat sura,
— aireppi, m. sarló, saraboló, szerb szrp, 1. sarculum.
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finn : tartun, m. tartok, szí. trwám, drzsim,
— tappi, m. csap, n. Zapfen,
— táska, m. táska, n. Tasche,
— teen, m. teszek, n. thun, That,
— tárna tuo, (ez), szí. ten, tento,
— tallainen, (olyan), lat talis, szL taki,
— tuska, m. tusa, n. Stoss, szL tjeszkati,
— teysi, m. teli, szanszkrit tálat, talitas,
— törky, m. töredék, lat tritum (aliquid),
— uros, úr (vitéz), hit herus, hell. ifea;, n. Herr,
— varas, m. őr, orv, lat fúr,
— tie, m. út, szL pút, hit iter, hell. ödóq,
— tupa, m. szoba, nem. Stube, szerb szoba,
— uuhi, m. juh, út ovis, szí. owecz,
— vaara, m. (hegy) orom, szl. hóra, gora, werch,
— vájna, m. baj, szí. voj, boj, voják, vojno,
— vaíitsen, m. választok, n. wählen,
— weitsi, m. vésü, n. wetzen,
— vési, m. víz, n. Wasser, szl. woda,
— vien, m. viszem, szí. veznem, lat veho,
— viria, m. virgonca, n. flink,
— valkia, m. világ, n. Welt,
— vilvan, m. villanok, n. bÚtzen, hit fulguro,
— vuo, m. folyó, hit fluvius, n. Fluss.
— yksi, m. egy, szL jeden, héb. echad,
— kaarna, m. kéreg, L cortex, corium, crusta,
— kaikká, m. kiki, lat quisquis,
— ke ku, m. ki, lat quis, szí. kdo,
— kippa, m. kupa, hit cupa, capula,
— orpo, m. árva, lat orbus, orpnanns,
— suu, m. száj, török aghüsz, lat ős,
— muutan, m. (másítok), lat műtő,
— pyyd&n, m. fogok, n. fangen,
— uuto, m. öntés, lat unda, undo,
— kylma, m. hüves, n. kühl, kait,
_ kylmaan, m. hűlök, n. kühlen,
— kyrjá, m. írómba, n. Zierde, zieren,
— poljo, m. sok (falka), hell. aoiva, orosz polk,
— paska, m. fos, lat forium (mint arbos, arbor),
— pelto, m. föld, n. Féld,
— pilvi, m. felhő, hit velum (coeli) = nubes,
porét, m. forró, lat fervens,
punon, m. fonok, n. spinnen,
— syys, m. ősz, szí. jeszen (autumnus),
.— vyö, m. öv, lat vieo, vimen, szí. venyecz.
4) Oly szók, melyek csak ezen családnak sajátjai, vagyis melyekhez más családokban
legalább gyökre hasonlók nem léteznek. És itt a bökkenő! Mert lehet-e ezt akarmely altáji
ökflzóról bizonyosan állítani, mielőtt a többi családbeliekkel végtől végig öszhasonlíttattak volna ?
kérdés alatt levő szókra a nyelvbúvár észszerüleg legfölebb azt mondhatja: „ezen szónak
gyöke más családban tudtomra nem létezik"; ellenkező esetben vagy azt kellene velünk elhitetnie, hogy az illető körben mindentudó, vagy azt megmutatnia, hogy bizonyos gyöknek közös léte
egy más családdal fogalmilag lehetetlen.
A hasonlító nyelvészkedés általán sok hiányban szenved, minélfogva gyakori botlásnak van kitéve, s ennek föoka, hogy a hasonlított nyelveket egész terjedelmekben nem ismerjük.
Vegyük csak a magunkét Ki merné állítani maga felől, hogy nyelvünknek minden régi és újabb,
minden elavult, vagy csak a nép között és bizonyos tájakon divatozó szókat nem mondom emlékezetében, hanem legalább gyűjteményben birja? Innen van, hogy gyakran az elemzésben éa
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családoaftáaban fönnakadunk, mert a kérdésben forgó szónak rokonát sem a szótárokban, sem az
irodalmi, sem a mindennapi köznyelvben nem találjuk, s az idegen nyelvekben keresvén azok
szavaira csigazzuk, holott mása és rokonai talán ittott a legegyügyübb magyar ember ajkán forognak. Ha saját honi nyelvünkkel így vagyunk, melyet első dadogásunktól kezdve sok évig gyakorlánk : mit tartsunk oly nyelvbeli tudományunkról, melynek élő hangjait soha sem hallottuk,
vagy melynek csínját az illető nyelvbuvárok még annyira sem fejtették ki, mint mi a mienket,
vagy melyekről (a holtakról) csak hiányosan is csak azt tudhatjuk, ami írott emlékekben jutott el
hozzánk, vagy (az élőket értve), amit rolók némely utazók futtában kapkodtak öszve, kivált ha
az előttök ismeretlen idegen hangokat alig voltak képesek fölfogni, vagy ha fölfogták is, nem bírák kellő hangjegyek által kifejezni s leírni ? Valóban még egy finn nyelvésznek is, ha elébb
hangjainkat gyakori hallás által el nem tanulta, nehéz föladat azon magyar hangokat, melyeket a
finn nyelv nélkülöz, úgy körülírni, hogy valódi kiejtésöket földiéivel fölfogassa, nem említve a
könnyebben eltanulható b, ez, és, d, f, g, z, hanem kivált a gy, ly, ny, ty, za, dz, ds hangokat
Ebből azonban nem azt akarjuk kihozni, hogy a nyelvek ily hiányos ismerete mellett
ne hasonlítsunk, sőt igenis tegyük azt itészettel, amennyire hiteles adataink vannak, sőt tehetjük
(korlátolt időnk és erőnk tekintetéből) egyszerre csupán két nyelv között is, azon óvakodó föntartással, hogy a netalán föllelt vagy gyanított hasonlóság több más nyelvben is létezhetik. Ezen
eljárást követé a tiszt Akadémia, midőn azelőtt mintegy húsz évvel az illető tagokat fölszólította,
hogy a magyar nyelvet különkülön ki a hellénnel, ki a latinnal, ki a némettel, szláwal, románnal stb. öszvehasonlítván, a közös szókat, képzőket és ragokat jegyezzék föl.
Véleményünk szerint mindeddig a synthesis vagyis adatgyűjtés nyomán, mint a helyes inductióra szükséges előzményen állunk, s csak ennek minél teljesebb öszveállítása után
lehet biztosan a nyelvek mind belső, mind külső rendszerezéséhez fogni. Kevesebb botlás vészeljenek teszi ki magát oly nyelvész, aki előbb hasonló (analóg) adatokat gyűjt, azután következtet
és rendszerez, mint aki előre bizonyos rendszert föltételez, s ahhoz alkalmazza, vagyis abból
vonja ki hasonlításait, péld. midőn egy, különben szakavatott nyelvbúvár a török bír (unum) és
magyar egy szókat azonosítja, addig csűrvén csavarván, csigázván őket, míg végre csakugyan kisüti, amit állított, tudnivaló azon alapnál fogva, mely szerint a török és magyar egy családhoz
tartoznak. Mintha bizony a számnevekben is egészen és kizárólagosan egyeznének a különféle
családú nyelvek. Ha az illető okoskodási mód áll, akkor a magyar tíz és török ön, valamint a
magyar van ven (hatvan, hetven) egymásnak módosulatai volnának, s a tíz mint altajimagyar nem
haaonlanék a szanszkrit dagan, hell. öéxa, lat derem, szí. djeszat, czig. disch, fr. dix-hez, mert ezek
irjafélék, és a török bír nem volna hasonlítható a hell. ng<a, tiQmroff, lat prae, primus, nem. fítr,
ftirtt, vor, ér, erst, a szí. prw, prwi-hcz, mert hiszen ezek az árja családhoz tartoznak.
Hasonlóan a magyar héí-hez, a hell. ínra, lat. septem, szí. szjedem, nem. síében nem
volnának hasonlók, de a török sette és finn seíísemán-hez sem, holott egyik tojás alig hasonlóbb a
másikhoz, mint a lat septem és török sette, a szí. szjedem és finn seitsemtín.
Vagy a magyar ezer és perzsa hazar sem hasonlíthatók ? stb.
A finn nielen (glutio) magyarul nyelek, s világos, hogy hasonlók; de a lingva finnül
kuli, nem m'elt'; tehát a magyar nyelv is nem annyi mint nyelő (glutiens, glotta) s talán kelo-nek
kellene lennie ? Ezen okoskodást megfordítva, az árja családhoz tartozó lat lingva, n. Zunge, szí.
>«ii i hellén ylwVra egymásnak csak idomúlatai, s nem külön gyöküek volnának; valamint a
helL jtlQ és hit marna is. Sőt hogy még közelebb rokonságra menjünk által, a horvát krttha és
oerb Ifb, Ijéb (kenyér) egyek volnának, mert a horvátok és szerbek testvérek is szomszédok is,
holott a horvát krttha inkább a lat crustum (sütemény), a Ijéb inkább a finn leipd, n. Laib, lat It6um-hoz hasonlítható.

X. Szakán. A képzők és ragok ősihasonlítása.
A szóhasonlításnak egyik szótári tárgyát teszik a képzők és ragok, melyekről inductio
útján szintén azt veszszük észre, hogy többen különféle családú nyelvekben egyeznek.
A képzett szók hasonlóságának különféle nemei vannak.
1) merő idomúlatok, midőn a) a kölcsön vett szó az illető nyelv hangrendszeréhez
idomittatik, pL a lat hódié, nem. heute; a magy kenőcs, a szerb kemjácsa; a német Stáb, a m. istdp;
» nem. Vortuehj a tót ferttuchka ; b) midőn a deréknyelvbeli szó tájejtésileg módosul, pl. balta,
ptL brffa, bavta; oldal pal. ódó; tüstént bodrogközi üstöllést; a német Bűbe, a hiencz puj, a finn
poikat; n. Magdiéin, Aíadl • c) midőn a testvérnyelvek az anyai szót módosítják pl. lat páter, fr.
pere, oL padre; lat spirítus, öl. spiríto, spany. espiritu, fr. esprit.
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2) Midőn csak a gyökök vagy törzsek egyeznek, és pedig a) vagy egészen pl. sar-ló,
sar-aboló, lat sar-culum, nem. scharr-en; magy. sar-jaz, nem. schdr-fen; magy. komp-ó, min kompék, hell. xa/wr-róf/ m. kwp-ak,lat cwp-ula; m. kop-onya,kt cap-ut; m. intl-&, latbwl-ga; m./«rmedek, ktf*ro-eo; vagy némi hangváltozattal pl. finn kyyn-ara, m. köny-ök, hell. yóf-v, lat gen-u,
n. Jfn-ie; finn neyd-itan, m. ned-vesítem, n. nete-en; finn wal-kia, m. vil-ág, n. Wel-t; finn kyi-maan,
m. htóí-ök, nem. köAl én; hell. lat táy-w, teg-umen, m. íak-aró, tok-mány; lat und-a, m. ond-ó;
szanszkrit vart, lat vorí-o vert-igo, m. ford-ítok; szanszk. iadA, lat baí-ulus, (bac-ulus), m. pof-él,
bot-oz, bot-lik; c) vagy átvetve, vagy öszvehuzva: m.foíy-ó, lat/u-men, nem. Fltt-m; m. gomb, n.
Knopf; kt curv-us, n. krumm, tót kriw-i (görbe); m. kár og, n. kra-hen; m. karoe-olok, n. krotz-en;
m. par-ázsolok, n. brott-en, brenn én; m. ger-jesztek, kt. crem-o.
3) midőn csak a képzők vagy egyes alkatrészek hasonlók : m. sánt-tk-ál, lat claudíc-at; m. rántsz-»'k-ál, lat vell-tc-at, m. váj-ik-ál, lat fod-íc-at; m. asszony-ka, tót zsen-ka, latmulier-owla, nem. Weib-chen ; m. szel-es, n.wind-isch; L cur-s-o, m. fut-o»-ok, lat quas-s-o (quat-is-o),
m. verd-es-ek; lodóxog nyü-tok (tegez).
4) midőn mind a gyökök, illetőleg törzsek, mind a képzők vagy alkatrészek egyeznek: dtfr-g-öl v. toV-g-öl, ter-g-it; mar-os-g-at, mor-s-tc-at; gurg-es =görg esz (gördülő); «»r-os-ua,
mirigy-és, mérg-et; pug-io bök-ő, lengy. pik-a; mám-Tea, mami-ka; görb-e gurb-a, fr. cour-be; fokwiány, teg-men;/bly-omdny, flu-men; szeg-meny, seg-men; fur-omány,for-amen: ond-ó, vnd-a: ur-cu,
h«rr-t'sch ; vala-ki, ali-yuis, vola-lcdo.
ő) az igéknek idő- és módképzői, pl. a határtalan nem. én ford. ni: sitz-«n ül-m, laofen fut-m; a parancsoló szláv és magy. nehám nagyok, néha/ hagy;', piszám írok, piszaj írj; igrám
játszom, igraj jdttzj-ál; a múlt részesülő a latin-, a német-, szláv- és magyarban t, a helL ^, pL
dic-í-us, Itz-G-sít, gesag-t, mond-oíí; scrip-t-us, yp«(p-*-í/f, irt; verber-aí us, ivy-O-tis, bi-í-i, ver-< stb.
6) a személyes igeragok, melyek alapját mind az altáji mind az árja nyelvekben a
személynévmások módosulatai teszik, s némelyek nagyon hasonlók egymáshoz:
finn
revin (tépek)
revit
repii
revimme
revitte
Jínn
muntan (másítok)
műutat
muuta
muutamme
muutatte
muuttavat

és izldv:
vidim (latok)
vidisch,
vidi,
vidííne,
vidíte,
és latin:
műtő,
mutas,
mutat,
mutamus,
mutatis,
mutant

így egyeznek a latin-magyar :
sonas szóiasz, sonatis szólatok (tik);
a magyar-hellén :
rrómitr ütsz, rvtnevt üttök 5
a magyar-sztóv :
veszem
veszesz
veszi
veszitek,
veznem
veznesch
vezne
veznete,
maga az első személy is a legtöbb árja nyelvek igeragozásában teljesen összeüt a magyarral, pl.
bélien #töm-pt, szanszkrit dodd-mi, magyar od-om; miknek s többeknek részletesb öszveállítáaát
az „Igeragozás" czikke alatt tárgyaljuk, s mind ezekre mind a többi ragokra nézve a tudnivágyókat alábbi értekezésünkre utasítjuk. A különféle családú gyökök, képzők éa ragok öszvehaaonlítását czélszerünek és tanulságosnak tartottuk két fő okból: a) hogy bizonyos elöitéleti elfogultságot, mint hibás ítéletre vagy felfogásra vezető okot elhárítsunk, mely szerint némelyek, nem
tudni miféle nemzeti igényből valamely idegen nyelvvel, közös szavainkról általán azt vitatják,
hogy azokat mi magyarok, mind másoktól kölcsönöztük, így tett különösen néhai Dankovszky a
magyar és szláv közős szókkal a nélkül, hogy tekintetbe vette volna a szóelemzést, vagy a felsőbb nyelvhasonlítási elveket, a szóosaládosítáat stbv pl. lapdt a tót íopat-ból volna átvéve, holott
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a lapát gyöke lop, egy származékokban dús termékenységit családnak gyöke, mint: lop, lapos,
lapít, lapul, lapu, lapadék, lapácz, lapály, lapályos, lapány, lapányos, lapoczka, lapincs, laponya,
laposka, lapoz, lappad, lappan, lappang, lappancs, lappant, laboda, midőn a szlávok a lopaton,
lopuchon (lapu) és ezek közvetlen származékaikon kivül aligha bírnak gyökre és érteményre
nézve több hasonló szót; c) figyelmeztetésül a nyelvhasonlítóknak, hogy midőn úgynevezett rokonnyelvek szavait hasonlítgatják, s bennök olyanokat találnak, ne mutassák azokat általán úgy
be, mint fajbélyegzö hasonlatokat, hanem tekintsenek más családokban is körül, s reájönnek,
hogy ezek közöl sok, közös eredetű.
Különösen édes magyar nyelvünket illetőleg, a mi hivatásunk és feladatunk azt minden oldalú hasonlítások által a külföld nyelvészeivel megismertetni. Ezt tenni a dolog természeténél fogva mi vagyunk legképesebbek is, s ha ők hasonlításaikban észszerülcg akarnak eljárni,
nyelvünk egyéniségét, bellényegét kell elébb alaposan megtanulniuk, hogy azt másokkal helyesen hasonlíthassák. Ezt tevén, rendszeröket nem fogják egyoldalúlag alkotni, s úgy tekinteni a
magyar nyelvet, mint amely testestül lelkestül bizonyos családba tartozik, mintha a kölcsönvett
fzókon kivül akár a gyökök eredetére, rendszerére, akár a képzőkre és ragokra, szóval nyelvtani
alakokra és idomitásokra nézve a többi családoktól egészen különböznék. A felsőbb (általánosb)
nyelvhasonlitásban legalább azt ki kell mutatni, mely dolgokban működnek a különféle nyelvek észjárásai egészen hasonlóan, melyekben egymáshoz közelítőleg, melyekben sajátnemüen,
egyénileg.
Nem magunkban állunk nézetünkkel o téren, akár a kül-, akár a belföldi, nyelvészeket tekintsük. Külföldön egyebeket mellőzve a legkitűnőbb nyelvészek egyike Pott Ágoston Frigyet hasonlító roppant nyelwisgálatait több nyelvtörzsre kiterjeszti. A nagyhírű Ewuld Henrik
egy újabb értekezésében : Abhandlung über den Zusammenhang des Nordischen (Türkischen), MitUlldndüen *), Semitischen und Koptischen Sprachstammes, (Göttingen, 1862) épen ezen említett törzseket rokonitja s rokonságukat egy közös ősibb nyelvben alapúknak hiszi.
Különösebben a 39. lapon az északi (altaji) és középföldi (árja) nyelvekről ezt mondja.
„Dió Sprachwissenschaft .... muss lehren, dasseskeine zweigrosse Sprachstamme gibt, wolche,
Mibald mán auf das wesentlichc sieht, troz aller scheinbaren oder wirklichen Verschiedenheit só
nahe mit einander vcrwandt, und só sicher aus érnem letzten Grundé entsprungen sind**), wie dicse
K-idon; und sic beweist nicht minder, dass unter allén mittclliindischcn Sprachen wieclcrum keine
<'«»! nnrdischtn Sprachstammo só nahe geblieben ist, als geradc das Sanskrit mit dem ihm ursprünglk-h só cng verbundenen Altpersischen Mundarten." Sőt egyenesen kimondja az északi (altaji, kül'"u<">sen török) nyclvtörzsről, „hogy semmi más nyelvtörzs nem hasonlítható vele és biztos ismert-tó, a minden emberi nyelvekére igen tanulságos lehet" (dass kein anderer Sprachstamm sich
mit ihm vergleichen lasst, und seine sichcrc Erkenntnisz für die aller inenschlichen Sprachen schr
lehrreich werden kann). De azt is kimondja, „hogy mielőtt az öszves nyelvtudomány utolsó és
általán legfontosabb feladatait szerencsésen megoldani remélhetnök, minden egyes nyelvet a legp-ndosabban és biztosabban kell megérteni, amit egész máig még mind azon nyelveknél is, melyeket több idő óta (seit langcrer Zeit) közelebbről ismerheténk és visgálhatánk, távolról sem era
űink el. Nálunk is mind régibb mind újabb időben jeles férfiak észlelték az öszvefüggést a küI"iib<">zö nyelvtörzsekben, és ezért hasonlításaikban több nyelvcsaládra kitérjeszkedének, például
B-regszászi Pál, kit Révay is nagy dicsérettel említ, a sémi nyelvekre, továbbá a perzsára, zendrc
ítb. maga Révay is mind a sémi, mind az altaji családokra. Ujabb időben pedig több jeleseink
ú. m. Nagy János a sémi nyelvekkel, Mátyás Flórián az árja nyelvekkel, Repiczky János, és Balla^i Móricz mind az árja, mind a sémi mind az altaji nyelvekkel egybehasonlítósokban nagy
sikerrel működtek és működnek. Senki nálunknál jobban nem méltányolja Hunfalvy Pál, Fábián
Ltván, Ricdl Szende, Budenz és Vámbéry társaink buzgalmát és általában helyes irányú munkálkxL-isáikat, midőn a szűkebb finn és török nyelvcsaládra fordítják kiváló figyelmeket, sőt azt hisz»z-'üc, hogy a munkafelosztás elvei szeréut is sokkal dúsabb eredményt várhatunk, ha mennél
inkább lehet, egyes nyelvtudományi kört választunk kimerítőbb tanulmányozásaink tárgyául;
W többen volnának közöttünk, kik magában a magyar nyelv birodalmában is egyes szakokat pl.
a régi iratokban feltaláltató nyelvet, a különböző tájszokásokat stb. tekintenék és tennék éltök
*) mely alatt az indo-európai vagy árja nyelvtörzset érti; az északi alatt is az egész altaji törtitt kívánja értetni, hanem közelebbi például a törököt veszi.
**) nézetét egy kö^üs ősi nyelvről többször kijelenti; az imént említett nyclvtörzseket nem
Kazírmaz&M, hanem testvéri rokonságban levőknek jellemezvén.
AKAD. HAOT UOTÍB.
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feladatául! Csak azt nem óhajtanok, ha valaki saját buvárlatait tartaná és hirdetné egyedül czélra
vezetőknek, és más nemű, más terjedelmű törekvésekben ellenséges irányt gyanítana és nézne.
Egyes egyedül öszves munkálkodásainkat fogja teljes siker koronázni.

Az előadottak szerént szótárirói eljárásunk az utasítások alapján vázlatba foglalva, három fő pontra terjed ki: a) értelmezésre, b) elemzésre, c) hasonlításra. Az első pont teszi a dolognak
népszerű oldalát, s úgy szólva nyelvünk belügyéhez tartozik, melyben külső beavatkozásnak sem
helye sem szüksége, mert mily őrleményekben használt vagy használ valamely nyelv akár sajátnemű, akár közös eredetű szókat, azt egyenesen és kizárólag a belső nyelvszokás, illetőleg az ó
és tájbeszéd határozza meg, sőt a kölcsönzött szóknak is csak azon értemé'nyei vehetők tekintetbe, melyeket a nyelvszokásnak tetszett rajok alkalmazni, pl. a német Stab-ból kölcsönzött és idomított tstop-nak nem vette át a magyar mind azon érteményeit, melyekben a 5tab-ot a német
nyelvszokás használja, milyenek Maszstab, Bettlersiab, Generalttab, Stabgerickt stb. Ezt figyelembe kell venni még a legrokonabb nyelvek hasonlításában is, pl. a franczia több latin szónak
oly értelmeket is adott, melyeknek az ősi latinban semmi nyoma, s az olasz, spanyol, gyakran
ugyanazon törzs-latin szóhoz más-más fogalmakat kötött. Ilyenek kimutatása és értelmezése szintén az illető nyelvek egyéni belügyéhez tartozik, mely közvetlen hasonlítást kizár. A szóelemzésnek is két oldala van: egyik a belhasonlításon alapszik, melynek eszközlöje a családositás, másiknak segédforrása a külhasonlitás, mennyiben ez által részint a homályosbakat per analógiám
felvilágosítjuk, részint a kölcsönzőiteket kimutatjuk.
Ha e módszerű munkálatokban csak némely irányvonalakat is képesek valánk kitűzni,
melyek helyes útra mutatnak, vagy óvakodókká tenni a hasonlító nyelvészeket némely csábútra
vezethető tekervényektől: minden lehető hiányaink és botlásaink mellett azon szerény remény
kecsegtet bennünket, hogy ami jót netalán felhoztunk, az illetők méltányolni és követni, amit
pedig az egészben elmulasztottunk, pótolni, vagy amiben ily nagy terjedelmű munka folytán botlottunk, azt részletekben időről időre helyreigazítani fogják.
S ha a többé kevésbé rokon nyelvek, csak annyira is lesznek megfejtve, mint mi e
szótárban a magyart megfejteni iparkodánk, a hasonlító nyelvészet és általános nyelvtudomány
— meg vagyunk győződve — annál biztosabban fog kitűzött czélja felé haladhatni.

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

L SiakaM. A magyar bötük, illetőleg szóhangok fejtegetése.
A bötük száma.
A magyar élő nyelvben létező számosabb hangokra az Írásban csak korlátolt rncnynyiségben negyven önálló bötűt különböztetünk meg, s azokat következőkép jegyezzük :
a, á, b, cs, ez, d, ds, c, é, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly,
m, n, ny, o, ó, ö, ő, p. r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ü, v, z, zs.
Jegyzetek : 1) Hogy kivált az önhangzókra jóval több j< gynek (bötíinek) kellene lennie , az alább mondandókból fog kitetszeni.
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2) A ds habár kevés, s részint kölcsönzött szókban fordul elé; inindazáltal, inert külön
önálló elegyült hangot fejez ki, s ejtését a magyar hangszerve általán megszokta, továbbá, mert
bizonyos idegen, különösen arab, török, szanszkrit szók átírására is alkalmas : ennélfogva bötüink
számába felvettük. Ilyen szók : dsadsa, dsindsa, dsamál, dsida, bandsa. Hangszervileg legközelebb
áll a cs, gy, zs hangokhoz, melyekkel váltakozik. Ly betűvel kezdődő törzs-szónk is alig van több
kettőnél, de ez a képzésben, kivált mint az l lágyított mássá, gyakran cléfordúl.
3) A megjelölt betűk mind egyszerű hangot jelölnek, úgyhogy a mássalhangzók is
magukban torlatot (positiót) sem tesznek, s idegen nyelvekbeli számos más betű megjelölésére több
betűt szoktunk alkalmazni, például a hellén-latin X-nek a magyarban ksz, gsz felelnek meg: rágsz,
rúgsz, faragtz, nyugszik, fekszik. Hasonlók a gs, ks keményebb hangok is : gugsol, kuksol, buksi,
fokit, Taksony szókban, így a hellén y-nek a magyarban psz és bsz felel meg, pl. lopsz, kapsz,
csapsz, lepsz, dobsz, dobszó, rabszíj, ülepszik, telepszik, tepszi szókban, és a keményebb bs, ps,
ezekben : habtól, lebsél, taps, silapsi.

A bötük felosztása.
'

A hangok és így a bötük is önhangzók vagy mássalhangzók.
A szokott jegyű önhangzók idömértékre nézve :
a) rövidek :
b) hosszúk :

a,
á,

e, é,
é, í,

i, o, u, ö, ü,
ó, ú, ö, ü.

1) A rövid a szabatosan megkülönböztetve a köz beszédben is kétféle kiejtésü volna.
Példánl e két szóban madár és majom ha jól figyelünk a ma szótagra, amabban magasabb, nyíltabb, emebben mélyebb, vastagabb, tompább a tűnik elé. így különbözik a ba szótagban levő a
egyfelül barát, barátság, barátom, másfelül barlang, barangol szókban is. Ezekre nincs külön betünk, de nyelvészetben, különösen az elemzésben meg kell különböztetnünk.
a) A nyílt a közönséges nyelvejtésben o-ra nem változik, s mint vastagliangunak párhuzamos vékonyhangu társa a nyílt e p. ka»ar kever, csaló, csele, galagonya gelegenye, rakottya
rekettye, kalantyú kelentyü, nyakgat nyekget, továbbá a kétágú ragokban, mint nők nek: fal-nak,
hely-nek; ba b«: fal-ba, hely-be; bán ben: fal-bán, hely-ben; val vei: olló-val, kefé-vel; rá re :
tal-ra, hely-re; és képzőkben, mint ad ed : clag-ad, ep-ed; ászt észt: dagasz-t, epesz-t; át ét :
akar-at, ered-et; afag eteg : ing-atag, leng-eteg, stb.
b) A zárt a o-ra szokott változni, mint: baglya boglya, falufolu, falka folka, kapar
kopor, konya konya, tál tol, taliga toliga, taszít, toszit, kapó kopó, hamu homu stb. A nyílt a bizonyos érteményi módosításokban i re is változik : falat fűit, darab diríb, topog tipeg, t. i. ezekben
és hasonlókban az a a maga nemében nagyobb, az i kisebb valamit jelent; ellenben a zárt a többször o-ról «-ra megyén által, mint: baglya, boglya, buglya; adu, odt«, udu; kapar, kopor, kupor;
tiKigál, toszigál, tuszkol. Ezek szerint a zárt a mintegy középhang a nyílt a és o között, s mint
flyan a többi vastaghangu zártak (o, u) felé hajlik. Ezen hang fordul elé az élő nyelvben leggyakrabban a rövid a kimondásakor, melyet a magyar öblösebb szájjal szokott kiejteni, s megfelel az
augol rövid o-nak god, nőt szókban. Azért a mennyiben ez értekezés czéljára tartozik a kettőt
megkülönböztetni, a nyilt a hangot a jegygyei írjuk.
2) A rövid e szabatos kiejtés által megkülönböztetve négyféle, a) Nyilt e (minden más
JA nélkül), mint párhuzamos társa a nyilt á-nak mi a ragokban és képzőkben világosan kitűnik;
L föntebb 1. Ezen nyilt e hangot már a közbeszéd is (legalább vidékek szerént) világosabban meg
szokta különböztetni egy másik zártabb e hangtól, melyet némely nyelvtanok é jegygyei írnak.
A gyökökben a tisztább és közösebb divatu nyelvszokás határozza meg, hol kell nyílt e és hol
zárt é hangot ejtenünk, mit részint az illető szók különböző értelme megkíván, p. „Aki jó portékát c«sz, annak pénze kárba nem vesz." „A varrónő ruhát, az éhes kenyeret szeg." „Egyenes
K<g íszög) angutus rectus." Különben is e hangok egymással fölcserélése részint rúttá, részint
homályossá tenné a beszédet, péld. ha ezeket: keletre fekszenek telkeim, így ejtené valaki: kelétre
fekszenek telkeim. Miszerént a szépejtés kellékéhez tartozik, hogy e két önhangzó között elválasztó vonalat húzzunk. Már „A magyar nyelv rendszere" cziinü akadémiai munkában is a zárt
t hang egy ponttal van megjegyezve, így : é, a másik t. i. a nyilt jegytelenül hagyatva, mit jelen
szótárunk folyamában mi is követünk. Azonban ezen zárt é sem windenüt tökéletesen egyenlő
kiejtésü. T. i. b) Zárt é van oly gyökökben, ragokban, és képzőkben, melyeket részint a régi
5*
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nyelvemlékek ö-vel irtak, részint ma is terjedelmes tájszokás szerint oly hangon ejtenek, mely
az ö-höz legközelebb áll, különösen a Tisza némely alsó vidékem lakó magyarok; túl a Dunán
pedig némely tájakon egészen ö-vel váltanak fel, mint ezekben : csérég csörög, pereg pörög, perzsél porzsol, c) A nyílt e és zárt é hangokon kívül (vagyis a nyílt e és i hangok között) hallatszik
még nyelvünkben egy szintén rövid, de élesebb kiejtésü e, mely a rövid i-hez áll legközelebb,
minthogy ezzel mind a régi nyelvhagyományok, mind az élő szokás szerint váltakozni szokott,
melyet amazoktól megkülönböztetés végett ezen értekezésben két ponttal jelölünk meg ekképen : e, ilyenek : és is (latin, ét) esmeg ismeg, ede ide, ett itt, elyen ilyen, mend mind, szeget
sziget, kees kies, seet siet stb. vékonyhangú, s ehoi t'hol, vella villa, veldg világ, heány, hiány stb.
vastaghangú szókban. Főleg abban különbözik mindkettőtől, hogy ez (valamint az éles t f, e) nem
csak vékony, hanem vastag önhangzókkal is egyesül, mint láttuk, egy szóban; hasonlók ezek is:
hervad, hernyó, régies tanejt (= tanít) s ezen idegeneknek tartott szók : gelyva, geleszta, berena,
deszka, gyertya, mely minőségben o-val cserélődik fel, pl. tanojt, golyva, borona, doszka, gyortya,
stb. Úgy ezen öszvetételekben is : seha soha, sehol sohol, sehonnai sohonnai. Az éles é' tehát mintegy fél hangja az i-nek, melynél valamivel tompább, ellenben az é nél élesebb; vagyis az é az öhöz s az é' az i-hez közeledik inkább. Egyébiránt ezen e-t a hangzók tiszta kiejtését elhanyagolta
szokás néhol zárt é másutt nyílt e gyanánt hangoztatja. És ami legfőbb, mind vékony, mind vastag szókban feltaláltatík. Tehát tulajdonképen kétféle természetű, s benne kétféle e lappang. Minthogy ezen hangzó csak gyökökben és törzsekben, nem egyszersmind ragokban és képzőkben,
(talán az egyetlen ny< nyi mértékképzőt kivéve) fordul elé, az ábéczerendben egyelőre különös
helyet és nevet nem adunk neki, elegendőnek tartván, ha az egyes szók elemzésekor figyelmeztetjük reája az olvasói Ilyenek a tiltó né' (különbözik tőle a kínáló ne/), a kérdő -é' (itt van-e?), a
tagadó se, sem, stb.
3) Nyelvünk gyökeiben négyféle i rejlik, melyeket a különböző ragozások után vonunk el, ú. m. egy vastag (mély) hangú, és három vékony (magas) hangú. Tehát
a) Vastaghangu t oly gyökökben, melyek vastaghangu ragokat és képzőket vonzanak, milyenek :
id, idom, idomos, idomít, idomtalan;
tf, ifjú, rokona : tv, ivadék, ivás, ivar;
ig, iga, igaz, igtat, rokona : tó vagy jó, jog, jogtat szókban;
ih, ihász, ihar, ihog, rokona : itt vagy ju: juhász, juhar szókban;
tk, iklat, ikra, ikrás, ikrásodík;
ül, illan, illant, illat, illatoz, illó;
im, ima, imád, imádkozik, imolya;
in, inas, inai, inog, indít, indul; rokona : tó vagyjo : jonkább (= inkább) szóban;
tp, ipa, ipar, iparkodik;
ir, részvéti kedélyszó, irg, irgat, irgalom; rokona: io v&gyjo : jorgat (régies) szóban;
ir, sebes mozgásra vonatkozó iram, iramlik, iramodik, stb. melyeket 1. az ábéczerendben I bötü alatt Különben is némely szókban o-val szokott váltakozni, pl. irt őrt, irtovány ortovány, pirít porit, sivár sóvár, vagy a-val, o/-val, mint: fartőt firtat, kiált kajált, M! haj l hibarcz,
habarcz.
b) Oly vékonyhangu i, mely vékonyhangu ragokat és képzőket vesz fel, de ez ismét
háromféle :
a) mely tájcjtés vagy közösebb szokás szerint tt-re változik, ezzel fölcseréltetik, mint:
id, idő, üdö; idv, idvés, idvéz, idvczél, üdv, üdvös, üdvöz, üdvözöl; ig, igét, üget; tk, iker, ükör,
üklü; in, im, ing, imég, ümög; iv, ívelt, üvölt; iz, ízen, üzen; így, igyekszik, ügy, ügyekszik;bik,
bikk, bükk, bikkés, bükkös; hi, hű, híves, hűvös, hideg, hüdeg; hi, hisz, hüsz, hit, hűt, hites, hűtős, ki, (ex) kű, kil, kül, kilsö, külső, kívül, küvül; miv, müv, mivel, müvei, míves, műves; rí*,
rtth, rihes, rühes; sík, siket, süket stb.
/9) azon i, melyről föntebb az e alatti jegyzetben szóltunk, mely t. i. vékonyhangu létére az éles e változata, vagyis ezzel könnyen fölcseréltetik, mint: is és, ilyen elyen, szitid szelíd,
stb. Néha ám. ej pl. igénye jegenye.
7) mely se ii se pedig éles e-re nem változik, mint ezekben : icz, iczég; 6icz, biczeg,
bicczent ;./tcz, ficzke; id, ideg, idegen, vidék; ig, igen; ig, iglicze; ül, illik, illem, illendő; iii, illeg,
6ill, billeg, billeget, billen; in, inger, ingerül, ingérkédik, in, ingy, ingyen, incs, ínség; in, int, incselkedik ; ir, irigy, irigykedik; csíp, csipéget, csipdés, csipke; csir, csirég, csirke; hím, himlik,
hint (him-t); liszt, lisztes, lisztésédik; pih, pihég, pihen; pil, pille, pillés, pillésedik; pi, pipe, pipi,
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pipis, pipiske, pipitér; pisz, pisze, piszke; pity, pityer, pityérég, zsi, zsizsi, zsizséreg, zsizsik, stb.
Ide tartoznak ezen és ilyen ikerszók is : csiribiri, tiripiri, lityifityi, iczipiczi, ityipityi, bibi. Midőn a vastaghangu szókat kicsinyítve ikeritjük, ezen t hangzik bennök : diribdarab, diribei darabol, csipcsop, csippel csoppal. Ez a legtisztább t, a többi különösen az «) és /9) alatti elegyhangú,
mely «- vagy íí-vel váltakozik.
Van egy-két i hangzós gyökszó, melyek tájszokások szerint majd vastag majd vékonyhanga ragokat és képzőket vesznek föl, mint: nyir (tondet) nyírek (v. tájdivatosan: nyürök)
v. nyirok (tondeo), ir (kenőcs), irék v. írok, szirt, szirtek v. szirtok,
4) A rövid o mint vastaghangú mélyebb hang az általános nyelvben változás alá nincs
vetve, azaz egyenlő mély ejtéssel mondatik ki, némely erdélyi szójárást kivéve, mint asszony,
mondám. Változatlan az különösen részint belelteiménél fogva a távolra mutató oda, ott, olyan,
onnan szókban, részint köz szokásból, milyenek ok, okád, őr, orv, orsó, fog (dens), fogy stb.
Mindazáltal az alapértelemnek némi módosításával néha elváltozik a) ö vékonyhangra, mint; gom
gSm, gomb gömb, gombócz gömböcz, göndör göndör; csombolék csombolék, csömör csömör, kovács
kövecs^ b) ikerítve vagy különben is i-re, pl. gyom, gyimgyom, lom limlom, lobog libeglobog, csontlók crimbók, bombik bimbó, csórna csíma, bogyó bingyó. c) Eléfordúl kivált a gyökszókban a zárt
a-nak gömbölyűbb változata, L Zárt a; d) néha a szinte mély hangú u-val.cserélődik, mint: oson
utón, onszol unszol, ostor ustor, ország urszág (régies), bocsú búcsú, boga buga, boglya baglya,
bőrű burü, botor buta, donga duga, lőcs lucs, mohar muhar, porhanyó purhanyó purha, sokorú
mkorő, szoros szurdék, toszkál tuszkál stb.
5) A rövid ö a) változatlan ezekben : öb, öböl, ők, ököl, ökör, öklei, ökrödik, öl, ölel,
ölt, őr, öreg, örvény, öv, övez, őz, özön, stb. b) tájejtéssel némely szókban zárt é-vel váltakozik,
mint: öcs écs, (écsém) ördög érdég, kötény kétény, 1. föntebb zárt é. c) a vastaghangu o-nak párhuzamos vékonyhangu változata, mint: göndör göndör, 1. o. d) gyakran ti-vel cseréltetik fel,
pl. göbü gilbü, gömb' gtímö, göztí giizil, kökörcs klikörcs, kölü killü, lüktet lüktet, söveg süveg,
ctörK cstírlö.
6) Az u a) változatlan, pl. ugat, ugar, ugrik, uszu, uszít, buja, bukik, bunda, csuk,
csuklik, csuka, csuta, czucza, czulák, csupasz, duda, fut stb. b) párhuzamosan a vékonyhangu il-vei
váltakozik, mint: űrök űrök, csúcs csücs, csucska csücske, sundor stíndör, pupóka püpoke, c) tájtjtéssel a zárt a-nak vagy o-nak változata, 1. a, o.
7) Az « változatlan ezekben itthödik, tthög, fi! (némely régieknél: il), «st, «s<ök, «szk,
üszög, büszke, csücsül, csünik, csűrök, fürt, gyügyíl, gyüszü, hillye, nyüst, stb. A ragokban és képzőkben az « és u párhuzamosak, melyek az általános nyelvben minden egyéb hangzót kizárnak,
mint: kar-unk, oor-unk, kör-ünk, szém-íink, lát-unk, fut-unk, néz-ünk, ill-ilnk, vár-t-uk, tol-t-uk,
W-f-tti, néz-t-ük, stb. Régente volt néz-enk is. Változásait 1. az i és ü alatti jegyzetekben.

A rövid önhangzók viszonyai egymáshoz.
A föntebb! hangelemzés szerint a rövid önhangzók :
a) vastagok :
a, a, o, u,
b') vékonyak :
e, é, ö, ü,
c) élesek és közösek : ö, i.
A két első felekezetüek (a, és b, alatt) a mai magyar hangrend szerint ugyanazon szóban nem
tűrik egymást és nem keverednek öszve, kivévén a szoros értelemben vett öszvetettekct, mint:
ftlhadnagy, karperecz, ilvegpohár, vagyis a vastaghangu gyökhöz és törzshöz nem járul vékonyliangu rag vagy képző és viszont Tudnivaló, mint megcrintök, hogy ezt a kisimult mai nyelvről
kell érteni, mert ez hajdan nem mindig és mindenütt volt úgy, mint a régi nyelvhagyományok
bizonyítják, pl. a régi halottas beszédben : magánek, hálálnék, pokolnek, milosztben, s Béla király
jegyzőjénél: Tosu-nek, (Tas-nak) Uszubu-nek, (Uszubu-nak). Sőt ma is némely tájakon hallani
ilyeket : síp-vei, dob-vei, herczeg-nál, püspök-nál.
Az éles 'é és i mindkét osztálybeli szókban vegyesen divatoznak, azon különbséggel,
h'igy az éles e csak a gyökökben és törzsekben (kivéve a ny« nyi mértékképzöt s Knt int határozót) az i pedig a ragok s képzőkben is használtatik.
E hangrend szerint a vastagok és vékonyak ily párhuzamban állanak :
ó, «, nyíltak,
a, é, zártak,
o, ö, gom-gömbölytiek,
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tí, csucs-csUcsVrösek.
i, élesek.
I. á

e

nyíltak.

1) A névviszonyitó ragokban :
ba, be: ház-ba, ól-ba, kert-be, ölbe ;
bán, ben: ház-bán, ól-ban, kert-ben, öl-ben;
nak, nek: ház-nak, ól-nak, kert-nek, öl-nek;
vai, wel: hó-val, bú-val, lé-vel, tű-vei;
rá, re: hó-ra, bú-ra, lé-re, tü-re;
abb, ebb: igaz-abb, okos-abb, nyers-ebb, hüs ebb.
2) Az igeviszonyitókban:
hal-nők, tol-nak, kel-nek, ül-nek;
hak-am, tolt-am, kelt-em, ült-em ;
halt-ak, tolt-ak, kelt-ek, ült-ek;
hal-na, tol-na, kel-ne, ül-ne;
halni-a, tolni-a, kelni-e, ülni-e;
hal-tto, tol-eo, kel-ve, ül-ve/
Ezeket kétágú ragoknak nevezhetnÖk, mennyiben a vastaghanguakban csak a-val, vékonyhanguakban csak e-vel hangzanak.
3) A képzőkben:
a, e: csal-a, csel-e, dar-a, der-e;
aj, ej: kacz-aj, mor-aj, dör-ej, zör-ej;
át, ét: ir-at, lát-at, él-et, szöv-et;
asz, esz: tap-asz, kop-asz, rek-esz, csip-esz;
oszt, észt: dag-aszt, sorv-aszt, ep-eszt, görb-eszt;
ka, ke: madár-ka, kosár-ka, bőr-ke, gyür-ke;
atag, eteg: lank-atag, olv-atag, leng-eteg, förg-eteg;
talon, telén: nyng-talan, só-talan, hív-telén, bün-telen;
átlón, étien: ház-atlan, goud-atlan, kegy-etlen, szün-etlen;
ad, ed: dag-ad, pukk-ad, eng-ed, förm-ed;
ön, én: patt-an, zuh-an, pih-en, röpp-en,
ont, ént: patt-ant, lobb-ant, csepp-ent, röpp-ent;
hot, hét: áll-hat, tol-hat, kel-hét, ül-het;
and, end: csikl-and, lát-and, ül-end, lel-end ;
dal, dél: jár-dal, szűr-dal, lép-del, nyög-del;
an, én: lass-an, okos-an, szép-en, örokös-en;
ön, én (számhatárzó): sok-an, hárm-an, nyolcz-an, keves-en, kett-en, öt-en.
E párhuzamosan váltakozó, s más önhangzókat kizáró ragok és képzők a simább
nyelv hangrendé szerint meg vannak alapítva, daczára némely tájejtésnek, habár ez a szóelemzéshez hüvebb, pl. a harmadik személy ragozása a Dunán túl több vidéken ö v. é: nép-ö, v.
nép-é, kedv-ö v. kedv-é, mely a harmadik személynévmást (ő) tisztábban kifejezi, mint a közös
divata nyílt e: nép-e, kedv-e.
II. o, é, zártak.
Valamint a zárt a középhangot képez a nyílt ó és o között, úgy a zárt é középhang
a nyilt e és S között:
a,
a,
o,
e,
é,
ö.
A zárt a létezését a gyökökben föntebb már érintettük. A viszonyragokban és képzők*
ben ezt nehezebb meghatározni; mindazáltal a magyar hangrend párhuzamos tulajdonságánál fogva némileg gyaníthatjuk, hol és mikor van helye. Ugyanis köztudomású dolog, hogy
Vannak úgy nevezhető háromágú viszonyragok és képzők, melyek a vastaghangn szókhoz o-val,
a vékonyakhoz é-vel vagy ö-vel járulnak, mint:
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hat-szőr
két-szér
öt-ször,
part-on
kert-én
kürt-ön,
part-hoz
kert-kéz
kürt-höz,
part-om
kert-ém
kürt-öm,
part-od
kert-éd
kürt-öd,
part-ot
kert-ét
kürt-öt,
part-ok
kert-ék
kürt-ök,
part-os
kert-és
kürt-ös,
part-óz
kert-éz
kürt-öz,
fal-ok
nyel-ék
ül-ök,
fal-tok
nyel-íék
ül-tök,
for-og
pér-ég
dör-ög,
ipar-kod-ik
kér-kéd-ik
ör-köd-ik stb.
Továbbá azon sem kételkedhetünk, hogy bizonyos viszonyokban a vastaghanguak
nyílt á, a vékonyak nyílt e hangokkal ragoztatnak és kcpeztctnek.
Ugyanis ha e példákat tekintjük :
nyar-áí
lik-áí
tel-eí
köv-ef,'
nyar-ak
lik-ak
tel-ek
köv-ek,
fal-as
toll-as
viz-es
csöv-es,
fal-az
toll-az
viz-ez
csöv-ez,
fal-am
toll-am
viz-ewi
csöv-ewi, stb.
e kétféle ragozás öszveállításából eredtek ezen ötágú ragozási csoportok, melyeket bizonyos ragok és képzők alkotnak, u. m.:
vastag

nyar-aí
nyar-ak
nyar-am
nyar-ad

vékony

hely-ét
hely-ek
hely-em
hely-ed

„ bot-oí,
bot-ok,
bot-om,
bot-od,
kert-ét
kert-ék
kert-ém
kcrt-éd

kürt-öt,
kürt-ök,
kürt-öm,
kürt-öd.

Úgyde e példákból kitűnik, hogy hangrendi párhuzamban a nyílt vastag á-nak a
nyilt vékony e, a gomolyú vastag o-nak a gömölyíí vékony ö felel meg szabatosan; dó az é-nek
megfelelő mélyebb hang a fentebbiekben nem létezik. Tehát kell lenni e ragokban oly
a hangnak is, mely a nyílt á és o közötti hézagot betölti, (valamint a nyílt e és ö közötti helyet
betölti a zárt é). Ez pedig nem más, mint azon zárt a, melynek létezését a gyökökban már
föntebb kimutattuk. És valóban, ha tisztább magyaros kiejtésre figyelünk, azt bizonyos szókhoz járuló ragokban és képzőkben észre kell vennünk, milyen a hosszú á után következő
rövid a pl.:
ház-at
ház-ak
ház-am,
ház-as
ház-aZ
ház-acs-ka,
ágy-az
ágy-ba
ágy-an-ként,
melyeket a tájejtés o-ra szokott változtatni: ház-oí, ház-ok, ház-o»i, ház-os, ház-ol; sőt némely
ragozások és származtatásokban az általános nyelvszokás is hol a hol o hangot használ pl. láb-at
láb-ol (meglábol) és láb-al is (ellábal); gát-ok gát-ol, gyár-ak gyár-os stb. Ellenben a nyilt a-t
megtartja eredeti miségében, pl. fal-at, fal-ak, fal-am, fal-as, fal-az, és nem mondja: fal-ot, fal-ok,
fal-om, fal-os, fal-oz.
Tehát a mondottak után a szóban forgó vastag és vékony hangú ragok és képzők
párhuzamban így állanak:
nyilt
zárt
gom-gömölyű.
á
a
o
e
é
ö
s tolajdonképen nem öt, hanem hatágú ragozási csoportot kell felállítanunk:
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hal-ák
hal-ás
hal-ám

tál-ak
tál-as
tál-am

sor-ok,
sor-os,
sor-om,

fej-ek
fej-es

szér-ék
szér-és
szér-ém

tör-ök,
tör-os,
tőr-öm.

Egyébiránt a zárt é-re nézve megjegyzendő, hogy midőn a gyökben is megvan: ekkor, mint a terjedtebb szokásnak tetszik, vagy a mondatbeli széphangzat igényli (a sok e kikerülése Végett) o'-t használhatunk helyette, s ilyenkor a ragozás is hozzá alkalmazkodik pl. per,
pér-ém- pér-éd, pér-ék, pér-és, vagy: por, pör-ö'm, pör-öd, pör-ö'k, pör-o's. Máskép áll a dolog a
viszonyragok és képzőkre nézvo, melyekben az é az ö-vel fél, az o-val egész ellentéti viszonyban áll, t i. bizonyos esetekben ö és ü után közvetlenül ö, a többi vékonyhangok után é járul,
pl. tör, tör-ök, tör öm, tőr-tök, tördel-ék (nem tördel-ök), tördel-ték (nem tördel-fök), töre-kéd-ém
(nem tőre-ködöm); tehát a viszony magokban a zárt hangú alakulásokban háromágú, ilyformán:
dolg»oz-ik
úr-kod-ik
fanyal-og
rop-og
idom-ős
lát-ok
bokr-on
fodr-om
kotr-oíok
kotor-fok

éh-éz-ik
kér-kéd-ik
enyel-ég
csép-ég
idv-és
vet-ék
kert-én
védr-ém
pédr-éíé*
pédér-tófc

ölt-öz-ik,
őr-köd-ik,
füstöl-ög,
zöp-ög,
üdv-ös,
üt-ök,
ökr-ön,
gödr-öm,
gyötr-ötök,
gyötör-fök.

Ezen és hasonló viszonylatokban é helyett ö-t irni annyi volna, mint nyelvünk hangrendét megzavarni, s nyelvünket egy sajátnemü alkotó hangjától megfosztani. Ezt tennok pedig, ha igy Írnánk és beszélnénk: verekődik, enyelög, csépiig, pézsög, idvős, vetők, vettük, vetítők,
kertőm, embörök, selyöm, szerétóm, hegyőz, széntől stb.
A tájejjtést nem szabad a közösen elfogadott simább nyelv rovására feltolni. Az ly-ct
is a hanyag nyelvszokás majd j'-vel majd csupasz 1-vol pótolja, de azért a szabályos tiszta beszédben és írásban a szónok, szavaló, színész, író óvakodni fog ily különcz és a széphangzatot
sértő kiejtésektől.
El. o, ö.
E két hangzónak párhuzamossága nyelvünk hangrendében világos, s mind a gyökökre, mind a viszony ragokra és képzőkre kiterjed, mint:
csőm
gomb
gombocz
csomoszol
bontok
bontson

csőm
gömb
gömbőcz
csömöszöl
döntök
döntsön

csömör
göndör
gomoly
porzsol
bontom
bonczol

csömör,
göndör,
gömöly,
porzsol,
döntöm,
dönczől.

Tudnivaló, hogy mint föntebb érintők, o két ellentétes önhangzó között egy középnemű felhangzó é létezik, melynek kiválólag a háromágú ragozásban és képzésben van helye:
vár-om
ver-ém
tür-öm,
vár-tok
ver-ték
tűrtök,
for-og
fér-ég
für-ög.
Ha a vastaghangu gyököt vékony hangúra alakítjuk, az o és « után közvetlenül következő 0 átmegyen ö-re pl. csomoszol csömöszöl, sundorog, sündörVg.

IV. «, «.
Ezek a ragokban és képzőkben szabály szerint más hangzót kizárnak, az első a
vastag, a második a vékony hangú gyökök és törzsekhez járulván:
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görbe
láb-M
csonka
kez-tí
szap-w
val-M
köp-tí
gyöp-ti,
ház-unk ur-unk
fej-tínk
sziv-tink,
jár-unk
áll-unk
megy-iink jöv-iínk,
lát-t-wk
vár-t-«k
les-t-«k
tör-t iífc,
lát-nunk vár-nunk
les-ntink tör-ntínk.
Néha o, é helyett állanak pl. ezen igékben: alkussík, vajuszik, szélhtidtk, petyhüdik.
A széphangra nem ügyelő tájejtés sok szóban a szebb hangzata o és ö helyett használja pl. tol fal, tolom tulom, boglya buglya, csoport csujport, ó'röl őrül, töröl törül, porol porul.
Az t közös hangzó, melyet mind a vastag mind a vékonyhangu gyökök és törziek
; valamint az i-hangzóju ragok és képzők mindenféle szóhoz járulnak u. m. :
tg: ház-ig, kút-ig, kert-ig, tölt-ig,
int: alkalmaa-int, meg-int, képes-int,
i (1) : ház-i, kút-i, kert-i, füst-i,
i (2) : suny-i, bodr-i, picz-i,
di (1): okton-di, szelever-di, pökhen-di,
di (2) : lovas-di, katonás-di, kergetős-di,
est : Jan-csi, Fer-csi, Ter-csi,
st : vak-sí, buk-si, silap-si, tök-si.
Ennek bizonyos okszerűsége van, t. i. mint föntebb elemeztük, az i mint gyökhang
négyféle, habár magán kiejtve egynek tetszik, nevezetesen a) mély hangú ragokat és képzőket
vonz, mint az m, t; főnevekben, jegye lehetne ez értekezésben : i, mely a törők nyelvben is
megvan ; b) mely éles «-re szokott változni, de vékonyhangu ragokat és képzőket vesz fel, mint
ezekben : ily, ide, mind, is, régiesen : e)y, ede, mend, és ; c) mely «-re változik, mint idS, üdS,
ide, üdv; d) mely vékonyhangu létére se é-re se (í-re nem változik, pl. az ideg, illik, hint szókban, mint föntebb.
E szeriut az első pont alatti t a vastaghanguak lejtőjéhez tartozik, s mint legmagasabb vastagbangu annak fő fokán áll, s utána azon e következik, mely szintén vastaghangulag
ragoztatik, p. hervad, hervaszt szókban. A többi a vékonyak lejtőjén jár. Legmagosabb minden
önnangzók között azon vékony- (vagy fel-)hangú t, mely se é-re, se ü-re nem szokott változni,
s mint i lég is tisztább.
A hanglejtés fokai tehát fölülről lefelé ily sorozatban állanak :
v a s t a g l, 8 ('i-vel váltakozva), 8 (o-val vált), á, a, O, U.
v é k o n y i (tiszta), i (ü-vel vált), i (e-vel vált.), e, é, ö, (L
P é l d á k :
1) v a s t a g l
v é k o n y i (tiszta)
ig-az, id-om, irg-alom,
ig-en, id-eg, ill-eg,
fir-ka, ir-am, izgat,
int-ek, hint-ek, him-lö,
sir-at, nyir-ok ;
irigy-kedik, liszt-es,
2) v a s t a g e (= í)
v é k o n y i (= é)
he-án (régies), hi-ány,
ily,
ely
)d
le-ány, li-ány (tájdivatos),*
ide, ede
le-hó, li-ju,
is,
és
geleszta, giliszta,
mind, mend

3) v a s t a g e (= o)
se ha
se-hol
se-honnai

so-ha,
so-hol,
so-honnai,

4) n y í l t
fc
csal
caala,
kavar csata csattan,
AKAD. KAAT

UÓTÍB.

v é k o n y i (= ü)

id-ő
iz-en
sik-et
sik-er
nyílt
csel
kever

üd-ö,
üz-en,
sük-et,
sük-er,
6
csele,
esete esetten stb.

— 42 —
ő) z á r t a
tár-ak
tál-ak,
tár-as
tál-as,
•
6) g o m o l y ú O
bődön
csömör,
7) c s u c s o r ú U
csúcs gyúr sundor,
Ugyanezek lépcsözete alulról felfelé:
alsó
l,

2,

8,

o c t a v a
4,

5,

6,

7,

u, o, a, a, 8, e, S,

zárt é
tér-ék
vér-ék,
tér-és
vér-és,
gömölyü ö
bődön csömör,
c s ü c s ö r ü fi
csücs gyűr sündör,
f e l s ő

8( (l,

fi,

2,

S,

o c t a v a
4,

5,

S, é, e, í,

6,

7,

l, i,

8,

-

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

A hosszú önhangiók és viszonyaik egymáshoz.
Ezek általán két osztályba rendezhetők, a) melyek egyszerű meg nyújtás által keletkeztek, s időmértékileg két röviddel érnek fel, mint ág = á-ág, év = e-ev, ív = i-iv, kór =
kő-őr, Őr = ö-ör; ezek, legalább tudtunkra, nem két külön szórész önhangzóinak öszveolvadásából eredtek, s leginkább a gyökszótagokban fordulnak ölé; hanemha azt veszszük, hogy a hoszszú önhangzók, mint több rövidből összeolvadottak, oly fogalmakat jellemeznek, melyekben
nagyobb terjedség fejeztík ki. Azonban némelyek csak tájejtésileg és csak a tőszóban hosszúk,
mint: ad, hagy, vész (perit), léi, vét (jacit, seminat); mások eredetileg szintén rövidek valának,
s kisebb nagyobb tájszokas szerint ma is azok, mint: árpa árpa, gyanta gyanta, láng láng, ápol
ápol, wriás urias, kaczhíát kaczkias, fuvát fuvat stb.; másokban a megnyújtás a szónak érteményét hasonló rövidtől megkülönbözteti pl. dl ál, vár var, háj haj, él (vivit és acies) el, szél szel,
őröl örül; b) melyek ragozás vagy képzés által két vagy több hangzó egybeolvadásából képződtek, mint: ídtám = láta-am; c) melyeket a szokás, de kétségen kívül természeti hangtörvény
alapján a szók régén mássalhangzóval kezdődő viszonyító ragok előtt megnyújt, mint: fá-hoz,
fa-tői, fá-ra, kefe, kefé-hez, kefe-tői, kefé-re, kapa, kapá-val stb. Némelyek ennek okát a hangsúlyban keresték. Mire elég legyen röviden megjegyezni, hogy ezen nézetet az élő beszéd megczáfolja, mert például keféhez, kapával szókban is, a hangsúly épen nem a hasszu é s á, hanem
az első szótagban levő rövid «, a hangokon fekszik minden rendszerénti magyaros kiejtésben:
keféhez, kapával; úgy hogy ha a megnyujtott, é, á hangokat súlyosbítjuk, ez a beszédben kérdő
alakot öltene magára: keféhez? kapával? A megnyújtás oka itt minden esetre más valamiben rejlik.
Több külföldi jeles nyelvész is tanítja, hogy valamely önhangzó kiejtésekor mind elül,
mind utói hallatszik valamely gyönge szellet; így elül a sémi, továbbá a hellén hangjelelésben (írásban) minden önhangzó valamely azelleti jegyet szokott kapni. Továbbá utói a persa írásban
van azon szokás, mely szerént minden szó, mely különben önhangzón végződnék h jegyet (szelletet) vészen föl. Ezekből érthető némely régi magyar Írásmód is, mely szerént némi szelletet találunk följegyezve mind az önhangzón kezdődő némely szók elején pl. imád, íze (ajakszellet a régi
halotti beszédben), H (= ő, ille), fitet, őneki stb. (torokszellet Bátori bibliájában), mind az önhangzón végződő szók utolján, pl. ah, akra, ki*, oek, d«b, ne*, alá11, szómon*11, szeresse*, irák, akarta*,
volna', születőié* és ezer meg ezer példa a Debreczeni legendáskönyben, melyekre nézve Toldy F.
társunk is azt tartja, hogy ezen vég h „épen csak is szellet volt." Szintén itt találjuk ezeket is:
halálaVól, hivatalban, népeivel. T. i. halála11, hivatala1*, népe', ujabb ragozás mellett is megtartják a szelletet, mi által torlat áll elé: Ár, hb, hv, és a megelőző önhangzó ragozáskor vagy képzéskor már a torlatnál fogva is hosszúvá lesz s könnyen meg is nyújtatik; s itt a kulcsa ezen megnyújtásnak, mint a'ra ma is tájdivatosan így ejtetik: árra. Még jobban támogattatik e vélemény az által, hogy az önhangzón kezdődő ragok előtt megnyújtásnak rendszeréül nincs helye,
mert nincs torlat, pl. fáé (= fa*é), fáig (= fa'ig), fáért (= fa*ért), barátságáért (= barátságáért),
tehát nyelvészetileg ez a helyesebb a néhutt szintén divatos megnyújtásnál. A kor, ként
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(=r ki-ént), ieli, kép ragok, illetőleg képzők előtt pedig azért nem nyújtatik meg az önhangzó,
mert ezek még ma is önálló szóknak tekinthetők, tehát a megelőzd egész szóra nincsenek
befolyással. A tág, ség képzőkben oly erős és változhatlan a hosszú á, é, hogy mellettök a torlat
sem tűnik elé, sőt gyakran, ha a szelletesnél erősebb torlat előzi meg azon képzőket, még segéd önhangzó is járul közbe pl. sok-a-ság, ur-a-ság, szüz-e-ség stb. sokság, urság stb. helyett. Az
i, u, it-ről alább lesz szó.
á
A magyar hosszú á hang, a magosságot tekintve általában a rövid nyilt el hangnak
felel meg, azaz a közbeszéd általán véve a hosszú á-t nyíltabban, magasabban ejti mint a rövid
zárt a hangot, és csak némely tájbeszédben hallható a hosszú zárt á (= a hasonló a terpedt angol o-hoz nor, fór szókban) például: baatyaam.
A hosszú á származékokban többféleképen alakúi:
1) á = a -f- a: dara-am darám, dara-ad darád, buta-an bután, kora-an korán, szafora-tm szaporán, várta-ok várták, várja-ak várják,
2) á = a -f- i vagy j (vagy v) -f- a: lát-a, tárgymutatóval: láta-i vagy láta^' (videbat iatud vagy isthic), személyraggal: láta-j-a (videbat istud ille) = látá, mint régiesen iratik is
igy: hadla-v-a (= hallava), különösen,;'-vei Idtna-j-a, hallana-j-a alakban; hasonlók: látóra, látód, látnám, látnád.
3)á = o-|-v-j-a:há = hova, kacs = kovács, rács = rovács, tá = tova, honnan
a gyermeknyelvben tata a. m. tovatova, messze: tatába menni.
4) Az úgynevezett ékvesztökben eredetileg rövid lehetett, mint tájszokásilag ma is
ejtik: fonál fonal, madár madár, bogár bogár. Ilyek a gyakorlatos igékben előforduló ál (él) pl.
járdogál, irdogál, álldogál, melyet régente röviden használtak s a határozatlan ragozása múlt
idő egyes 2-ik személye: láttál, hallottál, melyek tájánként ma is röviden hangzanak: láttál, hallottól; így a régi codexekben az e is rövid: mentei, jöttei.
5) A mássalhangzóval kezdődő néwiszonyitó ragok előtt megnyújtásból eredt:
hazd-ra, hazától, hazá-hoz, hazá-la, mint föntebb láttuk.
Hogy az ily ragozásokban az a szinte rövid volt eredetileg, onnét gyaníthatni, mert
néhait a szokás ma is röviden használja, sőt némelyek mint: ért, ig, ként, kép, továbbá a kor,
Wi, tág, i képzők előtt az irodalom is rövidnek veszi: fa-ért, f a-ig, ma-ig, nap nyugta-kor, btttalág, haza-i. Tájejtéses: apa-ka e h. apáka
A hosszú á akármily elemekből állott öszve, a tiszta kiejtésü magyarok ajkán egyöntetű hang gyanánt egyforma nyiltan hangzik, de a palóczos vidékeken ad, oá, oá, oá, ua, uá
iker változatokban hallatszik, s a bennük eléforduló a is inkább a zárt a-hoz hasonlít.
Hosszú é botunk csak egy van, holott párhuzamosan négynek kellene lennie, hogy
egyik a nyilt e másik a zárt é, harmadik az éles é hangnak feleljen meg, még pedig ez utolsót
illetőleg mind mély mind magas szókban. Azonban részint a szabatos kiejtésben, részint ragolisban és képzésben mind a négy é-t megkülönböztethetjük, ú. m.: 1) magas hangú szókban
is egy tompábbat és egy élesebbet, melyeket arról ismerünk meg, hogy a tompa, tájejtés szerint
tem szokott i-re változni, és hogy ez rendesen ékvesztő, vagy összeolvadt; az éles pedig némely
legtnagyarosabb vidéken is í-vel cseréltetik fel. így különböznek egymástól:
e*g (coclum), eg-et, eg-ek,
ég (ardet), tájejtéssel: íg,
ér írivua, véna), er-et, er-ek, er-es,
«V(valet), tájejtéssel: ír, ráír,
szél (ventus), szel-et, szel-ek, szel-es,
szél (margó) széles, v. szilés,
fél (dimidium), fel-et, fel-ek, fel-ez,
fél (mentuit) tájejtéssel: fíl.
Az elsőbbekben tompább é hangzik, valamint ezekben is: dél, dér, tél, tej, kéz, mész,
rá, egér, födél, szekér, s általán az ékvesztökben. Élesebb é (= é) ezekben : szép, kép, kék, lép,
ttdtűy, txtgény, tájejtéasel: kzlp, Mp stb.
Amazokban t. i. az é eredetileg nem egyéb, mint a nyulósan kiejtett nyilt e, tehát
6*
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terpedt ée, vagy é, noha a mai általanosabb kimondásban inkább az éléé 9-nek megfelelő hosszút
találjuk, kivévén ha palóczosan ejtetík ki.
Ezen két l-nek öszveolvadásból támadt fajai:
a) é = e -\- e: kefe-em kefém, kefe-es kefés, kepe-ez képez.
b)é = é-j-e + ö: vé-e-ffn vén, íé-e-ön tén, lé-e-ön lén, t i. a ve, te, lé elvont gyökökből
képzett múlt idők; máskép, mint a mely ö-böl is olvadóit egybe : vön, tön, lön,
c) é = e + é: vere-ek verek (én), «te-«k üték (én), eke-én ekén,
d) é c= é -j- e: lé-eí lét, íé-et tét, vé-et vét, létei, tétel, vétel.
e) é = e -f- i (vagy j, vagy v) + e: var (caedit), «er-e, (caedebat) were-t (caedebat
istud vagy isthic), vere-i-e, vere-j-e (caedebat istud ille), öszveolvadva: veri, régiesen: vérévé v.
vereje; különösebben az óhajtó módban : verae-i-e v. vern-e-j-e.
2) Magas hangú szókban találunk oly é-t is, mely az egyszerű S helyett áll, mint: tetéz,
tetőz, be bő, fé fő, hé hő, csé cső.
3) Ama rövid 8-nek, mely a vastaghanguakkal is párosul, azon hosszú éles é (= é)
felel meg, mely szintén vastaghangu szók gyökeiben fordul elé mint: béka, béna, békló, léka,
néma, dévaj, héja, dézsa, séta, vékony, vézna, véka, atb.
Éj a;-nak változata ezekben: gané, ganéj, ganaj, (áré, taréj, taraj, karé, karéj, haraj,
Aé héj, haj.
E következőkben öszveolvadásokból támadt:
a) é = a + i, pl. látsza-tk látszék, íátszano-ifc látszanék;
b) é = a -j- é, láta-ék láték, látna-ék látnék.
4) Néha ó v. o helyett áll, mint tanét (régiesen tanót), ajándék ajándok, szándék szán'
dók, fazék fázok; ide tartoznak: ámé, iámé, kópé, csóré, boné, góré stb. melyekben é = ó.
A. hosszú é ezeken kívül különféle tájejtéssel: ikeritve: ée, te, ét, pl. keerém, kiérem,
keirém, szeepen, sziepen, szeipen. Ez ily kiejtések néha az illető szók eredeti elemeit tüntetik
elé, eedés = é-ed-es, v. é-et-és, azon é gyöktől, melyből é-hetik, é-tet származtak; feek = fék
az elavult fe gyöktől.
<

A hosszú {is kétségen kívül különböző ezekben: csíp (csípek) éa sír (sirok). Emez
mélyebben hangzik. Mindkettőtől különböznek ismét azok melyek 1) é-vel 2) tf-vel szoktak
felváltatni mint ímelygő = émelygő, és mív = mű, nyí = nytt.
1) Megnyujtott egyszerű < létezik leginkább a gyökökben, mely némely szókban a
képzők előtt röviddé leszen, mint: hízik hizlal, bír birodalom, ví viadal, csíp csipdes, így igyen,
sír siralom sirat stb.
2) Öszvehuzás által: i = i -f- j, midőn az ilyformán eredt:

toTábUisi + o:

di-j
di-u
di-v
di

hi-j
hi-u
hi-v
hi

szi-j,
azi-u,
szi-v,
szi,

csi-ogat csigát, rí-ogat rigat, v. ríkat atb.

ó.
1) Megnyujtott de eredetileg rövid o, mint: hóit holt vagy halt (hal igétől), óid old,
ólom ólom (az olvadékonyságtól), óriás óriás (or-om gyökétől). 2) Mint igenévképző az S személynévmás vastaghangu változata. 3) Tanya ejtésben öl, aí-ból van öazvehnzva: fót folt,
bódog boldog, bót bolt, óma alma, szórna szalma, fóka falka, bóta balta. 4) Két önhangzónak
együvé olvadása, nevezetesen:
aW = o -f- o; no-ogaí nógat, no-odíí nódit, lo-odí< lódít, lo-og lóg.
bW =: ó -j- o; kamó-os kamós, hajtó-os hajtós, kapó-os kapós.
c) ó = a -f- i (vagy j) -j- u: láta/-wk látók, látna-j-vlc, látnók.
Ki nem simult palóczos ejtéssel: Só, aó,uo,wí: rólam, raolom. raólam, ruólam, más
tájejtéssel Sí éa ú iá: ló lau, lú.
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1) A gyökökben megnyujtott ö milyenek: S, őr, őz, ősz, 8n (hal), bősz, szőr, tőr.
2) Tájejtéssel öszvehuzott öv üv, mint: öveg ög, söveg, süveg sög, tfvőlí őt. 3) Az öl öszvehúzva:
/Öiáföd, köldök ködök, bölcső bőcsö, ölt őt. 4) Öszveolvadásból eredt: bö-ög bőg, vevő vő, növő
nő, jövő jő, csőr cső, töt? tő, köv kő, szőv sző. Némely szókban é-vel cseréltetik fel: gőg gége,
etSk esek, bő be, hő hé. Tájejtéssel ikerhangzóként: eö, eV, öö, Ott", üö, de U U is: tőke, tööke,
teoke, tfiöke, «Jeke, tűké, tűké, M (kő), lő (lő).
u
1) Ragatlan állapotú gyökszókban az egyszerű rövid u-nak megnyújtása, s mint
olyan jobbára ékvesztő, pl. úr, urat, urak, kút, kutatni, kutatás, búb, buborodik, csúcs,
csucsor, lúd, ludat, ludak, ludas, rúd, rudat, rudak, rudas, stb. 2) Rúthangzatú tájnyelven ó
helyett ejtetik : lú ló, vagy ol-ból húzódott öszve : dúgozik dolgozik, kúdus koldus. 3) Mint
melléknévképzö eredetileg ó s a régieknél gyakorta így is találjuk : savanyú savanyó, domború
domboró, csikoltti csikoltó, tovább a tyú végzetü szókban : _ cságatyú = cságató, pattantyú =
pattantó, tárogatyú = tárogató, szivatyú = szivató stb. 4) Oszvehuzás által eredt : °bu-og búg,
n-og súg, zu-og zúg, to-ul túl, tiszta-ul tisztul, stb.
Tájejtéssel : oó, ow, «ó : szomoroó, szomorou, szomoruó.

ü
1) Ragozatlan gyökszókban megnyujtott ü, s jobbára ékvesztő, mint : fűz, füzet, füzek. füzes, tűz, tüzet, tüzek, tüzel, tüzes, szűz, szüzet, szüzek. 2) Tájdivatos kiejtéssel a jobb
hangzata 8 helyett használtatik: ü (ille), bűi (bői), rűl (ről), dűl (dől), bű (bő), kű (kő). 3) Mint
névképző eredetileg ő, mint : keserű keserő, seprű seprő, gyeplű gyeplő. Ilyenek : csörgetyű, fórgttyti, leffentyil, ergetyil. Vesd öszve : ú. 4) Öszvehuzás által alakult, mint :
hőí = hü-ít,fűt = fü-ít;
fékeiül = fekete-ül, gyöngül = gyönge-ül ;
szü =: szüv, nyü = nyüv, hű = hüv.
Némely szókban régies vagy tájdivatos szokás szerint t-vel váltakozik : fűz fiz, bűz
bír, bűn bín, nyü nyí, mű mi, szü szi.

A rövid és hosszú önhangzók részletes párhuzamban.
vastag rövid ü
iz-om
ig-az
ip-ar>
csik-asz ig-a
vil-ág,
vékony rőtid i
hint
illik
irigy,
vastag rövid 8 (rokon i'-vel)
lehó
lijn,
geleszta,
giliszta,
vékony rövid i (rokon é-vel)
is
és,
ily
ely,
mind
mend,
imítt
emitt,
vastag ro'via* 8 (=" o)
•eh*
soha,

I.

II.

III.

vastag hosszú í (= i)
biz-om
víg-ak
kin-os,
csík-ok
csíg-at
nyil-ás,
vékony hosszú i
bír
csíp
így,
vastag hosszú é (== é)
béna
béka,
méltó
vékony,
vékony hosszú i (rokon é-vel)
imett
émett,
ímely
émely,
íperedik
éperedik,
díványos
déványos.
vastag hosszú é (= ó v. o)
tanét
tanót,

— 46 —
gelyva
golyva,
gyertya
gyortya,
vékony rövid i (= ü)
idő
üdö,
izén
üzen,
idv
üdv,

IV.

nyílt rövid á
csala
kavar,
nyakgat
dara,
nyilt rövid e
kepe
kever,
nyekget
dercze,
zárt
tár-am
ágy-az
zárt
pereg
pórgél

nyár
fonál
ér
kötél

V.

rövid a
vár-am,
ház-al,
rövid é
peréi,
perzsel,

tisztáz

Ví.

rövid 0
kor por korom koros,
rövid ö
tör tök dörög örül,

tehát:

nyílt hosszú á
(nyarat)
sár
fsarat),
(fonalak) kanál
(kanalat).
nyílt hosszú é
íerek)
szél
(szelek),
(kötelek) egér
(egerek),
zárt hosszú á (jobban a)
kapám = kapa-am,
= tíszta-az,
zárt hosszú é (= ö)
tén = té-e-ön = tön,
lén = lé-e-ön = lön,
hé hő, csév cső.
kór

tör
VII.

ro'otd a
udu
ugat,
rövid
kürt ül küzd,
vastag
—
vékony
—

bámé
bámó,
szándék
szándok,
vékony hosszú i (= ü)
hív
hű,
miv
mű,
nyív
nyű,

fi

töke

hosszú ó
pór kórom kórós,
hosszú ő
döre őrül,
hosszú
húz
hosszú
bűz

ttz

Ú
bú, .
fi
gyűrű

rövidek:
hosszúk:
rövidek:
hosszúk:

Némely példák a két lejtőzet szerint ragozott szók párhuzamos változataira.
lam-od-a
jem-id-e

am-ott-an
em-itt-en

am-oly-an
em-ily-en

hó ha hó!
hő he hői
(goncs-os-kod-ás-a
izsémi-és-kéd-és-e
Wsz-ös-köd-és-e
fsony-ar-ú-ság-os
skes-er-ü-ség-és
'syö«y-ör-fi-ség-és

am-ágy-an,
em-így-en,

hucs hal kahácsol, kalantyú,
hücs hűl kehécsel, kelentyü,
á*ll-hat-at-lan-ság-od,
él-het-et-len-ség-éd,
tór-het-et-len-ség-éd,
ing-ad-oz-ó-lag,
leng-ed-éz-ö-leg,
csorg-ed-éz-ö-leg.

_
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Az i, u, tt és i, ú, il mértékéről
A rövid és hosszú önhangzók megkülönböztetésének nyelvünkben nem csak helyesejtési, hanem ragozási és érteményi tekintetben is nagy fontossága van. Mi az a á, o ó vastag, és e
e, i, 8, 5 vékony önhangzókat illeti, ezekre nézve a nyelvszokás, kevés kivétellel alkalmasint
egyező, mit részben annak tulajdonithatni, hogy ezen hangok mértékének fölcserélése által gyakran a szó értelme egészen megváltozik, vagy legalább homályossá lesz. így különböznek egymástól : baj, báj; kar, kár; mar, már; haj, háj; csap, csáp; tar, tár; nyak, nyák; szór, szór; kor, kór;
pók, pók; sor, sor; hon, hón; csép, csép ; ver vér; tör, tör, stb. Ellenben az i, M, ü hangoknak,
melyeket szélsőknek nevezhetünk, minthogy a többiek sorában széltül állanak (i—u, és i—ü)
mértékére nézve nagy ingadozást tapasztalunk, mert ezeket több vidéken, nevezetesen túl a
Danán még azon szókban is röviden ejtik, melyekben túl a Tiszán, s Erdélyben megnyújtják,
ragy megnyújtani szokták. Mit ismét onnan fejthetni meg, hogy ezen hangzók akár hosszan, akár
röviden ejtve az illető szók érteményét se nem változtatják, se homályossá nem teszik, pl. írás v.
írás, utat v. utas, bűnös v. bünSs. Minélfogva ezeket és más ilyeneket a verselésben közös mértékiieknek szokták venni. De a nyclvszabályosság és helyesejtés méltán igényli, hogy ezen ingadozást ha végkép ki nem írhatjuk is, részint a terjedelmesb gyakorlaton, részint az elemzésen alapuló szabályokba illeszszük. Erre nézvo véleményünk szerint következő irányszabályokat
állíthatni.
L A helyesejtésnek egyik fő elvénél fogva, amit a legelterjedtebb nyelvszokás röviden
szeret ejteni, az rövid; t i. a tájejtés, hacsak az ellenkezőnek valamely okszerű alapja nincsen,
illő, hogy az országos divatnak tóduljon. Szótárunk folyamában elsorolva adjuk legnagyobb részét azon gyököknek, melyekben a közösebb szokás az t, «, « önhangzókat röviden ejti.
BT. Amit terjedtebb szokásnál fogva megnyújtanak, kivált ha ezen nyújtásnak saját
okszerűsége van, az szabályszerüleg hosszú, milyenek : ím, íme, mert ikcrtársa ám, honnan :
immcldmmal, hímelhdmol; {mély ímélyég mert eredetileg émély émelyeg; íny, mert mint evésre
vonatkozó szerv és érzék az éh ét szókkal egy eredetű, s tulajdonkép : ény ; gím más kiejtéssel :
gém, Gines, Gémes; szít mert folytonos, huzamos fuvásra vagy vonzásra vonatkozik,: „tüzet szítanLa „valakihez szítani"; bií, folytonos szomorú kedélyi állapot; húgy, midőn csillagot jelent,
mert eredetije hold, hód, htíd, honnan többese is : Mgydk, mint hold-é holdak, ellenben a hngy
i pisa) többese hugyok. Ide tartoznak általán, melyek képzés következtében nyúltak meg, mint:
mi£ = mi-ig; Mg, súg, zúg, dúl, gyúl, fül, nyúl (igo és főnév), nyújt, túl, tíz, dili, fül, hú'l,
jywl, tűz stb.
Egyébiránt az állandó hosszúk száma sokkal kevesebb, mint a rövideké, mely tünemény oda mutat, hogy ezen önhangzókra nézve nyelvünk a rövid ejtésre hajlandóbb; mi abból is
látszik, hogy, mint föntebb láttuk, midőn az a e hangzókkal végződő szókhoz viszonyító rag vagy
kc'-pzö járul, rendesen megnyúlnak, pl. kapa, kapával, kapára, kapától, kapál; kefe, kefével, kefére, kefétől, kefél: ellenben az t, w, « végzetüek rövidek maradnak, pl. kocsi, kocsim, kocsival,
kocsis; kapu, kapum, kapuval, kapus; gySptí, gyöpüm, gyöpüvel, gyöpüs.
Dl. Melyek két nagy terjedelmű szokás, sőt az irók két külön felekezete szerint is
majd röviden majd hosszan divatoznak, körülbelül ezek : ige ige, ígér igér, így igy, íj ij, iv iv,
itfl ítél, íz íz (articulus), bír bir, bíró bíró, bízik bizik, esik esik, dísz disz, csúcs csúcs, híg híg,
hím hím, hír hir, hizik hízik, kin kin, kíván kíván, nyír nyír, (főnév és ige), sík sik, síp sip, sir
sir, szín szin, tíz tíz, víg víg, vigyáz vigyázz, víz viz, zsír zsír, úgy ügy ugyan, új új, ujj ujj, úr
iir, úszik úszik, út üt, bugyor bugyor, búza búza, csúszik csúszik, fúr fúr, gúnár gunár, húg húg,
húr húr, hús hús, húsz húsz, kút kút, lúd lúd, múlik múlik, nyúz nyúz, nyúl nyúl, rúd rúd, rúg
riy, rút rút, sugár sugár, sudár sudár, súly súly, szűr szűr, túr túr, zúz zúz, bűz bűz, bűn bűn,
csűr csűr, fűz fűz, tűz tűz, gyűrű gyűrű, gyüszü gyüszü, nyűg nyűg, szűk szűk, sűrű sűrű, szűz
nüz, tűr tűr.
Az ide tartozó fő- és melléknevek egy részét az ékvcsztök köze sorozhatjuk, melyek
t L az d éa é gyök- vagy törzsbeli hangokat is bizonyos viszonyokban hosszan hagyják, más viszonyokban pedig megrövidítik, sőt némelyek tájszokás szerint ragozatlan állapotban is rövidek,
mint: tej, tehén, tzeker, nyel, sudár, madár. Különben ez utóbbiaknak ragozási és képzési szabályaik következők :
1) Elvetik az ékezetet a) a többesben, tárgyesetbcn, és személyragozásban: nyár, nyarak, nyarat, nyaram; kéz, kezek, kezet, kezem, b) az önhangzóval kezdődő képzők előtt:
pohár, poharas, poharaz, poharacska;
méu, meszes, meszez, meszel, meszecske;
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nehéz, nehezen, nehezít, neheztel;
kevés, kevesen, kevesít, keveaedik.
Kivétetnek az t és ül ül képzők : nyári, téli, kézi, szamárul, tehénül, nyélül.
2) Megtartják az ékezetet a) más névmódositó ragok előtt: nyár, nyárba, nyárban,
nyárra, nyáron, nyárhoz, nyárnál, nyárral, nyárig, nyárért; tél, télbe, télben, télre, télen, télhez,
télig, télkor, b) a mássalhangzóval kezdődő képzők elöttt: kosár, kosárnyi, szekérnyi, tenyérnyi;
pohár pohárnok, nehéz nehézded, kevés kevésded, szél szélhttdik. Kivétetnek a ka ke előtt a kéttaguak, melyek közösek : madárka v. madárka, kosárka vagy kosárka, egérke vagy egerke, szekérke vagy szekerke; továbbá ezek:feeztyűnemkéztyü, kezkenő, nem kézkenő, neheztel, nem nehéztel, reznek (vörnyeges túzokfaj) nem réznek.
Tegyünk már most hasonlítást az ékvesztők és a fentebb elsorolt i, w, ü hangzós nevek között 1) Abban általán mindkét felekezetbeliek megegyeznek, hogy ragozatlan áflapotban
tájejtések ezerint majd hosszúk majd rövidek. 2) Az d e'-fél e ékvesztők bizonyos ragokat és képzőket mindnyájan nyílt a- vagy nyilt e-vel vesznek fel, mely esetben a gyökbeli á és é megrövidül. Ugyanez történik többekkel amazok közöl is, minélfogva szintén az ékvesztők szabályai alá
Borozhatok, milyenek : híg, higak, vagy hígak, de : higgad; úr, urat, urak, uras, ural; lúd, ludat,
ludak, ludas; rúd, rudat, rudak, rudal, rudas, rudaz. Ilyenek : sugár, víz, tűz. Más részről az ékvesztők szabályai szerint: víz, vízre, vízen, vízről; úr, úrban, úrnál, úrhoz, úrtól; tűz, tűzre,
tűzről, tűzhöz, tűznél, tűztől, stb. Melyek pedig a többes számban nem ak ék, hanem ok, ék, ők,
ragokat vesznek föl, s ennélfogva az ékvesztöktől elütnek, úgy látszik, hogy helyesebben mindig
hosszúk, pl. csík, csikók, csíkos, csíkoz; hír, hírek, híres, hírlel, hírre; sir, sírok, sírba, síron;
zsír, zsírok, zsíros, zsíroz; továbbá szín színék, cstíz csúzok, Aiís húsok, súly (Tisza mellett inkább
súly) súlyok, gúny gúnyok, bűz bűzök, Min bűnök, csűr csűrök, nyűg nyűgök. A Tisza vidékén
ezek is hosszúk noha a- s e-vel ragoztatnak : híd hidak, új újak, ujj ujjak, víg vígak, út utak,
kút kutak, tíz tízes tízen (de : tizenegy, tizenkettő), húsz húszas húszan (de huszonegy, huszonkettő), szűc szüzek, fűz fűzek, szűk szűkek, nyúl nyulak.
Egyébiránt, mint már érintők, ezen hosszú őnhangzók mértéke fölötte ingadozó, mert
gyakran a közszokásilag vagy elemzésileg hosszú gyök is némely származékokban általán megrövidül, mint: sulyok (eszköz) nem súlyok, gytílevetz nem gyűlevész, dukál nem dukál stb.
Mi a fent elsorolt gyökigéket illeti, azok helyesebben minden módban és időben hoszszúk, (épen úgy, mint az ékvesztö nevek a föntebbi módosító ragok előtt), bír, bira, bírt, bírj, bírni,
bírna, bírva; húz, húza, húzott, húzz, húzni, húzna, húzva; szűr, szűre, szűrt, szűrj, szűrni, szűrne,
szűrve; és csak kevés kivétellel mint múl múlandó.
Származékaikban pedig szokotton rövidek, ú. m. ír, iromány, irkái, irodalomodé írás,
irat is; fúr, turkál, de túrás; szűr, szüret, szürcsöl, de szűrés; bír, birtok, birodalom, birkózik;
bízik, bizalom, bizomány, biztat, biztos; csíp, csipkéd, csiptet, csipeget, csipke, csipesz; c*úsz,
csuszka, csuszkái, csuszamodik, csuszkorál; dúz, duzzad, duzzog, duzma, duzmati; fúr, furdal,
furkál; hízik, hizlal, hizodalmas; húz, hnzakodik, huzkál, de huzamos; nyír, nyirbál, nyirkai, de
nyírés, nyíradék; nyúz, nyuzár, nyuzga; rtíg, rugdal, rugdos, rugalmas, rugony; sír, siralom, sirat,
sirám, siránkozik, siránkozás, de: sírás; szúr, szurkai, szurdal, szurdancs, de: szúrás; zúz, zuzorka; tűr, türelem, türelmes, türelmetlen; tűr, midőn ám. gyűr, türödzik, türemlik, (gyüremlik,
gyürközik).
Az ékvesztők szabályait követik általán a) más fő- és melléknevek is, melyek gyökét
egy magánálló vagy egy megelőző mássalhangzóval járó önhangzó képezi, milyenek: 6 vagy av,
avas, avar, avatag; cső, csövet, csövek, csöves; fő vagy fe;', fejet, fejek, fejel, fejes fejezj hé,
hevet, hevek, heves, heveny; M vagy hav, havat, havak, havas, havazik. Hasonlók : hő, hű, jó,
kő, lé, ló, só, szil, tó, tő. Kivétetnek : fű füvek; bő, bővet, bővek, bővelkedik, bőség; tő,
tűz, tűzdel, tűzés, stb. Hasonlóan több-kevesebb származékokban és ragozásokban megrövidülnek ezen gyökigék : bú", búvok, bujkál; fű", fúvás, fuvat, fű valóm, fuvolya; jSt
jövök, jövet, jövés, jövendő; lő, lövök, lőtt, lövés, lövet, lövel lövöldöz; nyí, nyivás, nyivácskol, nyivákol; rí, rivás, riad, riog, rigó, rikolt; ró, rovás, rovat, rovaték, rovátkol; sí, sivit,
sipít; szí, szívás, szivornya, szivatyú; ví, vívás, viadal, vita; sző, szövök, szőtt, szövés, szövet,
szövevény, szöveg.
A ragok és képzők között ti ű, ni ül, és ít, sőt tói tűi, rúl rül, búi bűi is elfogadják a
megnyújtást
Mind ezekben és többekben az általánosabb nyelvszokás igazit el bennünket, és pedig
ezen két fő szabályban : l-szőr amely szókban e szélső őnhangzók az általánosb nyelvszokásban
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röviden ejtetnek, azok állandóan rövideknek vétessenek és Írassanak; 2) amelyekben azok az
ország nagy részében, ú. m. a Tisza vidékén és Erdélyben jobbadán megnyújtva ejtetnek is,
azoknak akár hosszú, akár rövid használata a magyar nyelvérzést nem sérti, innen a verselésben
is ingatagok, de csak a hosszúk. Mi e szótárban a hosszúkat, mert csak ezen körülmény a határozó, pontosan följegyeztük.

Ai foluuigiók mfikMéti rendisére nyelvünkben.
Nyelvűnkben az önhangzók nem valami bitang vagy pótlékféle segédhangok, melyeket akármikép Bszvezavami, vagy elnyelni vagy kihagyni lehet, mint az árja nyelvek némelyikében, péld. a németben, csehszlávban stb. hol néha három, négy, sőt öt mássalhangzó is Öszvetorlódik. Az ily szók, úgy mint vannak, lehetetlen, hogy eredetiek, vagyis a nyelvek ős alkotási
korából valók legyenek, hanem különféle változatokon átesve elkorcsosultak, őszvezsugorodtak,
De a különben lágyabb hangzatú római származású nyelvekben sincs az őnhangzóknak határozott rendszerök, mert az eredetiebb latintól elfajultak, s önmagokból alig, csak a latinból elemezhetők. Ellenben nyelvünkben az önhangzók bizonyos rendszert követnek a) győktani, b) alaktani, vagyis ragozási és képzési viszonyban, c) érteményi tekintetben.

L Az önhangzók rendszeressége a gyökökben.
Mindenek előtt jellemző sajátsága nyelvünknek, hogy a mássalhangzók nehézkes
őttvetorlódását nem tűri, s hogy két mássalhangzóval kezdődő gyökszója, néhány természeti
hangutánzót pL trttw, trttcsök kivéve, alig van, s hogy önhangzója ragozáskor változatlan marad.
De gyakran ha a feníüévőhöz valamely rokon fogalmat akar kifejezni, meghagyván a mássalhangzókat, az önhangzón tesz változást, mely a rokon fogalmat más rokon hangzóval mintegy
árnyalja pL :
bab, babó, babug; bob, boborcs, boborcsék; bal, balga, balgatag; bol, bolond; bél,
belénd; bán, bankó, bún, bankó, bunczi; bog, boglya; bwg, boga; csob, csobány, csobolyó; e»Sb, csöbör; csőm, csomó, csombor; csőm, csömör, csőrnek; esöcs, csecs; csúcs, csücs;
dóm, domb, dombor; dám, dömbicz, döme; far, fáról; fór, forog, fordul; fér, ferde, ftrgeryfi; gom, gomb, gomba, gombócz; göm, gömbölyű, gömböcz, stb. stb. A rokonhangzók, és
részben mássalhangzók változásain alapszik a szrfcsalrfdWfás, melyről alább külön czikkben és
részletesebben lesz szó.

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

Kétágn képzők és ragok.
Ezek közöl az egyik, mint vastag önhangzója, mindenféle vastaghangzós szóhoz,
önb
máak, mint vékony önhangzója,
mindenféle vékonyhangzóju gyökhöz vagy törzshöz járul. Dyenek:
«4«T
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a). e z e n n é v k é p z ö k :

.

-

ab, eb ; darab, dereb (régies) ;
ab, eb : nyal-áb, has-áb, ver-éb, ger-éb';
dd, ed.: caat-ád,-gál-ád, csel-éd, seg-éd;
~
a
j> ej • soh-aj, zuh-aj, mor-aj, csör-ej, dör-ej, zör-ej ;
ák, ék : fon-ák, czul-ák, mell-ék, körny-ék ;
alom, elem : irg-alom, jut-alom, kér-elém, tür-elém ;
ály, ély : szab-ály, oszt-ály, szeg-ély, görvjóly ;
ap, ép : al-ap,~gyar-ap, ker-ep, ül-ep.
Kivétetnek az idegen származásról gyanús : oszlop, czölöp, kolop ;
ány, ény : yág-ány, csák-ány, lep-ény, köt-ériy ;
ár, ér : buv-ár, sov-ár, füz-ér, vez-ér;
ás, és : lát-ás, lop-ás, ver-és, üt-és ;
ász, ész : horp-asz, dob-ász, rek-esz, rönk-ész ;
Kivétetnek : gonosz, pákosz, rogosz ;
ász, ész : halász, csík-ász, kert-ész, ökr-ész ;
át, ét : rak-at, nyom-at, üt-et, cseleked-et ;
Kivétetnek : nyug-ot, állap-öt ;
atag, eteg : lank-atag, olv-atag, leng-eteg, pöf-eteg;
ótól, étel : hív-atal, rov-atal, men-etel, jö-v-etel ;
otlan, étien : ház-atlan. tell-adan, kea-etlen, bőr-etjén;
talán, telén : mag-tálán, bú-taían, mez-telén, szün-telen ;
mány, meny : tanul-mány, tok-mány, kcrcs-mény, küldemény ; ,
vány, vény : lát-vány, hal-vány, kér-vény, tör- vény ; .
$ág, ség : agg-ság, jó-ság, szép-ség, bö-ség;
ka, ke : szál-ka, sós-ka, röp-kc, tüs-ke ;
csa, cse : szár-csa, tó-csa, vér-cse, kenő-cse ;
ónk, énk : nyul-ánk, fal-ánk, cl-énk, fél-énk ;
ékony, ékény: csal-ékony, mul-ékony, reped-ékény, tör-ékényj
dad, ded : karcsu-dad, kicsi-ded, körös-aed, iv-ded ;
ú, íl, sanyar-ú,,szigor-ú, keser-ti, sür-ü;
ó, 6' :. szab-ó, irt-ó, kend-ö, furd-ö ;
a, e : 'huza-von-a, peng-e, csörg-e;
íf-ba, Jom-jia, reny-he, csür-he ;
b) i g e k é p z ö k :
ad ed : ap-ad, loh-ad, ep-ed, süpp-ed;
akodik, ekedtk : mar-akodik, tol-akodik, ver-ekédik, tör-ekédik;
akozik, ekezik : vár-akozik, azór-ako^ik, igy-ekózik, gyül-ekézik ;
an, én : csatt-an, ropp-an, rett-en, döbb-en ;
ant, ént : csatt-ant, ropp-ant, rett-ent, döbb-ent;
ász, ész : markol-ász, bogár-ász, legei-ész, böng-ész ;
aszkodik, e*zkédik : rug-aszkodik, ereszkedik, döleszkedik ;
oszt, észt .- ap-aszt, loh-aazt, ep-eazt, süpp-eszt ;
át, ef : rak-at, foly-at, nyir-et, öl-et;
dl, él-, álldog-ál, folydog-ál, mendég-él, üldög-él;
ődik, Mik : zár-ódik, huz-ódik, vet-ödik, üt-ödik ;
ál, ül : jav-úl, bor-úl, szeg-ül, szük-ül ;
dal, dél : jár-dal, fior-dal, szeg-dél, to'r-del ; •
hot, hét : áll-hat, fút-Hat, vi-het, ül-het ;
- .
kál, kél : ir-kál, tur-kál, cser-kel, té-kél, (tévégél) ;
tat, tét : jár-tat, foly-tal^ csör-tet, ül-tet;
gát, get : for-gat, csor-gat, pér-get, zör-get;
:. c) h a t á r o z ó k ;
an, én : bátr-an, okos-an, szép-en, bölcs-en ;
HÍ, itó : al-ul, botor-úl, szegény-ül, föl-üf ;

'

—

51 -—

lóg, lég : futó-lag, utö-íág; keltö-leg; eté-leg;
C
Ion, len : addig-lan, holtig-lan, meddig-len, eddig-len; .
fa, te (1) : hajdan-ta, leány-ta, régen-te, fiivén-te;
ta, te (2) : hatszor-ta, nyolczszor-ta, kétszér-te, Ötször-te;
d) n é v i n ó d o s i t ó r a g o k :
óbb, ebb : igaz-abb, okos-abb, helyés-ebb, bölcs-ebb ;
ön, én : hárm-an, nyolcz-an, négy-en, öt-en;
öt, ét (többes) : falak-at, botok-at, vizek-et, török-et;
iá, be : ház-ba, ól-ba, hely-be, öl-be;
bon, ben : ház-bán, ól-ban, hely-ben, öl-ben;
Ml, b8l: ház-ból, ól-ból, hely-böl, öl-ből;
nők, nek : vas-nak, hús-nak, réz-nek, kö-nek;
tiál, nél: vas-nál, hús-nál, réz-nél, kö-nél;
ró, re : vas-ra, hús-ra, réz-re, kö-re;
ról, ró'! : vas-ról, hús-ról, réz-röl, kö-röl;
vá, ve : fa-vá, hó-vá, lé-vé, kö-vé;
val, vei: fá-val, hó-val, lé-vel, kö-vel;
e ) s z e n i é l y r a g o s n é v i n ó d o s í tok.
óm, em : nál-am, ról-am, vel-em, töl-em;
ad, ed : nál-ad, ról-ad,~vel-ed, töl-ed;
o, e : nál-a, ról-a, vel-e, töl-e;
f) s z e m é l y r a g o s n é v u t ó k :
óm, em : alatt-am, után-am, mellett-em, fölött-em;
ad, ed : alatt-ad, után-ad, mellétt-ed, fölött-ed;
a, e : alatt-a, ntián-a, mellett-e, fölött-e;
wnfc, ünk : alatt-unk, után-unk, mellett-ünk, fölött-ünk;
ofok, etek : alatt-atok, után-atok, mellett-eték, fölött-eték;
ok, ők : alatt-ok, után-ok, mellett-ök, fölött-ök;
g) igemódositók, b i z o n y o s idők- és s z e m é l y e k b e n :
o»z, etz : tart-aez, hord-asz, teng-esz, dönt-esz;
nők, nek ; jár-nak, foly-nak, kel-nek, ül-nek;
ám, em : járt-am, tolt-am, kelt-em, ült-em j
ad, ed : látt-ad, tolt-ad, vert-ed, szürt-ed;
a, e : látt-a, tolt-a, vert-e, gzürt-e;
á, f: lát-á, tol-á, ver-é, szür-é; .
.
.
ok, ék : járt-ak, tolt-ak, vert-ek, szűrt-ék ;
anok, ének : járt-anak, tolt-anak, vert-ének, szürt-enek ;
j-o, j-e : jár-j-a, tol-j-a, ver-j-e, szür-j-e, (parancsoló);
j-ok, j-ek : jár-j-ak, tol-j-ak, ver-j-ek, szür-j-ek;
•dk, ők .-Ját-ók, mond-ók, lel-ök, ver-8k;
' vJc, ük : látt-iik, mondt-uk, lelt-ük, vert-ük;
--•-."wnk, ««k : lát-unk, mond-unk, lel-ünk, ver-ünk;
B.

Háromágú képzők és ragok.
.Ezekben o, é, ö az uralkodó ünhangzók. Az elsü o iniiideiúele vastaghanghoz járul.
Az ö közvetlenül az ö vagy ti hangokat követi, a többi vékunyhanguak után zárt é következik:
7*

a) g y a k o r l a t o m i g e k é p z ö k :
°9> *9t y9 - nyaf-og, zuh-og, csev-eg, röf-ög,
og-oí, ég-eí, ffg-et: lát-og-at, néz-ég-et, üt-ög-et, httt-ög-et;
ong, éng, öng: boly-ong, ker-éng, düh-öng, örj-öng;
og-ál, ég-él, ög-él: járd-og-ál, mend-ég-él, üld-ög-él;
odtk, édik, ödtk : takar-odik, teker-édík, töpör-ödik;
okol, ékéi, ököl: fidd-okol, nyeld-ekél, öld-ököl;
oklik, Mik, oklik: fald-oklik, esd-éklik, tttnd-öklik;
oztk, ézik, özik: dolg-ozik, éh-ézik, ölt-özik;
doa, déi, döií kap-dos, lop-dos, csip-dés, öl-dös;
doz, dég, dög: csap-doz, tol-doz, kérd-éz, ül-döz;
kod, kid, köd: kap-kod, csip-kéd, köp-köd;
kodik, kédik, ködik: úr-kodik, két-kédik, ör-ködik;
kötik, kétik, kő tik: zár-kozik, ér-kezik, üt-közik stb.;
b) n é v m ó d o s í t ó k :
ön, én, ön : fal-on, domb-on, tér-én, völgyön;
ott, étt, ott : Kolozsvár-öt^ Pécs-ét^ Győrött
Kivételesen : utt, Ott: más-utt, minden-tttt, vagy ott, ett: al-att, mell-ett;
hot, Mg, fcte : fal-hoz, ól-hoz, hely-héz, kör-höz, nö-höz;
hangrend ellen az újabb : hely-höz, kör-héz. nö-héz;
ttor, Mér, s*ör : sok-szőr, száz-szőr, egy-szer, több-szőr;
c) i g e m ó d o s í t ó k :
ofc, ék, ők : vár-ok, fut-ok, lel-ék, visz-ék, öl-ök, üt-Ök;
óm, ém, öm : vár-om, tol-om, lel-ém, visz-ém, öí-öm, ttt-öm;
ód, ed, öd: vár-od, tol-od, lel-éd, visz-éd, öl-őd, üt-öd;
nőm, nem, nőm : vár-nőm, tol-nom, lel-ném, vin-ném, öl-nöni, ut-nöm;
tok, ték, tök : var-tok, tol-tok, lel-ték, visz-ték, öl-tök, üt-tök.
Ha a gyöki önhangzó után nem közvetlenül járulnak, csak kétáguak: tok, ték :
láthat-tok, őlhet-ték, üthet-ték, nem: ölhet-tök, üthet-tök,hasonlóan óm, ém: láthat-om, verhet-ém,
ölhet-ém, üthet-ém, nem : ölhet-öm, üthet-öm; tatom, tetem : lat-tatom, üt-tetém, nem : üt-tetöm.
Jegyzetek. 1) A fent elszámlált képzők és viszonyragok eredetileg kétpárosak, azaa
négyáguak lehettek: t i. zárt a, é, és o, ö: ház-an (pn), méz-én, gomb-on, gömb-ön; náz-hox (hoz),
méz-héz, gomb-hoe, gömb-htfz; Ujvár-att, Mór-ott, Pécs-étt, Győr-ött Ezen zárt o-nakaz erdélyiea
kiejtésben maiglan világos nyomai vannak, de a közösebb szokásban o-ra ment által Azonban
országos divat szerint négyáguak a számnevekhez járuló ad, ed, ód, öd: száz-ad, ezer-ed, hat-od,
öt-öd, valamint ezek is : ős, ás, ős, ős : száz-as, ezer-es, hat-os, öt-ös. 2) Hibás, vagyis a köz szó*
járás elleni kttlönczködés így szólani és írni: tör-héz, gőzös-én; e helyett: tőr-hőt, gözös-őn vagy:
kéz-ön, e helyett: kéz-én, verek-őd-ik, e helyett: verek-éd-ik.

C.

Hatágú képzők és viszonyragok, vagyis hárompároaak, i i. nyílt á e, cárt a « és
o ö hangzókkal.
a) n é v k é p z ő k :
öcs, ees, nyilt: lik-ács, ur-acs, köv-ecs, szég-ecs(ke);
ács, écs, zárt : tál-ács, ház»aos(ka), kert-écs(ke), ttveg-écs(ke);
öcs, öct: bod-ocs, har-ocs(ka), tör-öcs(ke).
Ide tartozik ics, mely mind vastag, mind vékonyhanga törzsekhez járul, mint:
kav-ics, kak-ics, géb-ics;

—
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áet, eez,f nyilt: kuk-acz, jeg-ecz;
oce, éez, zárt: a caangós ejtésü láb-acz(ka), ág-acz(ka) szókban, kert-écz = ketr-écz;
öcs, Vcz : lib-ocz, gömb-öcz;
Ide tartozik »cz : .náp-icz, bib-icz;
ad, ed, nyilt: Lov-ad, Ölv-ed, Eb-ed, ("helynevek) ;
ad, ed, zárt : Láb-ad, Vár-ad, Pér-éd, (helynevek);
ód, öd : Bok-od, Tok-od, Bög-öd, Döms-öd, (helynevek);
ág, ég, nyilt: lov-ag, héz-ag, mel-eg, szöny-eg;
ág, ég, zárt : hály-ag (og), tály-ag (og): fér-ég, kér-ég;
og, Og: bal-og, gyal-og, üsz-ög, örd-ög;
dk, ék, nyilt: kob-ak, ~kup-ak, tel-ek, tör-ek;
ok, ék, zárt : vakond-ak (ok), vét-ék, ét-ék;
ok, ők : mar-ok, bur-ok, kölyök, bür-ök;
óm, em, nyilt: foly-am, ir-am, kell-em, tet-em;
óm, ém, zárt : áll-am, ver-ém, sely-ém;
óm, öm : ál-om, ól-om, kör-öm, ür-öm;
őr, ér, nyilt: agy-ar, czud-ar, megy-ér, sik-er;
ár, ér, zárt : paz-ar (őr), czucz-ar (őr), éb-ér, emb-ér;
őr, őr: gond-or, und-or, gönd-ör, sünd-ör;
ái, ei, nyilt: fal-as, lik-as, fel-es, öl-es, fül-es;
ős, éi, zárt : há/.-as, tág-as, tér-és, üveg-és;
ős, ős : kor-os, túr-os, kör-öa, ször-ös.
Ez ntolsók néha is us alakot vesznek föl: har-is, ham-is (régen: ham-os), lap-is
-us (máj-as hurka);
b) i g e k é p z ö k :
ól, el, nyilt: forr-al, hizl-al, érl-el, fül-el;
ál, él, zárt : ház-al, árny-al, bér-él, szém-él, szér-él;
öl, öl: karm-ol, gond-ol, ör-öl, bfiz-öl;
ár, ér, nyilt: tak-ar, kav-ar, tek-er, kev-er;
őr, ér : zárt : kap-ar (kop-or), sép-ér, péd-ér;
őr, őr : kot-or, típ-or, gyöt-ör, pöd-ör;
ős, és, nyilt: olv-as, ker-es;
tű, ét, zárt : hág-as, lép-és, típ-és, reb-és(get);
Of, öi: tap-os, foly-os, röp-ös, köpd-ös;
az, ez, nyílt: fal-az, hid-az, fel-ez, köny-ez;
az, ez, zárt : háj-az, ágy-az, ér-éz, bélyeg-éz;
ős, őz : bot-oz, arany-oz, ör-öz (iz), nyüg-öz.

'

c) n é v m ó d o s i t ó k :

Í

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

tárgyeset

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

• xemélyragok

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

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

A tSbbesuim ragosiaénak uabályai
L A mássalhangzóval végződő gyökszókban.
1) Ha a gyökszóban o, ó, vagy u, ú áll, a többestag o hangzót vészen fel : ok, ok-ok,
őr, or-ok, orr, orr-ok, kor, kor-ok, koV, kór-ok; ducz, ducz-ok, gúzs, gúza-ok; hasonlók: bog,bogy,
boly, bor, bocs, bonca, bot, dob, doh, fok, fos, gom, gyom, jog, koh, kos, kosz, lob, lőcs, lom, mocs,
moh, moly, mór, nyom, pocs, pocz, poh, pók, por, rom, sód, som, sor, tok, topp, tor; bob, bók, csók,
czók (mók), gócs, gócz, gór, kócz, lók, mód, mór, pók, pór, pót, sor; czucz, ducz, juh, lucs, nyűg,
sut, szug, szül, zug; búg (főnév) csúcs, gug, gúny, húg, húr, hús, hugy (pisa), lúg, súr, túr, tűz,
tyúk. Ide tartoznak a jobbára elvont, vagy elavult gyökökből képzettek : bonca, bongy, csomb,
czomb, domb, gomb, lomb, jobb (főnév, manus dextra), komp, koncz, konty, korcz, korcs, korty,
loncs, molyh, polyh, orv, porcz, roncs, rongy, rost stb.
Kivétetnek a) melyek eredetileg melléknevü tulajdonságnak, a mint ilyenek nyílt
a-val ragoztatnak, (miről L alább) ú. m. sok-ak, nyolcz-ak, toll-ak (toló-ak, tolu-ak) morj-ak, (mori-ak) orj-ak (ori-ak) mony-ak (moni-ak, mint: meny-ek = meni-ek, menő-ek), odv-ak (odu-ak,)
lov-ak, fog-ak, b) az ékvesztők, melyek általán, ha vastaghanguak nyílt a-val, ha vékonyhanguak,
nyílt e-vel ragoztatnak, ú. m. úr, ur-ak, rúd, rud-ak, kéz, kez-ek, szűz, szüz-ek stb. c) hold (luna
és jugerum) hold-ak, és ennek* módositványa : húgy (csillag) hugy-ak, ól ól-ak, lyuk lyuk-ak. Ide
járulnak út utak, kút kutak, új újak ujj ujjak, bár nem ékvesztök.
2) 0, S, és ü, ti, után ö, ü, m. öcs öcs-ök, &n ön-ök, ön (hal) ön-ök, és így: őr, ős, bocs,
bőg, bögy, csöcs, dög, dőzs, csök, csősz, csőd, göca, göm, gör, gőz, gyök, köd, kög, kör, köz, lőcs,
mög, pöcs, pök, por, pös, pőzs, pőcz, rög, sör, szőr, szösz, tök, tör, tőzs, ük, űr, b fin, bükk, .bűz,
csúcs, csüg, csűr, düh, fűr, gyűr, küsz (= kisz, halfaj), szűr, zűr; továbbá elvont vagy elavult
gyökökből képzett törzsek: böjt, bötyk, gömb, görcs, göngy, gyöngy, füst, üst, kürt, íutyk, bütyk,
üdv, orv, szűcs stb.
Kivétetnek a) melyek eredete melléknév tulajdonságú, ú. m. kőv-ek, csöv-ek, töv-ek,
öv-ek, ölv-ek, müv-ek, nyüv-ek, azüv-ek,köny-ek,könyv-ek,tölgy-ek, völgy-ek,rügy-ek,hölgy-ek,
ügy-ek, szügy-ek, fürj-ek, b) ezek : őz öz-ek, öl öl-ek, fül, füTek, föld föld-ek, toras törzs-ek,
öröm öröm-ek, tűz tüz-ek, /űz fűz-ek, szűz szüz-ek.
3) Nyílt e következik a) nyílt e után : csel csel-ek, f egy fegy-ek, hasonlóan ezekben :
év, geny, hely, jegy, jel, leh, len, les, mez, nesz, seb (vulnus) szegy, b) az é hangzóju ékvesztökben : eV er-ek, ég eg-ek, dél del-ek, és így : bél, dér, tél, tej, nyél, kéz, hév, lév, fél, jég, légy, lék,
mész, réz, szél (ventus), szén; c) ezen melléknév természetű törzsekhez : éi, {e-ő evő) éb-ek, továbbá : mely, mell, nedv, kedv, redv, enyv, senyv, elv, nyelv, terv, sérv, szenny, fej, kegy, kéj, éj,
eperj, szederj, enyh, vemh, terh, d) ezen é gyökhanguak után : csév, tév, év, gép, kép, fék, ék,
lép, nép, csép, rész, rét, vész, méz.
Kivétetnek és zárt é-vel ragoztatnak : cseh cseh-ék, nem vagy nem, .(genus) nem-ék,
nyest, zseb, esek, él, éh, fény, gém, kém, rém, mécs, mén, rés, véd, vér, bér.
4) Zárt é után zárt é : begy bégy-ék, csecs csécs-ék, és így : becs, csend, gyep, hegy
(cuspis), még, pécs, pélyh, per, ser, szem, szér,ténk, s több mások, melyekben az é ö-vel váltakozik, u. m. bögy-ök, csöcs-ök stb.
5ÍNyílt A után nyílt ó; a) ezekben : agy agy-ak, aj aj-ak, ajk aik-ak, továbbá : fal,
galy, haj, haá, has, nyak, vaj, vad, vas, var, és ezen ékvesztökben : sár sar-ak, nyár nyar-ak, b)
a}', v képzőjü törzsekben: gyapj-ak, varj-ak, sarj-ak, tarj-ak, marj-ak, av-ak, jav-ak, sav-ak, tavak, szav-ak, darv-ak, szarv-ak, adv-ak, magv-ak, hamv-ak.
6) Zárt a után o: a) melyekben tájejtés vagy elemzés szerint az a = o, u. m. bab (bob)
bab-ok, bak (németül Bock) bak-ok, kot (kosár) kas-ok, hab (hav, hov) hab-ok, kan(kfiui, kondás).
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kan-ok, lám (lom) lam-ok, far (forog) far-ok, gyap (gyopár) gyap-ok, top (top) tap-ok, b) ezekben : bal, csal, csap, csat, dacz, dag, dal, fan, gaz, han, kacs, kajcs, kar, lak, lap, mag, makk, mart,
part, pad, rab, rag, szag, szak, szar, tag, tan, tat, vak, vaczk, zab.
7) Hosszú á után zárt a ezekben : ág, ágy, áll, ár, háj, hárs, hát, ház, kád, máj, nyáj,
nyál, láb, nyárs, száj, szál, szár, szárny, tál, táj, tárgy, társ, vágy, váll, vár, t. i. ezekben tájejtés
szerint a ragi a = o : ág-ok, ágy-ok stb.
8) Hosszú d után o ezekben : ács, ángy, csáb, csak, csáp, dáb (dib) gát, gyám, gyár,
gyász, hám, kár, lány, láncz, mák, mái, máz, nász, pár, rács, rácz, rák, sáv, szám, szán, tói, tám,
tár, záp, zár, vád, zár.
9) Vastaghangu t után nyílt ó ezekben : in (in-ak), híd (híd-ak), híg, víg, ij, díj, híj,
szíj, nyíl, lik. Ezekben pedig o: ih-ok, csík-ok, csín-ok, csíny-ok, fing-ok, gyík-ok, sík-ok, kín-ok,
nyirk-ok, pír-ok, szirt-ok (vagy szirt-ék), sír-ok, zsír-ok.
10) Vékonyhangu i i, után nyílt e ezekben íz (íz-ek), víz (viz-ek) ily, mily, ív, hív,
szív, nyiv, iny, rih, szik. Zárt é pedig ezekben: idv, ír, bikk, csíz, dics, gím, hír, him, kis, lih, liszt,
pih, pitty, pinty, rím, ris, sin, szín.

II. Az önhangzóval végződő főnevek után.
1) Az a és e az utána járuló k előtt megnyúlik : fa, fá-k, kapa kapá-k, karimá-k, paripá-k; epe epé-k, kefe kefé-k, medenczé-k, köpüczé-k. Ennek valószínű akarói szólánk.
2) A szélső önhangzókat illetőleg pedig, a) A rövid t a k előtt rövid marad: tepszi-k,
kocsi-k, gugyi-k, ki-k, mi-k, ti-k. Kivétetnek; fi fi-ak, és a helyi tulajdon s köznevek: Teleki-ek,
Pesti-ek, Tasi-ak, Sári-ak, Kürti-ek, Horti-ak, ugyanez történik az y-nál irt vezetéknevekkel: Kisfalndy-ak, Kölcsey-ck. Ellenben a keresztnevek a szabályt követik : Pisti-k, Gyuri-k, Feri-k,
Kafi-k, Panni-k. b) Közösebb szokíis szerint a rövid ejtősü u U is a k-nak hozzájok járultával rövidek maradnak : kapu-k, lap-uk, válu-k, szapu-k, gyöpü-k, csöpü-k, külü-k; de ha e-re változnak, ekkor ok ek-et vesznek föl: daru aarv-ak, ham« hamv-ak, ad« adv-ak, szara szarv-ak, tetíi
trtv-ek, nedű nedv-ék, enyil enyv-ek stb.
3) A hosszú é, ó, ti, ú, ű-höz k : málc-k, csáté-k, kópé-k, csikóté-k, golyó-k, bogyó-k,
felhő-k, gümö-k, bú-k, pattantyú-k, csengetyü-k, töpörtyü-k. Kivétetnek, melyek egyik részét be"Ivadtj vagy r teszi, s melléknevek módjára ak ék járul hozzájok: hé hev-ek, lé lev-ek, ló lov-ak,
l f! hav-ak, szó szav-ak, tó tav-ak, cső' csöv-ek, kó' köv-ek, tS töv-ek, nő nej-ek (v. nők) «ő vej-ek
(T. vők) é éjek, ke kcj-ek. Ide tartoznak a hosszú i, «í, tt'-vel végződök is : i ij-ak, szí szij-ak, szú
szuv-ak, f ü füv-ek, szü szüvck, bii büv-ek, v. büv-ök. A jó, ha fönév, többese jav-ak, ha melléknév :j6-1e. Különbség van ezek közt is : sók és savak (ennek törzse : sa»), szók (egyes szók —
Wörter) és tzavak (Worte).

III. Mássalhangzóval végződő származék-főnevek után.
Itt oly származékokat értünk, melyek képzője önhangzóval jár, legyen ez akár állandó,
niint ecekben: lát-ás, rúl-sdg, szép-ség, akár ékvesztö, mint: mad-ár, eg-ér, akár kiugratható, mint
••zekben : ól-nrn, hatal-om, ver-ém, öb-öl, csup-or.
Általános szabály. A származék-főnevekben zárt önhangzó az uralkodó, és pedig a vasughanguakban o, a vékonyhanguakbán « vagy ö, emez az ö tí, amaz a többi vékonyhangok után
k"zvedenül járulva. Nyilt (á e) hangzók csak kivételesen fordulnak elé, melyek kiváltkép a mel'•-koevek többesét jellegzik; különösen
1) Az egyágu ék képző után a vastagokhoz ok, a vékonyakhoz ék járul: marad-ék-ok,
takad-ék-ok, toldal-ék-ok, hullad-ék-ok; mened-ék-ék, kell-ék-ék, töred-ék-ék, üled-ék-ék.
2) Az egytagú tk után ok, illetőleg ék : ladik-ok, kuvik-ok, poczik-ok, kuczik-ok, ibrik-ék, csiszlik-ék, zsizsik-ék, pöcsik-ék.
3) A kéttagos képzöjüek többese ok ék ; család-ok, garád-ok, cseléd-ék, ebéd-ék, se^-ék, virág-ok vüág-ok, vendég-ék, alap-ok, talap-ok, telcp-ék, ülep-ék, moraj-ok, robaj-ok, zö'•j-^k, csörej-ék, hivatal-ok, rovatal-ok, incnetcl-ék, jövetol-ék, ital-ok, étel-ék, vitel-ék, hitel-ék,
-zabály-ok, nadály-ok, szegély-ék, görvély-ék, vágány-ok, csákány-ok, legény-ék, kökény-ék; az
'-.!•» oh őny képzőhöz ők : red-önyök, clö-nyök; kádár-ok, bodnár-ok, vezér-ék, füzér-ék, tapasz-ok,
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kuvasz-ok, rekesz-ék, csipesz-ék, halász-ok, vadász-ok, ökréss-ék, furjész-ék, látás-ok, lopás-ok,
verés-ék, ütés-ék, akarat-ok, folyamat-ok, menet-ék, jövet-ék, hallomány-ok, iromány-ok, lelemény-ék, sütemény-ék, látvány-ok, járvány-ok, szelvény-ék, örvény-ék, bálság-ok, rútság-ok, vétség-ék, bőség-ék.
4) A hatáguaknál a vastaghangu törzsekhez ok, a vékonyakhoz közvetlen ö ü utánffk,
a többi után ék járul: likacs-ok, tálacs-ok, bodocs-ok, szégecs-ék, kertécs-ék, tőröcs-ök, kukaczok, ketrécz-ék, gömböcz-ök, lovag-ok, süveg-ék, üszög-ök, kobak-ok, törek-ék, bürök-ök v. bürkök, orm-ok, verm-ék, körm-ök, magyar-ok, siker-ék, csömör-ök, savany-ok, fövény-ék, görhönyök, kupak-ok, érdek-ék, küldök-ök.

Kivételkép nyílt ő, e-vel ragoztatnak :
1) Az ékvesztők : agar-ak, bogar-ak, madar-ak, sugar-ak, kosar-ak; eger-ek, cserepek, kenyer-ek, kerek-ek, tenyer-ek, vereb-ek, fenek-ek, szeker-ek, tehen-ek stb.
2) Az alom elém képzőjüek: hat-almák, olt-almak, nyug-almak, kér-elmek, figy-elmek,
tttr-ehnek; mert ezek igenév-féle melléknevekből fejlődvén ki a melléknevek tulajdonságaival birnak.
3) A ^
j képzöjü
vagy
toldaléka nevek : var-jak,
sár-jak,
tar-jak,
mór-jak,
if-jak,
OMT« l
j»f « l^
1
1
• TT
<f
'
*
'
*
•
ír
•
*
r

jek, fér-jek, eper-jek, szeder-jek.

IV. Mássalhangzóval végződő melléknevek.
AUaldnot szabály. A melléknevek többese jobbára nyílta, e hangzót vészen föl, s osak
kivételkép zárt o, é, ö-t, különösen
1) A gyökök és azon törzsek, melyek képzőji önhangzó nélküliek, ú. m. lágy-ak, roszak, tág-ak, új-ak, rút-ak, sok-ak, vad-ak, hány-ak, oly-ák, más-ak (ha főnév : más-ok^ bús-ak,
dús-ak, gyors-ak, ép-ek, szép-ek, kék-ek, szük-ek, hüs-ek, hös-ek, (ha főnév : hős-ök) bőv-ek,
ily-ek, mily-ek, mely-ek, mély-ek. Kivétetnek : csúf-ok, nagy-ok, vak-ok.
2) A számnév-gyökök és törzsek: hárm-ak, nyolcz-ak, husz-ak, száz-ak, egy-ek, négyek, het-ek, kilencz-ek, tíz-ek, ezer-ek. Kivétetnek : hat-ok, öt-ök, milliom-ok.
3) A hangzós és hangzóüan képzőjü múltidöbeli részesülök: holdak, mult-ak, sült-ek,
főtt-ek, halott-ak, látott-ak, szedett-ek, szülött-ek.
4) A fokozott melléknevek: jobb-ak, (ha főnév, jobb-ok), roszabb-ak, nagyobb-ak,
kisebb-ek, szebb-ek, különb-ek, erősb-ek, közösb-ek, üresb-ek.
5) A párhuzamos, vagyis kétágú képzőjüek :
áfcony, ékény : hajlék-onyak, félék-ény-ek, törék-ények;
ály, ily : szik-ályak, (sikeresek) kev-élyek, csek-élyek;
dny, ény : sil-ányak, sov-ányak, szeg-ények, (ha főnév, szeg-ényék), ser-ény-ek (ha
főnév : juba, ser-enyék);
vány, vény : hal-ványak, hit-ványak, jőve-vények, ezökevény-ek, ha főnevek : jövevények, szökevények.
ánk, «nk : fal-ánkak, nyul-ánkak, él-énkek, fél-énkek, tájejtéssel: ok, St,; fal-ánkok,
nyul-ánkok, él-énkék, fél-énkék;
ár, ér : szik-árak, kop-árak, led-érék, Ösztőv-érek, tájejtéssel zárt a é-vel: szik-árok,
kop-árok, led-érék, ősztöv-érék.
asz, esz: kop-aszak, csnp-aszak, csemp-eszek, s a csangós : kedv-eszek, csend-eszek:
ás, is: fá-sak, hálá-sak, epé-sek, szekerczé-sek;
ás, és fnyilt) : hal-osak,fiu-asak,nép-esek;
ős, és (zárt) : ház-asak, ág-asak, kény-ések, vér-ések;
ős, ős: kalapos-ak, bolt-osak, nyerg-ések, örök-ösek; ha pedig főnevek : kalap-osok,
bolt-osok, nyerg-ések, örök-ősök;
az, «z : ig-azak, szár-azak, idv-ezek, neh-ezek;
^Kivételesen zárt ot é-vel ragoztatnak :
atag, eteg : huik-atagok, herv-atagok, leng-etegék, reszk-etegék, melyek közöl némelyek főnevek : siv-atagok, csörg-etegék, förg-etegek.
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talán, telén és atlan, étien: nyug-talanok szám-talanok, hir-telenék, szün-telenék,
láb-adanok, ing-atlanok, kéz-étiének, szül-etlenék.
ág, ég: hany-agok, gazd-agok, mel-egék v. ék, hideg-ék v. ék.
árt ér: czud-arok, paz-arok, ik^erék v. ikrek, éb-erék.
őr, őr: (o-val v. ö vei): bőd-örök, gond-orok, gond-örök, sünd-örök.

V. önhangzóval végződő melléknevek után.
1) Az a, e megnyúlik, mint a főnevekben: csúnya csúnyák, buta buták, henye henyék, büszke büszkék.
2) A szélső hangzók után a) Az i után nyílt a v. e: házi-ak, budai-ak, kerti-ek,
pesti-ek, midőn főnevekké lesznek is: Pápai-ak, Aradi-ak, Gömöri-ek, Teleki-ek; lábnyi-ak,
anyányi-ak, felényi-ek, ölnyi-ek. b) Az «, ü után is nyílt a v. e: domboru-ak, szomoru-ak, szigorn-ak, keserü-ek, gyönyörűek, vagy öszvehúzva: domborúk, szomorúk, szigorúk, keserűk,
gyönyörük, mely esetben az eredeti ó, ö-höz közelednek: domboró-k, savanyó-k, keserö-k, mint
némely tájakon ejtetik. Hasonló viszony van ezek között: pattantó-k, pattan tyúk, csikoltó-k,
csikoltyá-k, cséngetö-k, cséngetyü-k, s több ilyek között, azon különbséggel, hogy az elsők
melléknevek,, emezek pedig főnevek.
Észrevételek. A mondottakból kitetszik, a) hogy a mássalhangzóval végződő gyökök
és egytagú törzsek után a többesszám képzője többnyire az illető gyök vagy törzs hangzóját,
vagy ennek legrokonabbikát veszi föl; b) hogy a két vagy több tagú főnevek többes képzője
zárt hangzókat vonz, és pedig a vastag hanguak után általán o-t, tájejtéssel zárt a-t, a vékonyhanguak után a végső szótag önhangzójához alkalmazkodik, t. i. ö S, il ü után ö-vel, a többi
után zárt «-vel; c) hogy a melléknevek többes képzője a főnevekével ellenkezőleg nyílt a e-vel
jár; minélfogva ha ugyanazon szó melléknév is, főnév is, akkor amaz esetben nyíltan, emebben
zártan ragoztatik pl. „a huszárok sllveges-ek, a nászúJos-ok knlapos-ak, amazok fövegét hajdan
türegét-ék (süveggyártók) most mindegyikökét kalapos-ok készítik." „A. váczi utczai házak
Wfoí-afc, s haszonbérlőik boltos-ok.tt Kik nyergeket készítenek, nyerges-ék, a nyereggel fölszerelt lovak nyergés-ek." „Az ablakok üvegés-ak, e a törött ablakokat kijavítják az üveges-ék. Hasonlóan a családnevek: Boros-ok, Erös-ök, Lakatos-ok, különben: boros-ak, erös-ek, lakatos-ak stb.

III. Az önhaugzók rendszeressége érteményi tekintetben.
Ha a nyelvünkben létező gyököket végtől végig figyelemre veszszük s a bennök
rejlő értemények szerint öszvehasonlítjuk, szembeszökőleg látni fogjuk, hogy a rokon eszmék,
fogalmak, tárgyak, és ezek különféle viszonyaik elnevezésében bizonyos hangzók uralkodnak. Vegyük fel például az i hangzót.
1) Az i, i természetutánzólag is oly kedély és indulatszókon vonul végig, melyek a
i maguk nemében élénk, vidor, gyermekded érzésnek kitörései: hi hi.' ihog, iliáczol, viháczol, nyi'''*)< "y'kog, nyikkan, nyi, hinnyog, vinnyog, vigyorog, vigyori, vicsorog, vidám, vidor, víg, nyifog,
>'. rí, ticalkodik, sipit, pityereg. 2) Éles vékony természeti hangokban kivált kisebbnemti vagy
tioncz állatokéban: csibe, csirke, pipe, pizse, liba, libusz, zsiba, csíz, csicsereg, czicza, pinty, bibicz,
f
:tnt<je, csihol, csikorog, kikiri, csirip, csiszol, czikákol, czivodik, cziuczog, szí, sziszeg, tilinkó, zir
-ir, zsizsi, zsizsereg, zsibog, piszeg. Mind ezek és több hasonlók annyira utánozzák a természeti
Hangokat, hogy vastagra változtatva egészen elvesztenék eredeti hüségöket. 3) Kicsit, fiatalt jetatö gyökökben: kis, kicsi, iczipiczi, csiribiri, timpiri, pirinyó, iuczen, pincz, figyfirits, pisze,jiling,
'•!"»'.j, czipó, bibi, ívik ivadék, fi, fiú, iffiu. Továbbá a kicsinyített vastaghanguak ikertársaiban:
i)«i, apa,_/íltí falat, dt'n'b darab, gyim gyom, gtz gaz, lim lom, -csíp csop, lity loty, )>ip hop, bibirf
.*l boborcsó, bimbó bombik, bingyó bogyó, csimbók csombók. A keresztnevekben a kicsinyítésen
kivül némi gyengéd vonzalmat s kedveskedést fejez ki: Pisti, Jani, Feri, Misi, Gyuri, Erzsi,
A<rfí, Juczi, nagyítva: Pista, Jankó, Ferkó, Misa, Gyura, Erzsók, Kató, Judka. Hasonlók: bácsi,
"íii, ángyi, táti, mami. 4) Elénk, fürge, könnyű, illetőleg kicsinyes vagy aprózottt mozgást
vajy ennek szervét jelentökjén; iczeg, biczeg, iczke, ficzke, ille-/, billeg, billen, ideg, inger, igét,
i<7Vti«ík, {», indul, inog, inai, ingó, bingó, illan, illő, villan, villog, villám, pilla, pillant, pillangó,
A":'Í, ipar, iram, iramodik, iszam, iszamlik, iszánkol, iz, izey, izseg, bizseg, izgat, bizgat, piszkál,
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csiga, csigolya, esik, csiklik, csikíó, csikland, gyík, kígyó, czika, czikúzik, ficza, ficzamodik, jíczkándozik, ficzánkol,finta, fintor, fitogat, hibban, hibbók, himbál, hinta, hintó, limbál, nyíl, nyilamlik, sík, síkos, szikra, szilái, viczkand, vinczos, vinczároz, virgoncz, vizsla, vizslat. 5) Közelséget
jelentökben, mint térbeli nagyság ellenében térbeli kicsiségre vonatkozik: ily, ide, itt, innen,
így, thol, imez, imitt, imily ellentéteik; oly, oda, ott, onnan, úgy, ahol, amaz, amott, amoly.
Mindezekben általán a kicsiség élénkség, vagy ezekkel rokon fiatalság alapfogalma
rejlik, melyet az önhangzók legélénkebbike úgy szólván legvékonyabb hangtesttel bíró t fejez
ki legtermészetbübben.
A nyilt á 6 és á é nyilast, rést, szétterjedést, szétválást jelentő szókban uralkodik,
pl. ezekben: aj, ajak, ajt, ajtó, áj, váj, ás, vásik, vág, vég, val, valag, válik, száj, szád, szab, szeg,
szel, ta, tág, tár, tát, táj, tál, te, téved, tép, tér, gyér, szét, szél, széled, tenyész, tenyér. Különösen
szájtátást, és ezzel járó bámulást, ostobaságot jelentő szókban: ásít, mámor, á, ám, ámé, ámékodik, árnál, ámít, ámolyog, áncsorog, ácsori, ángó, gágó, bá, bdva, bám, barna, bámész, bámít, bámul,
bakó, bamba, bacza, bászli, máié; fordítva: méla, mélák, mamuk, mamiasz, tdcsó, tájbász, tátri,
táti, az evéshez szájtátogató mámog múmol, máhol, majzol, nyámmog.
De hogy még inkább kitűnjék, mennyire következetes nyelvünk bizonyos önhangzók alkalmazásában egy szósereget idézünk elé, mely sok nemzetséget és családot foglal magában. Ezek közös jegye abban áll, hogy mindnyájan valami dudorú, gömbölyű, pvffadt, kerekded
vagy hengerded, csomódad alakú testeket jelentenek, s gyökhangzójuk az egy osztályba tartozó
zárt «, o, M, vagy párhuzamos é, S, tó.
K e r e k szók.
, így nevezzük azon gyököket, melyek önhangzója két ugyanazon mássalhangzó közé
szorult, u. m.: bab, babó, babócs, babug = csecsbimbó, bob, boborcs, boborcsék, bob, bóbita, bóbiskol, azaz, feje bobját hajtogatva szunyókál, búb, búbos, bubor, buborék, csecs, csöcs,
cstics, csúcs, csucsor, csucsorodik, död, döddö, dödöke, dud, dudor, dudorodik, dudorú, dudorit
dudva, gog v. góg, búbos, boglyas kernencze, gogy, gogyola = golyva, gSg, gőgös, a felfuvalkodástól, g«g, guga, gugor, gugora, gugorodik, guggol, gtfg, gügtt (kenyér ducza, púpja) g«gy, gügyü (egy marok nyütt kender), kok, kokojsza (borsónyi fekete bogyó), kuk, kukó v. kuku,
kukora, kukori, kukoricza, kukorodik, kukorczol, kukacz, púp, pupa, tűt v. tuty, tutu, tutuska, tutyi.
Ajakhangokkal

kezdődők:

bocs, bocska, kis kádféle edény, bucs, bucskó = tuakó, bucsér, bocz, boczkó, bócz, hengerbócz,
bóczéros = boglyas, böcz, böczek = tuskó, bucz, buczka, buczkó, bőd, bődön, bodoca, bodor,
bőd, bődön, búd, búdon, budonka, bog, ágbog, boga, bogács, boglya, boglár, bogrács, bőg, bögre,
bwg, buga, buglya, bogy, bogya, bogyó, bogyói, bögy, bögyök, bögyökös, bugy, bugyor, bugyola,
bugya = tölgyfa buborcsékja, bök, boka, bokolyó, bokor, bők, bőké — csomós, bük, buksi,
bukta, bökk = makk, boly, bolyó, bolyos, hangyaboly, bői bölőke = tuskó, biti, bulál, bulga,
boncz fordítva czomb, bőm v. bőn, böndő böngyöle = káka csomós töve, bún, bunkó, bunczi =
tökerépa, bús, busa = zömök, puffadt, bot, botk, botkos, botos = gombos pézsmavirág, bőt, bötk,
bötkös, bötkö, böíyk, bötykös, bút, butíkó = nád bugája, buty, butyor, butyka = hasas bugyogó
korsó, btíty, bütyk, bütykös, bűz, buzma, föd, fodor, fodorodik, füty, fütyk, fütykös, magy, mogy
=
bogy, magyal, magyaró v. mogyoró, mony monyorú, moty, motyó, mot, motring, pocz, poczok,
poczokos, pöcz, pöczczed = puffad, dagad, pog, pogácsa, poh, pohos, pohók, pók, poka, pom,
pompos, pomposka, pót, pota =r csomós kiforradás a fa derekán, potroh, stb.
Torokhangokkal kezdődők:
gob, gobhal, goboncza, göb, göbre, göbecz, gub, gubacs, gubó, g«b,'gübe s= vizörvény,
gübü = nyélbe ütött göcs, melylyel a halászok a vizet zavarják, gőcs, göcsört, gőd, gödör,
goly, golyó, golyva, göiy, gölye, hizlalni való disznó, gólodon, gom, gomoly, gombolyag,
gomb, gombor, gomboly, gombóca, göm, gömő, gömöly, göngy, gömb, gömböly, gömbölyeg, gond, göndör, göndörödik, gum, gumó, güm, gümő, gyön/, gyomor, hóm, homolit, homolka, homlok, homorú, honcsok, hompol, hén v. hém, henger, héngérég, héngérböcz, hente-
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reg, hőm, hömöres, hömbölyög, hömpölyög, hop, hoporcs, hoportyag, hup, hupa, hátahupás, huppolyag, (egyszersmind hangutánzó.) Jtöv v. hilv, hövely, hüvely, lióly hólyag, köb, kobak,
köb, köböl, kul, kuly, kulacs, kulyak = ököl, kom, komló, konkoly, kondor, kompoty, koncz,
köny, könyök, könyv (göngyölített papírlapok), kony, konya, köp, koponya, kopolya, köp, köpez, köpczös, köpöly, köpü, köpücze, kúp, kupa, kupak, kupalag, kupacz, kuporu, kijv, kövér = göbér.
Nyelvhegyi hangokkal kezdődök:
«oó, csobány, csobolyó, csö6, csöbör, cíög, csögbog, fordítva: göcs, csök, csokor, csök =r tuskó,
ctom, csórna, csomó, csömör, csont, csombók, csombolék, csombor, csőm, csöineg (forradás a fán)
csömör, csőnk, csönköly (forgócsont), csömpöly, csombolék, csop, csopor, csoport, czom, czomb,
rzompó, dob (egyszersmind hangutánzó), dobasz, dobzó, dobosz, dobon, döL, dobon, döbörke,
doh, döhér, dől, dölmecz (dundi), dölf, dóm, domb, dombor, dombár, domó, döm, dömbicz, döme,
dümsödi, dömöszke, dun, dttny, dundi, dunna v. dunyha, dtiz, duzma, duzmati, tob, toboz, tok,
toka, tokiász, tokmány, töm, tombácz, tompa, tompor, tök, tök, töke, töm, tömlő, tömpe, tönk, tönkesz, tus, tuskó, tűd, tüdő, tügy, tüttös, zöm, zöm, zsom, zömök, zömök, zsombék.
De hogy a példák annál szembetűnőbbek legyenek, az ide tartozó szókat külön
osztályokra választva állítjuk elé.
1) Melyek az állatok és állati testek különféle gömbölyű, dudorú, kerekded, fölpuffadt alakjait, vagy kinövéseit, jelentik, ú. m.: bob, bóbita, boborcs, boborcsó, búb, boka, buczkó,
b<igy, böndö, mony, poczok, poh, potroh, púp, pofa, czompó, potosz(hal), buksi, bonfordi, busa,
ponty, göbör, guga, golyva, gogyola, gög, göndör, gyomor, kondor, konya, göbe, gölye. gubó,
köldök, könyök, köpcz, kukó, kutyák, ököl, hupa, hoporty, hólyag, hályog, csont, czomb, csömör, csőnk, csönköly, dobasz, döme, dömsödi, dömöczkös, dömbicz, dölmecz, döhér, dundi, duczi,
duzmati, zömök, tömpe, toka, tompor, tüdő, tügy, tüttös.
2) Növények, és terményeik, vagy részeik: bob v. bab, bodacs, bogy, bogya, bogyó>
lugya, bodza, bog, bogács, bőg, buga, bükk, ballá, bobor, bolyó, bölöke, bonibék, böngyöle,
bunkó, botk, bötk, bötyk, btUyk, fütyk, mag, inagyal, mogyoró, makk, pota, gomba, gomó, gömö,
gyümölcs, gyök, göcs, gubacs, kobak, komló, konkoly, kukoricza, csombor, csög tuskó, toboz.
3) Puffadt dudorú, töltelékes, vagy kerekded tésztanemünk, sütemények: kenyér
dúcza, domőja, púpja, gügüje, gyürkéje, bodok, bukta, dödölle, pompos, pampuska, pupa, puffancs, pánkó, pogács, goboncza, gombócz, gömbölyeg, gömbücz, kalács, kalinkó, kukori.
4) Edények, s holmi más körded, öblös üregü eszközök: bocska, bődön, bődön, dokin, döbörke, bokolyó, bogrács, bögre, bucsér, csobolyó, csobány, csöbör, dobosz, gog, gugora,
köböl, köcsög, kubucz, kópicz, köpü, köpücze, kulacs, kupa, kupak, tömlő.
5) Öszvegöngyölgetett, hajtogatott holmi, ököl, batyu, butyor, inotyó, motring, podgrasz, balázó, csokor, pólya, fodor, bodor, gomoly, gombolyag, pongyola, göngyöleg, gúzs, zsugor.
Egyébiránt, ha a más nyelvbeli ilynemü szókat is szemügyre veszszük, hasonló szóképzésekre és rokonitásokra akadunk, így a közelebb ismert latin: glans, glandula, glóbus, glonut, glomero a magyar golyó, golyva szókkal ütnek öszve, a citmulus = gomoly, cucurbita =
kukó, kukoraforma növény, tűmet, tiimulus, tuber, tumidtts, tubus, a magyar domb, domó, tombácz, tutu-hoz, hasonlók; bacca = bogyó, bucca = pofa, bvfo = puffadó béka. A németben:
Kwpf= gomb, Knöuel = gombolyag, ATíiödl = gombócz, Knoten = gomó, csomó, Knochen =
koncz, csont, Knie = könyö!:, Knopper =: gubacs, stb.
A mássalhangzókról.
A mássalhangzók szószervre nézve a) ajkiak, melyek idomitásában kiválólag az ajkak működnek, n. m. b, p, w, v, f, b) nyelvgyökiek, melyek a torok ürege táján a nyelv tövénél
képződnek, másképen torokhangok: g, k, h ; c) nyelvlieyyiek, melyek képződése azon tájra esik,
Imi a nyelv a felső áll és szájpadlás mellső részének fekszik neki: d, t, s, sz, z, n, l, r, j, melyek
k'ízöl, az öt elsőbbet foghangoknak is nevezik. Az öszvetett hangokból állók, ú. m.: ez, cs, ds,
<!-j. ly, ny, ty, zs} elemeikre nézve szintén ezen osztályba tartoznak.
Minden osztálybeli mássalhangzó önnön szervtársához áll legközelebb, s egymásnak
kisebb nagyobb árnyalatai; honnan a nyelvekben általán minden mássalhangzó a maga szervt;ir<ával szokott főleg váltakozni, sőt némelyekben nem csak kivételesen, haneui általán folcse8*
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rélve ejtetnek, pl. a németben a b és p, d és t, g és k. Ennek tudomása egyik kulcs mind a bel
mind a kül nyelvbeli szók öszvehasonlitása és rokonítására. Lássuk a dolgot példákban:
£ magyar szóban: bűz, a, b ajki, a z nyelvhegyi, s ennek szervtársa a d, honnan bűz
és bíld, bűzös és büdös egy jelentésűéit. De ugyan ezen gyökhangok rejlenek a latin ped-or-ban
is, mert a b és p ajkiak. Tehát tudván azt, hogy e szók alapérteménye kellemetlen rósz szag, a
magyar bűz, bűd és a latin ped-or, pnt-or, foet-or épen úgy rokoníthatók, mint a magyar bodor'
és pótor, (csavargó) zsúp és zsuf. Ez alapon hasonlíthatók a fim pliii (pee) és magyar f e?, a fim
pilwi és magyar felhő', és német Wolke, a latin pellis és német Feli. A nyelvgyökiek hasonlatánál fogva rokonok a magyar: hóm, gom, kom, homolka, gomoly, komjpoty, homolit, gomolyít, kompol; a latin: colttmba, szerb: golub, cseh: holub; a latin: crimen, szerb: grich, cseh: hrich ; a
latin: cormen, szerb : greben, cseh: hreben ; a hellén: TV, ó latín, persa: tű, magyar: te, német,
svéd, dán: du, orosz és több szláv: ty, szerb: ti, szanszkrit: tván, héber: attá, arab: ente, török:
ezen, finn: sínü (többese: te) stb. stb.
De a mássalhangzók nem csak szószervi, hanem már tulajdonsági viszonyoknál
fogva is osztályozhatók, u. m. a maguk nemében :
a) kemények:
f, k, p, s, sz, t, ty, h,
vagy b) lágyak; v, g, b, zs, z, d, gy.
Ha ragozáskor vagy öszvetétkor a lágy után kemény következik, akkor amaz szószerve
szükségkép keményen hangzik, pl. dobsz, kiejtésben dopsz, dobtam, doptam, dobhatsz, dophatsz,
adtam, attsan, hobsol, hapsol, nyugszik, nyukszik. E változás néha az Írásba'is átmegy, pl. lepke
elemezve lebke, azaz lebege lebegő, a leb gyöktől, butyka = bugyga, bugyoga. így a latinban:
scn'bo scrib-si helyett scripsi, scribtum h. scriptum, a hellénben: ÍUyto, ityato h. iUfo, &U{ita, ölípao>
h. &lí\p<u, a németben: Qrube Gruft, tragen Tracht, schlagen Schlacht.
Megfordítva a lágyak előtt a kemények meglágyulnak pl. akgof aggat, fokgót faggat, szakgat szaggat, lopdos lobdos, lakzi lagzi, kapzsi kabzsi, ttsdt uzsdi, menyekzS,
menyegzö.
Néha a gyöknek elöbötűjét követi a második is, azaz, ha az első keményre változik, a második is azzá leszen és viszont, pl. bök pók, bodor pótor, búb púp, bimbó pimpó,
bogyói patyol, biggyed pittyed, bizgál piszkál, guyoro kukora, dobban toppan, gongy konty, bogos
fokos, gaútgyol kalatyol, gombócz, kompoty stb.
Á lágy és kemény mássalhangzók ezen viszonya hellén igeragozásban különösen
feltűnő, egyszersmind a szóelemzésnek egy második kulcsa.
b) érülkb'zök, melyeknek kiejtésekor az ajkak egymást, vagy a nyelv a fogakat, vagy a
szájpadlást szorosabban érintik, milyenek: b, p, melyekben az ajkak egymáshoz; d, t, a nyelv
a fogakhoz; g, k, n, l, r, a nyelv a szájpadláshoz szorul; az m az első osztálybeliekhez tartozik,
mennyiben az ajkakat, de a harmadikhoz is, mennyiben, mint az n, a szájpadlást érinti; nem
érülközök, melyeknek kiejtésekor az ajkak öszve nem szorulnak, u. m.: a kemény fúvó f és lágy
.fúvó v, a fogak közt könnyebben átsikomló sz, z,'zs, és a lágyan lehőj', h.
Itt rejlik annak oka, hogy ezen párosak inkább szeretnek egymással mint más
szervtársaikkal váltakozni, vagy a b inkább p-vel mint f-, v-vei, a d inkább t-vel, mint sz-, e-vel,
stb. tehát rokonság szerint: b, p; v, f; d, t; g, k/ sz, z; s, zs; m, n; l, r;j, h.
Ez a szóelemzés és szóhasonlítás harmadik kulcsa. E szerint cserélődnek fel: pongyola pongyola, bizseg pizseg, bufo pofa, • bufog pufog, bulya pólya, boné póné, bajtárs pajtás,
böfög pöfög, csafar csavar, fanyar vonyár, fekete vakota, fészek vaczok, f. ív (adék), JiczTcand
viczkand, finczároz vinczároz, finczos vinczos, fon von, fttrgencz virgoncz, devemya tivornya,
dobász tobosz, dobzódtk tobzódik, dombácz tombácz, dömbtcz tömpe, dobog topog, gamó kamó,
gócza kacsa, göndör kondor, góbé' kópé, gugoro kukora, gugorodik kukorodik, szamot zamat,
izilál zilál, szarándok zarándok, &ola Zala, szug zug, szár (kopasz) zár; súrol zsúrol, Sigmond
Zsigmond, nevet mevet, nedencze raedencze, neder, meder, Írómba ilomba, botránícozik botlánkozik. stb.
Továbbá & b, d, g különböző szervüek ugyan, de egyeznek abban, hogy a maguk
nemében lágyabbak és érülközök, honnan kivált a fejletlen gycrmeknyelvben felcserélődnek
mint: bondor göndör, döndöre, göndör, dömbicz gömböcz, dörg, dördül, f org fordul, hasonlóan a
p, t, k, mint a maguk nemében kemények és érülközök, pl. köp top, kotorász totolász, kedig pedig, csutka csupka, a finn többes képzője t és a magyar k. És ez: & szóelemzés és szóhasonlitáa
negyedik kulcsa.
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A v, f egy felül és a h külön szervüek, de egyeznek a) hogy nem érülközök b) hogy
a két első ajaklehet a h pedig toroklehes, honnan: vinnyog hinnyog, kova koha, pnrva purha, köwites kSmihet, fönt&rög höntörSg vöntörög, finta hinta, viskó hiskó, vityilló huíyolló, sávoly sáholy.
A v, mint gyönge fuvalmú; a szintén lágy lehüj-vel, mint: táv táj, szívós szijas, butit bújik, fut»k fújok, rovat rojt; sőt &j révén átmegy keményebb l-, r-re: nöoök nölök, szívok
szilok, szívós szíj, szilánk, szilács, szirom. Az f, mennyiben érülközés nélküli és kemény átváltozik néha s-re, sz-re: fanyar, sanyar, fanyalog sanyarog, fűzfa Baranyában szízfa, fű (foenum) széna.
A mássalhangzók ilyetén fölcíwrélődésén alapszik több képzők módosítása és rokonsága, milyenek:
d önható
szak-ad
mar-ad
eng-ed
rep-ed

t átható
szakasz-t,
marasz-t,
engesz-í,
repesz-t,

d önható
dag-ad
olv-ad
görb-ed
döl-ed

t átható
dagasz-t,
olvasz-t,
görbesz-t,
dölesz-t ;

d visszaható
marak-od-ik
vonak-od-ik
verek-éd-ik

t átható
marog-at,
vonog-at,
vereg-éf,

d visszaható
huzak-od-ik
tolak-od-ik
kötek-éd-ik

t átható
huzog-at,
tolog-af,
kötög-ef;

t külszenvedö
hány-at-ik,
nyom-at-ik,
ver-ef-ik,
szür-et-ik,

d belszenvedö
hany-ód-ik
nyom-ód-ik
ver-őd-ik
szür-őd-ik

d belszenvedö
huz-ód-ik,
von-rfd-ik
szed-6'd-ik
tör-ó'd-ik

t külszenvedö
huz-at-ik,
von-af-ik,
szed-et-ik,
tör-et-ik;

d
marak-od-ik
cselek-éd-ik
törek-éd-ik

íz
marak-osz-ik,
cselek-ész-ik,
törek-ész-ik,

d
tolak-od-ik
menek-éd-ik
verek-éd-ik

sz
tolak-osz-ik,
menek-ész-ik,
verek-ész-ik;

d
szának-od-ik
gondolk-od-ik

z
szának-oz-ik,
gondolk-oz-ik,

d
várak-od-ik
gyülek-éd-ik

z
várak-oz-ik,
gyülek-ez-ik,

szur-og-ál
ir-og-ál
csacs-og-a
locs-og-a
czin-«g-e
akaszt-g-at
for-g
zú-g
pér-g

g

9

tur-og-nál,
nyir-og-ál,
bugy-og-a,
fécs-eg-e,
huz-og-at,
eresz-g-et,
kong,
csén-g,
dör-g,

•

szur-k-ál
ir-k-ál
csacs-k-a
locs-fc-a
czin-k-e
akasz-k-odik
for-d-ít
zú-d-it
pér-d-ít

d
tap-od
caapk-od
köpk-öd

<l

tur-k-ál,
nyir-k-ál,
bugy-k-a,
fécs-k-e,
huz-ak-odik,
eresz-k-édik,
kon-d-ít,
csén-d-ít,
dör-d-ít;

8
kapk-od,
repk-éd,
csipk-éd,

tap-os
csapd-os
köpd-ös

kapd-os,
köpd-ös,

mard-oz
verd-éz

•
mard-os
verd-«s

k

kapd-os,
repd-és,
csipd-és,

z
kapd-óz,
köpd-öz, stb.

Igen számos mássalhangzók változásai és felcserélései a koronként változó kiejtésen
n tájszóláson alapulnak, melyeket a nyelvszokás után lehet csak tanulmányozni. Ezek esetleges okait vagy a beszélők különböző szószerveinek, vagy főleg annak kell tulajdonítani, hogy,
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miután az emberek a nyelvet csak úgy gépileg, nem öntudatosan tanulják, a gyökszók alapérteményére nem figyelvén csupán a hangokat fogják fel, s azokat kényök kedvük szerint módosítják.
Az így módosított szókat két fő felekezetre oszhatjuk.
1) Melyek minden alakban ugyanazon érteményflek, mint: be jól de jól buzma,
duzma; bábuk, doduk; hadar, sadar; hápog, sápog; kóborog, kódorog; biliing, filling ; sávos, sáhoi; nyirbál, nyirkai; liba, zsiba; meder, neder; száj és szád (a hordón); fajdal, fájlal; tördelek, törmelék; sarju, sereng; bodza, borza, bozza; fentereg, hentereg, csöntörög ; gyilszü, tttszil;
génge, gyenge; hagyma, hajma; bankó, mankó stb.
2) Melyek hasonérteményüek, de némi árnyalatban különböznek egymástól, mint:
bütyk,fütyk; bütykös, fütykös; lóbál,lógál; bondor, kondor; ballag, kullog; bajlódik, vajúdik ;
gonosz, konok; huny, kuny; Jiurít, kurjant;pergel, perzsel; dőrgöl, dörzsöl; hervad, torvad; rojt,
rost; tóhajt, sopánkodik; kajla, kajsza; karmol, karczol; stb. Az értelmező szótár föladata ezek
és hasonlók érteményét szabatosan meghatározni.
Elötétes mássalhangzók.
1) Melyek az alapszó érteményét nem változtatják, legfölebb hangzatosabbá teszik;
a) ajakbötük: á, bá; amé, bámé; ámul, bámul; amit, bámit; dngó, bangó; Andri, Bandii; örzse,
Éörzse; iczeg, biczeg; illeg, billeg; izgat, bizgat; ringat, bringát; ringyó, bregyó; izseg, bizseg;
apa,papa; ityi,pityi; Ila, Pila; Ista, Pista; Erzse, Perzse; Anna, Panna; illeng, Jilleng; irka,
firka; irics, virics. b) más nemüek, mint: ércze, jércze; égszin, kékszin ; impók, himpók; öveder,
höveder; álom, hál; uszít, huszít.
2) Melyek az alapszó érteményét némi árnyalattal módosítják, mint: anya, banya;
állvány, bálvány; omlik, bomlik; őrt, borotva; aláz, gyaláz; óriás, hórias; odvas, pudvás; oszlik,
foszlik; eny, geny.
3) Némely szókban csak ikeritve divatoznak: ingó-bingó, elegy-belegy, ákom-bákom,
csiga-biga, csonka-bonka, inczi-pinczi.
4) Néha az önálló gyök vagy törzsszóból egészen újat képeznek; mint: ér, érték,
bér; ér (hozzá ér) fér; orda, borda; izifc (izmosodik) hízik; ingat, ringat; ém (éber, vigyázó),
kém; alap, talap, talp; áj, váj; ás, vas; illan, villan; egyít, vegyít.
Eözbevetett mássalhangzók.
Ezek is az alapszó érteményét részint változatlanul hagyják, vagy némileg módosítják. Az első nemüekhez tartoznak: vénhedik, vénedik; ifjuhodik, ifjudik; korhol, hóról; pirhók, pirók; csólk, csók; csólka, csóka; szb'lke, szőke ; kámva, káva; potyka, ponty; taszint, taszít;
kopáncs, kopács; bogáncs, bogács; nándor, nádor (nagy úr); dönt, dőt; loncs, lőcs; Szempez, Szemez ; piarcz, piacz (idegen); csatrangol, csatangol; emse, eme; álltó, ÜÜS (helyben) álló, ülő'; neheztel, nehezei; hitves, hites; sertvés, sertés stb.
Némi érteményi változattal: molyhos, mohos; bérlel, bérel; izlel, ízei; szaglal, szagol;
vérmes, véres; torlódik, tolódik; görcs, gScs; megye (vármegye), meggye (földek között) stb.

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

Áttételes mássalhangzók.
1) Midőn egy vagy több mássalhangzó eredeti helyét megváltoztatja, mint: parányi,
aprányi; czómb, boncz; elme, érnie; ereszt v. eresz (héj), észter; f értény, fétréng; kertécz, ketrécz ;
fekete, f eteké; gyarapodik, gyaporodik; kebel, keleb; kölöncz, czölönk; kürt, kürtői; türk, türkül;
morzsol, zsormol; neteksze (mint: nesze), nesztek; selymek, semlyék; szájak, szajkó; száldog, száguld ; tegnap, Bodrogközben tebnak; tenyér, terény; világos, vigályos; szökcső, szöcskő; hágcsót
háskó; bökcsi (bökő légy),j»őcsik; vakmerő, makoerő; csadajmálé, csalamádé; csenevész, mecsevész stb!
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2) Midó'n a gyökszó egészen visszára fordul, mint: bicz-eg, cztb-ak; bttl-eg, Itb-eg;
6o</, gob; bőg, göb; bög-re, göb-re; bod-on, dob-on; böd-ön, döb-ön; f-ú, tf-jú; facs-ar, csaf-ar;
ftcs-eg, csew-eg; gyík, Kgy-ó; gwzs-orodik, zswg-orodik; gör, rög; Aör-ög, röh-ög: kecí-ély (kics-i),
c«A--ély; köp, pök; kof-ló (bárány), <ok-íó; czwb-ók, bwcz-kó; göes, csög; suh-áng, hus-áng; noszol, ön-szol; tév, vét; tris-it, siu-ít stb.
Jegyzet. Az egyes mássalhangzók, hangtani tulajdonságait, sajátságait külön-külön
az illető bötük rovatai alatt részletesen tárgyalva adjuk elé.

EL Szakasz. A gyökökről
A gyökök fogalma.
Vannak a nyelvekben bizonyos alapszók, melyekből vagy belváltozás, vagy toldás
által más-más, alapeszmében egyező, vagyis ugyanazon eszméből kiinduló szók erednek. Amazokat a nyelvészek gyököknek, emezeket származékoknak szokták nevezni.
Minden szó vagy egyetlenegy fogalmat fejez ki, vagy többet; amaz egyszerit, emez
t'Mazertt, vagy öszvetett, pl. fej egyszerű szó, mennyiben minden mellék fogalom nélkül egyedül
az állati testnek bizonyos részét jelenti; fejetlen, többszerü, mert a fej hiányának fogalmát ;.s
magában foglalja; fejetlenség még többszerübb, mert a fentebbieken kívül még azon állapotot is
kifejezi, midőn valaminek feje nincs; fejtető, öszvetett, mert ezen két fogalomnak: fej és tető, szoros viszonyát, együttes létét jelenti.
Az ilykép együvé forrt alkatrészek úgy tekinthetők, mint fegyelemnek, melyek viszonyos egymásra hatás által egy önálló szellemi egészet képeznek.
A gyökök, mint minden járulék nélküliek, többfélék, a) melyek önállóan minden
hozzátét nélkül is határozott jelentésűéit, mint: fa, fű, jó, rósz, én, te, ilt, ver, no! hi! czo! csa!
s ezek másképen : gyökszók; b) melyek önállóan nem divatoznak, de több különböző képzőket
elfogadnak, tehát képzési vagy ragozás! állapotjokat tekintve egykor divatozniuk s határozott
jelentéssel kellett birniok, különben többféle származékaiknak sem volna rokon jelentősök,
pl. a fakad, fakaszt, apad, apaszt, ej>ed epeszt igék gyökei fák, ap, ép, melyek oly önhatási vagy
áthatási viszonyban állanak az ad, ed, ászt, észt képzőkkel, mint a likad, árad, düled, likasét,
nVíwrt, diileszt származékokban az önálló Itk, ár, dűl. A csak származékaikban élő gyököket
«'roní gyököknek, puszta gyököknek nevezzük. Ujabb időben számtalan szó, mely nyelvemlékeinkben csak képzővel fordul elé, tehát csak mint elvont létezett, az irodalom utján önállóvá
lón, mint: rom, idv, rag, gyök, dics stb. melyeket ha még tovább is képesek vagyunk elemezni,
azaz több gyökökkel közös oly elemet találunk bennök, mely valamennyivel közös jelentést
s<-j<littet pl. ró rom, rósz, roz(-z-an) rogy stb. gyökökben, d£ disz, dív(-ik), dics gyökökben, ezt
zyükelemnek hívjuk, mint fentebb is megérintettük.
Az elvont gyökök valamint más nyelvekben, úgy a mienkben is nagy számnak,
milyenek a) a hangutánzók fölös sokasága, mint: csőr, dör, hör, por, zör, bon, dón, kon, zon, koíy,
'••ty, tf/ty, sí*, tus, szisz, szusz, mint ezen gyakorlatos igék gyökei: csör-ög, dör-ög, pör-ög, zör-ög,
k-n-g, don-g, kon-g, zon-g, koty-og, loty-og, sis-ereg, sus-og, szisz-ég, szusz-og •, b) melyektől
Hz-.nyos éa más szókban is létező képzőket világosan elkülöníthetünk, milyenek, t71-an,
rí'7-ao, «g-tat, icz-eg, Jícz-am, ir-am, t'sz-am, t'-ed, hetj-ed, k/-es, o?n-lik, bőm-lik, csom-ó, dom-ó,
.••int ö, red-'ó, ned-v, Iced-v, dar-v, szar-v, od-v, fod-or, bod-or, iocz-kó, sil-Ány, hi-ány, ht'-ú, li-ú,
?tb. c) oly szóelemek, illetőleg egyes önhangzók, melyek bizonyos szócsaládokban az alapérteaény t határozottan kitüntetik mint a közeire mutató i, e ezekben: t Jé, itt, innen, ily, így, ihol v.
MO', ez, imez, v. emez, és a távolra mutató o, a ezekben : oda, ott, onnan, oly, ógy, (úgy) ahol,
a;, amaz, amott.
A mutató a és e önállósággal is bírnak, pl. ott van a! oda menyj a! ide hozd e! itt
••'iradj e f Ezen e hez hasonló a kérdő e pl. eljó'sz-e ? te vagy-e ?
Elvont vagy elavult törzsek.
Nagy számmal vannak nyelvünkben oly származékok is, melyek önállóan nem divatoznak, hanem más további származékszók alapját teszik. Ezekrt a szoros értelemben vett
5} ''köktől megkülönböztetve törzseknek nevezzük. A nyelvbeli takarékosság elve szerint nem
'-Let kétkedni benne, hogy eredetileg ezek is önálló szók valának, (sőt gyakran magok is önálló
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gyökökből származtak, műit mindjárt látni fogjuk), de utóbb elhanyagoltattak, és csak származékaikban maradtak fenn. Az ily törzsek többnemüek a) melyek elvont vagy elavult gyökökből
képeztettek, mint: isz-am,jicz-am, hár-am, ntd-am,för-m, der-m, melyek származékai: iszam-odik,
ficzam-odik, háram-lik, sudam-lik, förm-ed, derm-ed. b) Melyek önálló, ma is divatozó gyökökből származtak, mint: fut-am, nyil-am, csusz-am, vet-em, él-em, fél-em, a ratamodik, nyilam-lik,
csuszam-odik, vetem-édik, élem-édik, félém-lik igék törzsei, c) Egészen kifejlett, világos értemeny ü, de elhanyagolt szók, milyenek: kesét; szomor, homor, dvdor, bubor, zsugor, és több mások. Mind a három pont alattiak, olyanok, melyeket ismét divatba lehet hozni, sőt az ujabb
irói nyelv már többeket czélirányosan használ is. d) Melyek bizonyos középképzö által egy
más származékszónak alapját teszik, de önállóan nincsenek szokásban, mint a látogat, mondogat, irogat, szedeget, titöget, törzsei: Idtog, mondog, irog, szedeg, ötög, s hasonló száz meg százak.
A gyökök nemzödóse nyelvünkben.
A gyököket általán három fő osztályra sorozhatjuk. 1) Melyek valamely kedvező
vagy kedvezőtlen érzésből fakadt hangnak kinyomatai, vagyis úgynevezett kedélyszók, és pedig
emberi vagy oktalan állati kedélyhangok, mennyiben ezek is az illető állatnak bizonyos érzését
fejezik ki, pl. más érzésből nyerít, másból röhög, másból fortyog a ló; más-más ebi kedélyhangra
mutatnak: ugat, vonyít, csahol, szűkülj & tyúk jó kedvében káról, káricsál, ha szomorú kotlik,
midőn megijed, kotkodákol, ha ragadozó madarat lát, kirrog. Emberi kedélyhangok és szók:
hifii! hnhu ! oh ! ah ! huh l jaj ! nyö'-g, soh-ajt stb. 2) Melyek akármely testnek a levegőbe vagy
más testbe ütközött erősebb súrlódása illetőleg mozdulása, mozgása által támadott s a fülekbe
ütődött hangok utánzásai pl. csőr, dör, pú, dú, suh, zuh, sís. Ide tartoznak az állati test szervei
által képzett mindazon hangok is, melyek nem kedélyből fakadnak, hanem csupán az illető
szervek működéséből, mint: keh, lih, Uh, pih, korty, horty, roty, szorty, szusz, szisz, pixz, posz,
nyif, tvty, mukk. 3) Melyek a látszervek közegével észlelt tárgyakat némi szembeötlő tulajdonságaikról vagy viszonyaikról nevezik, milyenek a) közelség vagy távolság; b) nagyság, kicsiség ; c) magasság alacsonyság; d) gömbölyüség, tertyedség, laposság; e) mozgékonyság vagy
tespedö állapot; f) együttcsség vagy szétváltság, stb.
Mi a tapintás utján észlelt tárgyakat illeti, ezek közöl némelyek az érintés által okozott hangtól vették neveiket, mint: táp, tasz, csap; mások a hitszervekre ható valamely tulajdonságuktól, pl. lágy; ami a nyomásnak engedve leebb, alább száll, lohad, lapul; rugalmas, ami
kihúzva, öszvehúzva ismét elébbi állapotába visszaugrik. Az ízlésre és szaglásra vonatkozó tárgyak pedig többen azon kedélyhangtól vették neveiket, melyet vonzó vagy eltaszító benyomásuk okozni szoktak, pl. bil, bűz, piha, piszok; különben a beszivástól: szag, szamot, szimat, szop,
szürcsSl, hörpöl.
A két első pont alatti szók a bel vagy külérzékekre ható benyomások szótestesült
képmásai, melyek alkotására csak az alsóbb elmetehetség foly be, esak az érzékeknek többé
kevesebbé finom fogékonyságát s a szószervek kisebb nagyobb ügyességét tételezik föl. A különbség köztük az, hogy az emberi kedélyhangokat, vagyis az általok kifejezett érzést néma
arczbeszéddel is lehet helyettesíteni, és láthatókká tenni, a második osztálybelieket pedig nem.
A harmadik osztálybeli szók képzésénél már nem csupán az alsóbb, hanem a felsőbb
tehetségek is működnek, midőn a szemmel látható tárgyak kül viszonyait észlelik, azután bizonyos elvont jegyeiket kiemelik, s azoknál fogva nevezik. Ezek is oly nemüek, melyeket némabeszéd, illetőleg taglejtés által utánozni, sőt világosabbá, élénkebbé láthatóvá lehet tenni, p),
a távolságot, közelséget, magasságot, alacsonságot, gömbölyüséget, keringést, lóbázást stb.
Természetszerű dolognak véljük, hogy az emberi szózatok között eredetre nézve
elsők a kedélyhangok, s az ezekből izeit kedélyszók milyenekkel az oktalan állatok is bírnak ; azután azok, melyek a fülek által felfogott természeti hangokat utánozzák, mert ezeket
készen veszszük által, honnan ezekben a legkülönbözőbb fajú népek nyelvei is többé kevésbé
hasonlók egymáshoz, pl. az égdörgést jelentó szókban.
A harmadik osztálybeli szókra nézve már gyakran egészen elválnak a nyelvek egymástól, amint t. i. az elnevezés alapjául az illető tárgynak egyik emez, másik amaz tulajdonságát fogta
fel, pl. ágyú v. álgyu az alvó (háló) helyet jelentő ágy v. dtgy-tól vette nevét, vagyis a magyar ész felfogása szerint álgyu = álgyféle talapon fekvő nagy lőszer, máskép: pattantyú, nagyot pattanó hangiától; a német Stück a derekat, darabot jelentő Stilek, vagy tönköt, tökét jelentő Stock-hoz van hasonlítva, mintegy különböztetésül a vékonyabb szaru ághoz hasonló puskától; szlávnl: djelo jelent darabot és álgyut. De a német -Síock és rokonaDocfte már a magyar töke, tönk szóval rokon.A latin serpena
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a hason csúszkáló s<:iyo-tól, a magyar kígyó fordítva gyík-ó, az élénk mozgású gyík =: csik-hoz
hasonló, de a serpo gyöke ser a súrlódást jelentő magyar ser-lik, seV-lö szókkal rokon.

A gyökök módosulatai :
1) Midőn az elülálló önhangzó változik, s az alapfogalomnak másmás árnyalatát vagy
nrmét fejezi ki, pl. mint a metszésre, hasításra vonatkozó szócsalád r alaphangú gyöke : ár, arat,
•ift, ártány (= heréit kan), őr, őrt, orló, ortovány (fordítva ró) : ir, irt, irtás, irtogat, Írómba, írás,
M>, ürii (heréit kos); előtéttel : bar, barázda; bor, borotva; bér, berbécs (ürü); csór, csoroszla;
Jijr, doroszló; far, farag, fór, forgács; k«r, kard, karcz; kor, korsin, kornicz, korbál; her, herdel;
/<or, hornyol; hnr, har-ap; Nyír, nyirkai; sár, sarából, sarol, sarló; tar, tarol.
2) Midőn az elülálló önhangzó változatlanul marad, s mássalhangzója változik, pl. az
: alaphangú s könnyű mozgású szócsalád: icz, iczcg; ill, illeg; in, inog; isz, iszamlik; izs, izseg;
fl'itéttel : ií'c.', biczeg; bili, billeg; vili, villog; pizs, pizscg; t't'nc?, vinczároz; az ö alaphangú s
kortk-gömbölyü szócsalád : öb, öböl, ők, ököl; öl, ölel; öv, övedz; előtéttel : csöb, csöbör; düb,
ilóliöii; göó, göbii stb.
3) Midőn csak az elülső mássalhangzó változik : ont önt alaphangú, párhuzamos du^T(Í család : bőm, bombék; bőm, böndö; csőm, csomó, csomb, csombor; csőm, csömb, csömbölék;
enni, czomb, dóm, domb, dombor; döm, domb, dörnbicz; töm, tombácz, tomp, tompor; töm, tömpe,
t"in«ir; zöm, zömök, zöm, zömök, ssom, zsoinb, zsombék; gom, gomb, gomba, gomoly; göm, gömb,
•.'"wlxily; gyom, gyomor, gyöm, gyöngy; hóm, homolít, homolka, homorú; hőm, hömp, hömpölyög;
;>jtn, kompoty; köm, kondor.
4) Midőn csak a középhangzó változik, pl. fák, fakad, fék, fekély; fon, fonák, fe»,
tVm'-k, val, valag, vál, válik, válu; vas, vásik, vés, vésü; far, fáról, fartat, fór, forog, fér, ferde;
/' ír, parázs, per, perzsel, por, pörcz; lap, lapu, lapácz, lep, lepény, lip, lippen.
ő) Midőn a véghang változik, pl. a ka alaphangú kerek görbe család : kacs, kacska,
k.toiba; ka/, kajla, kajmó; k«»j, kampó; kutiy, kanyar, kánya; kai, kalinkó, kalimpázik.
G) Kettős változattal, pl. fél, telel, telelet, vál, válasz, válaszol; fór, forgó, pár, parít•va; dere-dara, terc-í«ra; cseléd, család; kar-ika, gwr-iga; btb-asz, pim-asz; bj'z-gál,pisz-kál; 6og,
,-• k; bód-or, pót-or, ni-anczos, rap-anvzos.
7) Hármas változattal: fesz-ek, vacz-ok; bös-törködik, péz-dérkédik; alt (alutt) tej,
<W-a; lfl/-ha, reny-he.
8) Fordítva: csaf ár, fac*-ar; cseu-eg, fecs-eg; csob-án, bocs-ka; gt<b-ó, bwg-a; hus-áng,
fih áng; k«c*-ély, r*ek-ély, zswg-orodik, gúzs-orodik.
Az imént elszámlált példák, melyeket számtalanokkal lehet szaporítani, mutatják,
li'-íry a nyelvalkotó ész a rokon fogalmakat rokon hangokkal szereti kifejezni; legrokonabbak
í «li<f az ugyanazon szerviek, pl. mii, milling, vil, világ villám, pír piros, mit* mirigy, tar virad;
melyek mind valami tüzes szinüt, fényűt jelentenek, s első hangjaik ajkiak : m, o, w, a második
mindnyájokkal közös élénk hangzata t, a harmadik l és r legközelebbi rokonok, így egyeznek
fffymással a magyar fe vagy f e;', afinn/>«Yí;a magyar fa, német Baum, finnpwt/.
Ezen változáson alapulnak a hasonértelmüek (synonjTiia) ama nemei, melyek ugyan•i2"n szer\'i hangok módositványai, mint : bog, csomó a fán, bök, bok-a = csontbog a lábszáron;
/>y. pogács =r: boghoz hasonló sütemény; pók, a szegnek bogos feje; po'k, in-pók, húsos bogféle
kinúvés a ló lábszárán, inán; bwg, buga, a kender bogforma koronája; bogy, bogy-ó, kis boghoz
'•a^f.nló gyümölcs; bwgy, bugy-a, bogos forradás a fa derekán; bük, bukta, több bogból állá süteony; bocz} boczkó, b«cz, buczkó, csomós, kemény bog; vékonyhangon : bőg, b'ógy, bögyök; foriin-a : gob, gobhal, gömbölyű, gobos fejű hal; gf/b, gubó, gobbá alakult selyemszálak, köb,
k-.bak stb.
Más nyelvekkel hasonlítva : b«r-ok, b»d-a, lat. vol-ucrum, bul-ga, wel-um; dob-ász, lat.
•KW-idus: biid-ös, lat.fbct-idus,pní-idus; bek, latpax,ji,fal, (régi), lat. tílius; finnülpoikas, pórla> németül piij, hell. »«<>, tótul paliolek, lat. puer; bökő, lat. pug-io, lengyelül pik-a.; bab, lat
l'''PPa ? p«r-eszíén, lat. rer-ticillum, ford-it, lat. vorí-it; mez, lat. ves-tis; ned, med, lat mador, néraf-t: nősz, netzeit, etb. stb.

Az cgyenlühangit. (homonym) gyökökről.
Valamint más nyelvekben, úgy a magyarban is fölös számnak az olyan szók, kivált
.•; • k«'-k, molyek ugyanazon alakban egésy.cn másmás éteményiiek, péld. ár, lat. pretium, ár, lat.
HAGY 8ZÓTÍE.
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incrementum, copia, ár, lat. subula. Ennek természetes fő oka azon aránytalanságban rejlik, mely
a kifejezendő eszmék, illetőleg gondolatok, érzelmek, tárgyak sokasága és az ízeit hangok csekély
száma között létezik, továbbá, hogy a rokon hangokat egymással fölcserélni szokás. A leggazdagabb nyelvnek is sokkal kevesebb bötüje van, hogysem minden hangárnyalatott bírna. Vegyük
a) a kedélyhangokat, nemde kiejtve egészen más a sajnálkozó a!, a figycímező a ! (mit hallok ?), a boszús a ! (nem is akarom látni) és a mutató ott van a /; továbbá máskép hangzik a bámuló: a be furcsa! a haragos: a ne boszonts! a kegyeletei sohaju „á kegyes Istenem!" és a meglepő
„á rajta kaptalak!". Innen van, hogy az egészen különböző, sőt eŰenkező kedélyállapotokat
ugyanazon gyökhangzóval fejezzük ki; pl. áldás, áhítat, átok, ámulat, ásüás. A részvevő ír-galom, a borzadó ir-tózik, a roszakaró ir-igység abban ugyan egyeznek, hogy midenik a kedélyt
rázkódásba hozza, de másmás értelemből, és kitörő hangon. E néhány példa is eléggé mutatja,
hogy a szóelemzésben és értelmezésben nem csupán a bötükre, hanem az alattok rejlő szellemre
is kell ügyelni. 2) A természeti hangutánzókat illetőleg ugyanazon hangokat használjuk, melyeket a kedélyszókban, honnan az egyenlőhanguaknak ismét egy új forrása nyílik, pl. har-ag, kedélyszó, har-is har-kály természetutánzó; kaV-omkodik, kedsz. kd>-og, kár ál, madárhang; sip-ít
a síró gyermek, és sip-ol a bodzasipon. 3) Az alakutánzókra nézve : dob, ilyféle tompa szavu
hangszer, dob-ász, dob-zó, átv. ért. ezen hangszer alakjához hasonló; dud-ogás, orron beszélés,
dud-a tompa, tömlős hangszer, dud-va sarj, mely duda gyanánt kidudorodik.
Az egyenlő hanguakkal úgy jöhetünk tisztába, ha származékaikat családositjnk, s a
nyelvekben általán divatos hangcseréket, elő-, utó- és közbetéteket tartjuk szem előtt, mindenkor
bizonyos alapfogalom vezérfonalát követvén.

Onhangzóval kezdódó gyökök és gyökelemek.

a, távolra mutató, pl. ott van a/ oda menj a/ ahol a / a z a! úgy a! Ellentéte : e, pl.
itt van é.' ide jöjj ét ehol e f ez e! így e! toldva ám, sőt kettősen is : an, pl. am-ott-a, am-ott-an,
am-oly-a, am-oly-an; származéka a mutató névmás az, honnan mást jelent: „a bika nem tehén"
és „az bika (= az ott bika) nem tehén". Változattal o, valamint az e változata i, honnan oda
ide, onnan innen ellentétek.
ab, (1), v. ob, aba v. óba, ap v. op, apa v. opa, papa. Rokonai: av, öv, át, aty,
ata, atya.
ab, (2), ezen öszvetételben : abajgat, a mennyiben aba/ törzs nem a! haj ! öszvetételnek vétethetnék.
ab, (3), abár, abárol; rokon a hab, habar, babáról; továbbá : kav, zav, kavar, zavar.
acz, származéka nemcsak aczél, aczélos, hanem aczint, aczintos is; rokona: edz, edzett.
ad, (l , adás, adat, adomány, lat. dó, hellén
ad, " , v. ód, adu v. odú, adv v. odv, odor; előtéttel : p«d, pndva, putri.
> agg> aggódik, aggaszt, aggastyán.
a
, agár, agarász, agarászat; v. ö. ég, (3).
9>
agy, íl\ agyas, ágyaz, agyatlan, agyvelö, agyfa.
agy, (2), agyar, agyarkodík, agyarkodás, agyaráé.
3
°«y> ( ) agyag? agyagos, agyagoz, agyagtalan.
ah, kedélyszó, ahít, ahitás, áhítat, ahitatos.
), ajak, ajt, ajtó, ajaz, ajazó, ajvas. V. ö. áj, váj.
), ajándék, ajándékoz, ajánl, ajánlás.
.), akad, akaszt, akad, akar, akarat; rokona : ék.
l), akó, akna, akona, aknár, aknász.
), alak, alk (székelyesen: lak), alku, alkalom, alkuszik, alkot; rokona oly, a honnan alak = i v _i
ál, (2), alá, alatt, alól, alul, alap, alabor, alacson, aláz, alom, fordítva : la, honnan láb,
mint :fe-bölf«;, előtéttel: gyal, gyaláz, gyalog, tál, talap, talp.
ál, (3), alszik (régen : alik), alt, alut, olt, alangyár, áléi, alamuszi; gyönge elölehhel :
hal, halál, és hál.
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öl, (4), nyílt a-val : alafa 1) = elefe, azaz eleven, élő 2) = eleve, első.
ál, (5), alm, alma, almás, lat ford mal-um, rokona : el, ,teljes( értelemben.
an, and, anda, andal, andalít, andalog, andalodik; rokona in, indul stb.
any, anya, anyás, anyó, anyus, előtéttel: nyanya, s némi értelemmódosulattal is: banya;
ap, (1), apa, apó, após, papa; v. ö. ip.
ap, (2), apad, apaszt, apály, apályos.
apt (3), apr (= por), apró, apróz, aprít, aprányi; fordítva : parány, parányi; rokona:

ap, (4), ápol (régiesen ám. csókol), ápolás, apolgat; vagy azonos az aj gyökkel (ajak
szóban), vagy eredetét az ajkakat mozgató p ajakhangtól vette; a törökben is öp-mek, ám.
csókolni.
ár, (1), metszésre vonatkozó : arat, aratás; rokonai: őr, ir, őrt, t rí; előtéttel: gyár,
gyárat, sár, sarol, tar, tarol.
ár, (2), magasság alapfogalmával : arcz; fordítva : rá, rám, rád; rokona : őr, orcza,
orom, orj.
őr, (3), arasz, araszol, arasznyi, arány; rokona : ér (ige), s előtéttel: mér.
ár, (4), arany (auruiu), aranyos, aranyoz (és ara ?), magyar elemzés szerént azonos
<ír (2) gyökkel.
asz, (1), aszik, aszal, aszú, aszovány, aszoványos; rokona sil (sül, süt szókban) és ősz.
asz, (2), ászt, asztal, asztag; rokona tesz vagy ősz, öszv (tájejtéssel esz, aszv) is.
assz, asszony, asszonyos, asszonyol, asszonyoz; asszony rokona a perzsa zan v. zen,
(a szanszkrit dsan ám. szül), héber issáh, mongol khatun. A régi ,achszin' talán = ,aki szül',
>ágzó?<
öt, aiy, ata, atya, tata; v. ö. dad.
av, avat, avas, avít, avul, avat, avatag; rokona az önálló ó.
azt, azsag, azsagol, azsagolás.

á, (1), bámulási, szájtátó hang : ács (= ám-cs = án-cs), ácsorog; ám, ámé, ámít,
ámúl, ámékodik; előtéttel: oá, báni, bámé, bámész, bámészkodik, báva, báj, bájol; ma, máié
i szájú), mámor.
á, (2), kedélyhang : át, átok, átkoz, átkos; ad, ádáz.
ács, régen álcs, ácsol, ácsolás, ácsodoz; rokona a régies cseál.
ad, ádáz; azonos át (1) gyökkel; v. ö. á (2).
ág, ágas, ágaskodik, ágaz, ágazik; előtéttel rokona : hág, hágdos.
*SH> *gyas> igyaz, ágyú, ágyuz; 1. ál, (2).
áh, kedélyszó, áhit, áhítat, áhítatos, áhítoz.
, szájtátásra vonatkozó : ájul, ájulás, áj üldözik.
, kegyeletéé kedélyhang : ájt, ájtat, ájtatos, ájtatoskodik; v. ő. asz, ász.
, = ás, földet ájni = ásni; előtéttel : váj, vájkál; v. ö. vas.
ál,
, kedélyszó : áld, áldás, áldomás; előtéttel: Ml, hála, hálál, háláskodik. Mint
természeti hangutánzóval rokonok a szláv chwála, fala, héber Indiai (laudatus est).
ál, (2), álom, álmos, álgy (amin alusznnk), álgyu, ágyforma talapon fekvő nagy lőuer; elölehhel: hál, hálás, hálál, rokon a latin haló, halttus.
a*l, (3), áloz, álozás, álarcz; v. ö. ál. alakos.
ál, (4), ált, által = el-túl; általi, általkodik.
áll, (l), ige : állás, állomány, állít, állapít, állapodik, állat (substantia).
áll, (2), állat, (animál), állati, állatiság. Eredetileg talán a lélekzést jelentő áh, ál
gyöktől, mint a latin onimo, (arc/tos), animál.
áll, (3), állas, állaz, állazó. Régiesen ál, „megverik Izraelnek alak" Rokonától,
melyből alatt, alul stb. származtak.
ám, csudálkozási, bámulási, ráhagyási kedélyszó : ámít, ámúl, ámé; ám úgy! ám legyen; előtéttel: iám; v. ö. á.
dngy, ángyomasszony, ángyi, ángyika; előtéttel : gyángyi. Az any, anya szókkalrokon.
áncs, (ám-cs) áncsorog, áncsori, máskép ács, ácsorog, ácsori; v. ö. szájtátó á.
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áp, (1), ápor, áporodik, áporodott; előtéttel : záp, zápúl, záptojás.
áp, (2), ápol, ápolás; v. ö. ap.
ár, (l), magasságra, nagyságra vonatkozó : árad, áraszt; rokona : őr, orom, orj.
ár, (2), valaminek becse, értéke : áru, árul, áros, ároz; vékony hangon : ér, érték, érdem, előtéttel: bér.
ár, (3), árny, árnyék, árnyal, árnyalás; rokona : ér, ernyő, eresz.
ár, (4), v. árr, szúró, metsző érteményü: varga-ár, árral szúrni, bökni; előtéttel: dár,
dárda, nyár, nvárs, 6ár, bárd. Rokonai : ár, arat, ir, irt, őr, őrt
ár, (ő), árpa, árpás, röviden : ár, árpa; talán szurós tulajdonságától, amidőn gyöke
egy a 4. szám alattival.
ár, (6), árva, árválkodik; rokona a fosztásra vonatkozó őr, orv, oroz, s a latin orbvg,
orphanus.
ár, (7), árt, ármány.
ás, (í\ szájtátó : ásít, ásítás, ásitozik. Rokona : áj, ájul, ájuldozik.
ás, (2), ige : ásás, ásó, ásvány, áskál, áskálódik, ásogat; v. ö. áj, váj, vásik.
ász, ászok, ászokfa, valószínűleg = al-z, alzék, hordók alá tett dorong.
át, (1), boszús kedélyszó : átok, átkoz; v. ö. á (2).
át, (2), átall, átalkodik, átalkodás.
az, ázik, ázás, ázalék, áztat, áztató, rokona: víz.

E. fi. É.
e, (1), éles, változattal: i, pl. itt van e! ehol, ihol, emitt, imitt, emigy, imigy; származéka : ez. Közeire mutató; ellenkezője : o, a, pl. ezekben : ott, oda, az.
e", (2\ éles, mint kérdő szócska : itt van-e ? láttad-e ? Rokona : hé. „Mit akarsz hé ?u
é", (3), zárt : eszik, étet, éhetik, eb (evő, torkos állat), éh vagy éh, e'hes vagy éhes,
ebéd (eved, evés).
écs, = öcs, écsém = öcsém. Rokona a kis nyulat jelentő ocsó gyöke öcs, és a kicsinyítő : öcs, ecs, öcs, öcs.
ed, (1), edény, talán eredetileg : edény, amiből eszünk, az eszik igéből; b előtéttel :
böd-öny.
ed, (2), edz, edzés, edző, edzett; v. ö. acz, aczél.
ég, (1), több helynév gyöke : Ege, Egecse, Egeg, Egenfölde.
ég, (2), = meg, pl. egverték = megverték, es-eg = es-meg, eg-es-eg, = meg-es-meg.
Rokona a gyakorlatos igéket képző ág, og, ég, ög.
ég, (3), egér, egerész. Alakra olyan mint a vastaghangu agár, agarász. Mindkét szó a
f Ürge szóval rokonítható.
ég, (4), egész, egészít, egészség. Rokona : egy.
*9y> (éles) : egyes, egyetlen, egyen, egyenes, egyenlő, egység, egyezik, egyeztet. Változattal : így, igyenes, igyenlö. Előtéttel rokona : vegy, vegyes, vegyít, vegyül.
eh, (l), boszonkodási kedélyszó,: eh! ne bánts! eh! nem akarok róla hallani.
eh, (2), éhe, ráhagyás! szócska, igen, úgy van helyett, máskép : ühü.
eh, (3), kárörömet, gúnyt, rajtakapást jelent: „éhe! megkaptad a magadéd," „éhe!
megmondtam, hogy így jársz."
ej, (1), különféle kedélyállapotot kifejező szócska. „Ej be jó volna!" „Ej be szép!"
„Ej ha!" „Ej no! „Ejnye, még sem hallgatsz."
ej, (2), = és : ej-t, ejtés, elejt, kiejt Hasonló változatuak : fej, fej-t és fes feslik.
ék, eke, tulajdonkép szántóvas, mint az eke lényeges része. V. ö. ék.
el, (1), igekötő, távolító érteményben; rokona : il, illan, és ér, ered.
el, (2\ elül, előtt, első, eleve, eldőd, elő, előz.
el, (3), = egy, a régieknél: miniéi = mintegy, ebből lett: minnel, vastaghangon :
monnal.
el, (4), = él (vivit) : eleven, eledel, eleség.
el, (ő), ebne, elméi, elmélkedik, elmés; rokona il, ildom, bű, bücs, beles, bölcs.
tll, (l J ellik, eUö, ellös. Talán : él-el = éli, élőt szül. V. ö. olló.
eü, (2), ellen, ellenkezik, ellenség, ellenez, ellenző.
em, (IX emel, emelés, emelet, emeltyű.
«m, (2), eme, emik, emes, emtet, emlő, emse; rokonai: én, éne, un, ünö, ön, ana, any,
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juiya. Ide sorozható talán: ember, mintegy em/i emlő állat, képzésre olyan lévén, mint: gom, gomb,
£oiubor, csőm, csonib, csombor, gém, gémb, gémber, ém, éntb, ember, éber.
ém, (3), emészt, emésztés, eming, emök. Rokon a szopást, táplálékot jelentő énük,
cm/ó' szókkal.
em, (4), emez, emitt, emily, emigy, változattal : im, imez, hnitt, imily; csupasz gyöke
a közeire mutató : t.
én, (1), első személynévmás, 1. én.
én, (2), éne = borjas, szoptató tehén. Rokonai: eme, emse, ünö, ana.
én, (3), encz = incz, cnczenbencz, inczenbincz.
én, (4), eng, enged, engedőiéin, engedély, engeszt, engesztel; alapérteménye: hajlékonyság, mozdulás, olvadás.
eny, (1), olvadékony, folyékony, ragadós test, enyü, enyv, enyves, enyvez, enyek, enyeke*. Előtéttel rokona : geny.
eny, (2), rejtésre, eltakarásra vonatkozó származékok gyöke : enyez, enyeget, enyész,
enyé>zet.
eny, (3), szelidülést, lágyulást jelent ezekben : enyh, enyhül, enyhít, enyhe, enyhüdik.
Rokona azon én, mely hol enged, engeszt származtak.
eny, (4), enyeleg, enyelgés, vastaghangon any, anyalog. Gyermekdeden nevetgélő,
tréfáikodú, nyájaskodó kedelyszó.
eny, (ő), enyett, enyettem, enyetted, enyette, régiesen ara. miattam, miattad, miatta.
ép, (1), epe, epés, epéskedik. Rokona év, eves.
ép, (2), epecsel, epecselés, előtéttel : pép, pepecsel. Jelent a maga nemében valami kicsit
ép, (3), eped, epeszt, epekedik = bizonyos kedélybaj miatt fogy, soványodik, aszik,
r»kona ap, apad.
ér, (1), midőn valamely pont felé haladásra vonatkozik : erány, erányoz, v. irány,
iráiivoz.
ér, (2), származást, növést jelent ezen származékokban: ered, eredet, erdő, eresztvény.
Előtéttel rokonai: cser, cserj, her, ser, serdül, sereiig.
ér, (3), tovább haladást, folyást jelent ezekben : eredj innen, ereszt, = menni hagy,
W-sát, küld; ergója, kinek az esze el szokott menni. V. ö. ér, gyök.
ér v. err, (4), haragos morgó kedély, hang: erreg, erreget, ergelős = haragos, veszekedő.
ér, (ő), azon r gyökü szók osztályába való, melyek szilárd hatályos cselekvési képességet jelentenek : erő, erős, erősít, erőlködik, erény. Előtéttel rokonai : bir, férj, mer, nyer.
ér, (fi), ernyő, ernyös. V. ö. ár, árnyék.
és, (1), a régieknél = eskü, ezen szónak gyöke. Rokona a régies bizonyító isa =
Uza, bizony.
és, (2), esik, esés, eset, est, esdik, esdekel. Rokona ej, melyből, ejt, ejtés, származtok.
és v. ess, (3), természeti hangutánzó esik : eső, nyomosbitással : essö, essőzik.
'és, (4), éles ejtéssel: kötszó, máskép és, is. Rokona a gyakorlatos igeképző és, ős, ős,
Ujrfl-es, mard-os, öld-ös.
és v. és, (ő), esnie, esmér, esméret, esmerkedik. Változattal : is, isme, ismer, és ijs,
•»iue, ösniér.
esz, (1), eszes, esztelen, esztelenség, eszesség, 1. ész.
ész, (2), tájejtéssel = ősz : eszve, öszve.
ét, több helynév gyöke : Ete, Eted, Etes, Étre. Talán eredetileg : hét, v. hét. Az erl'Ki Ét f alva, máskép : Hétfalva.
év, (1), evet, evez, eviczkel. Fürge, élénk mozgásra vonatkozik.
év, (2), eves, evesedik, eved, evedt Rokona : av, avas.
ez, (1), közeire mutató névmás; ezten = ez-nap, ezten idő = esztendő.
ez, (2), ezüst, ezüstöl, ezüstös, ezüstöz; a gyök talán : ősz, tehát ezüst = őszesd, azaz
t-íiéres, szürkés.

É.
•zánnazik.

&, éber, ébred, ébreszt, ébren. Rokona : ém, émik, émett
ed, édes, édesit, édesedik, édesül, édesget. Gyökeleme azon é, melyből eszik, étet,
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ég, (1), tompa ékvesztö é-vel : eget, egek, egtt. Mint magasat jelentőnek vastaghangu
rokona dg, hág.
ég, (2), éles hangú ével, máskép : ig; égés, éget, égékeny, éghetetlen.
éh,, éhes, éhezik, éhom, éhség. Gyökele
leme é-(szik). Változattal : éj, éjom (= éhom),
éjomét (reggeli evés)
éj, (1\ régiesen csak é : éfél, éjfél, észak, éjszak; éjjel, éjjelez, éjtszaka.
éj, (2), indulatszó : éj no ; éj ha : előlehhel : héj !.
ék, (l), hegyes végű, szöget képező valami : ékel, ékelés, ékez. V. ö. ék, eke.
ék, (2), szépet, kedvest jelent ezekben : ékes, ékesít, ékesget, ékesség. Rokona ég (ige)
vagy a fordított ke, kéj, kéjes, ki, kies.
él, (1), tompa I-vel : éles, élesedik, élez, élesít életlen. Ék alakú, metsző, tulajdonságot jelent.
él, (2), ige, éles I-vel : élés, élet, élelem, élénk, éltet, élődik. Némely származékaikban
rövid el : eleven, eledel, eleség.
ém, (í), énük, émett, émetten, ám. ébren. Rokona : eb, előtéttel : kém.
ém, (2), émely, émelyeg, émelygős, émelyit
én, (1), első személynévmás, röviden : én, gyökeleme a közebre mutató e valamint teii
gyöke de = ta, tó (= tova, tovább), és ön gyöke ö v. ő = távolitó, vagyis távolabbi a o.
én, (2), ének, énekel, énekes. Vagy kedélyhang, mint a vidám he ! hé rokona, vagy
alaphang benne a zengő n is, mint legtöbb hasonló szókban mint zen-g, csen-g, don-g, bon-g,
csan-g, han-g.
ép, épít, épül, épülés, épület, éperedik. Ellenkezője : dp, áporodik, éles é-vel.
ér, (1), önh. ige, érkezik, érkezés. Alapérteménye : bizonyos helyre jut
ér(ik), (2), k. érés, éretlen, éretlenség; rokon az előbbivel, a mennyiben jelentése : a
tökély fokát eléri.
ér, (3), önh. becsre vonatkozik : érték, érdem, érdemes; előtéttel rokona bér, vastaghangon ár, áru.
ér, (4), áth. ám. valamit megközelít, közvetlenül illet ; érd, érdél, érdekel, érez, érzelem, érzékeny ; ért, értelem, értelmes, értemény.
ész, tompa é-vel, ékvesztö : eszes, esztelen, eszesség, eszme, eszmél, eszelős ; a szívás
vagyis lélekzés eredeti értelme rejlik benne, s rokon szesz, szusz szókkal.
ét, (é-et) étek, étel, étkes, étkezik. Az eszik igével egy eredetű.
év, évi, éves, évül; múlt év, jövő év, folyó év. Rokon vele ív mint kört jelentő ; ahonnan a latin annus és annultts is rokonságban vannak (Fabri Thesaurus). Hasonlók a latin : aevum,
(ám'v), aetas (aevitas).
I, rövid.
t, (l\ közeire mutató : itt, ide, ily, ihol, így, változattal is régiesen e, ett, ede, ely, ehol.
i, (2), remegéssel járó féleimi hang : ied, íeszt, ieszke, v. jeszke.
t, (3), gyökeleme iszik, itat, icsar, iand, ihas, ihatik származékoknak.
tcz, (1), könnyű, ideoda hajló mozgás : iczeg, iczegés, előtéttel ; bt'cz, biczeg, biczegtet; közbetéttel ; incz, bincz, binczk, inczároz.
tcz, (2\ a kicsinyítő écs, öcs, ács változata : iczi piczi, közbetéttel : incz, inczen pincz.
ics, (IX kicsinyítő, 1. écs, öcs, öcs.
ics, (2), icaog, icsongat, előtétéi: tncs, vicsog, vicsorog, vicsorgat
id, (1\ vékonyhangu i-vel, mely ö-vel váltakozik : idő, üdő, idős, időz.
id, (2), vékonyhangu i-vel, mely tt-re nem változik ; ideg, ideges, idegen, idegenít,
idegenül, idegenség.
id, (3), vékL i-vel mely tt-re változik : idv, (üdv), idvez, idves, idvesség, ide, idttl,
idnep, ÍU, (üli).
id, (4), vastagh. i-vel ; idom, idomos, idomít, idomúi, idomtalan.
if, fordítva :fi, lágyabban : io : ifjú, fiú, ivar, ivik, ivadék, ivás, ivács. Egyezik vele a
latin juvtnis gyöke juv.
ig, (1), vékonyhangu ragokkal és képzőkkel : igen, igenei.
tg, (2), vékonyh. ragokkal és képzőkkel, s ü változattal : igét (üget), igetés, igető.
ig, (3), vastaghangu ragozással : iga (jngum), igás, igaz.
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ig, (4), vastaghangu ragozással, s változattal jog : igaz, igazít, igazság, igazodik, ig-

így, (IV vékonyhangu, ü változattal : igyekszik, (ügyekszik), igyekezet,
igy, (2), vékonyhangu, 'é változattal: igyen, igyenes, (igényes), igyenlö = egyen, egyenes, egyenlő.
(1), vidám kedélyhang : ihá, iháczol, ihog, ihogás, ihogvihog.
vékonyhangu ragozással : ihl, ihlel, ihlet, ihlés.
vastagh. ragozással: ihász, ihászkodik; változattal: juh, juhász, juhászat, juháizkodik.
ih, 4), iha a szekérben; változattal :juh, gywh, juha gyuha = gyomor, bél.
ih, 5),
>)> gúnyoló, csúfoló kedélyszó : ihi! ihu!.
ih, 6),
5), vastaghangu : ihar, iharos, változattal íjuh, juhar, jav, jávor.
ik, l), menésre, mozgásra vonatkozó : iklat; előtéttel : esik, gyik, siklik, czikázik.
ik, 2), ikr, ikra, ikrás, ikrásodik.
ik, (3), vékonyhangu : iker, ikerít, ikerül ; változattal : ük, üklü.
il, = ir, : ilomba = Írómba, tarkázott, rovatolt.
ül, (1), vékonyhangu : illik, illő, illet, illendő, illeszt.
i/1, (2), vékonyhangu : illeg , illeget, előtéttel : bili, billeg, billen , billeget, billent,
billentyű.
ill, (3), vastaghangu : illa, illan,' illant, illó ; előtéttel : pül, pilla, pillant, pillog, pillangó,
m/1/, milling, vitt, villám, villog.
ill, (4), vastaghangu : illat, illatos, illatozik ; illanó tulajdonságától a honnan a 3. alattival azonos.
ill, (5), vékonyhangu, érintési jelentéssel : valamit illetni, engem illet, kézzel illetni.
Egyszerű gyöke il = ér, (tangit, palpat).
im, (1), közeire mutató : imez, imely, imitt. V. ö. ám, amaz.
im, (2), vastaghangu : imola. Eredetileg a mozgásra vonatkozó : in, imola = inola,
vékony, hosszú, ingadozó szárú növény.
im, (3), ima, imád, imádkozik, imádság ; rokona em (emel, magasztal), s a szanszkrit
ám (tisztel).
im, (4), vékonyhangu, ü változattal : imeg, ümög.
in, (1), vastaghangu : inog, ingat, inai, inas, indul, indít, ingadoz, ingatag, ingovány,
inkó ; előtéttel : bin, bingó, hin, hinta, hintái, hintó, hinbál. Alapérteménye : mozdulás, mozgás.
in, (2), vékonyhangu : inger, v. inder, ingerül, ingerel, ingerít, ingeredik, incselkedik.
Alapérteménye : kedélyi mozgalom.
in, (3), hiányt, szükséget jelentő : ingy, ingyen, inség, incs (régies). Fordítva rokona
» tagadó, v. tiltó ne, nem. Egyeznek vele a tagadó latin in, hellén öv, német un.
in, (4), = jön : inkább, jonkább, (régies).
in, = im, (5), ing, üng, imeg, ümög.
in, (6), vékonyhangu
v
: int, intés, integet ; intéz, intézet, intézkedik.
ip, (1), az op,, kicsinyitője : ipám,, ipád,,ipa, v. ipja..
ip, (2), iipar, iparkodik, iparkodás. Kemenes alján : imp, imporít = cselekvésre nógat,
mintegy : iparit.
ir, (1), különféle kedélyszók gyöke : a) irgalom, irgalmas, irgalmaz, irgalmasság;
változattal :jor, jorgat (régies); b) irigy, irigykedik, irigyel, irigység; c) irtózik, irtózás, irtóztató.
ir, (2), az irmag öszvetett szóban ám. ér, melyből ered származott, t i. irmag, ám. álUtnt vagy növényit eredtetS, fajszaporító mag. Vagy talán az ivik (fiadzik) gyökről = iv-mag ?.
ir, (S\, fris, mozgási érteményü : ireg, fireg ; változattal : űr, ürög, fürög.
ir, (4), vastaghangu : irány, iram, iramlik, iramodik. iront. Alapérteménye : távolabbi
fontra czélzás, sietés, futás, er-edés.
,
ir, (5), vastag és vékonyhangu : ir (kenőcs) , iró (a tejföl vize) ; előtéttel : nyír, virics,
z?ir. Altalán híg, folyékony testet jelent
is, (1), isme, ismer, ismerkedik ; változattal : és, ős, esmér, ösmér.
is, (2\ v. iz», iseg, izseg, előtéttel : bia, Uzs ; biseg, bizseg, bislet, V. ö. pia, viza.
ü, (3), isten, istenes, istentelen, istenség, istenít. Rokona az isten tanúságára hivatk<-.zó e» (jnrementum) és a régies bizonyító isa ; talán a gyök : ős, a régi halotti beszédben : is.
űz, (1), iszik, isza, iszák, iszákos, iszos, gyökeleme : i, mint i-and, i-tat, i-hatik, i-tt,
= ivott) matatják.
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isz, (2), iszam, iszamlik, iszamodik, iszánkodik, (i)szánkó. Alapértcménye : könnyen
sikamló csúszás, tovább haladás, suh-anás.
tsz, (3), isz-ki, iszkódik, iszkurdi. Alapérteménye : elsurranás, szökő távozás. A föntebbi gyökkel legközelebb rokon.
isz, (4), borzadalmi kedélyhang: iszony, iszonyú, iszonyodik, iszonyat, iszonyatos,
iszonytató, iszonyúság. Legközelebbi rokona : ir, irtózik.
it, ity, iti, ityi, itizál, pityizál, pityó, pityók, pityókos, gyökelcme t, i-szik, i-tat.
t», (1), vastaghangu : ivad, ivadék, ivar, ivás. Keményen : if, ifjú, alap érteménye :
nemzedéki új szaporodás. Ellenkezője : av, avik.
iv, (2), éles vékony kiáltó hang : ivölt, ivöltés; változattal: üv, üvölt, üvöltés; előtéttel : stiv, süvölt, süvöltyü.
iz, (1), = közelítő ez: izébe, izibe = ezennel, legitten, ezen pillanatban, izé = ez e.
ezen valami, amit most hamarjában nevezni nem birok.
iz, (2), mint mozgásra vonatkozó vékony és vastaghangu származékokban : izeg,
izegmozog, izog, izgat, izgága; előtéttel: biz, bizgat, pisz, piszkál, víz, viszket, viszketeg (izged, izgeteg)
iz, (S), izom, izmos, izmosodik.
iz, (4), prüsszenési vékony hang : izik, izlet v. iztet, prüsszen. Hasonló hozzá a német : nieszen.
iz, (S), v. űz, izén, üzen, izenet, üzenet, izenget, üzenget
izz, izzad, izzaszt, izzó. Az égő test zizegő hangja, vagyjoly fölmelegült testé, melynek
nyirka, nedve zsizseregve ömlik ki. Rokonai a latin : oestus, sudor, német heisz, sieden, schweisz,
schwitzen, héber ózza stb.
í, hosszú.
í v. íj, vastaghangu : íjas, ijász, ijaz, íász, jász.
íg, ige, ígéz, igézés, ígér, ígéret, Ígérkezik. Rokonai: igen, és igaz, (mint a latin verum, és verbum).
így, módhatárzó, puszta gyökeleme a közeire mutató t, mint Agy-é (ógy-é) a távolra
mutató o.
ím, (1), az ám viszonytársa, immelámmal, előtéttel: Mm, hímez hámoz.
im, (2), imely, imelyedik, íraelyeg, ímelygös. Eredetileg : ém, émelyeg.
íny, az ízlés szerve, régiesen : éiiy, „nincs ínyére v. ényéreu = nem ízlik neki, nem
tartja ennivalónak. Az eszik családdal rokon.
ír, általán metszést, rovást, vonalazást jelentő ige : írás, irat, irkái, irogat, irodalom,
Írómba; irt, irtogat; változattal őr, őrt, ortókapa, ortovány, orló (olló), ordas; előtéttel: fir, firkái,
nyir, nyirkai.
ít, itél, Ítélet, ítéltet. Rokona azon int, melyből intéz, intézet származott Innen ítél •=
intél, mint: met, metél. Az u szintigy enyészik cl ebben is öt = önt; 1. öt (3).
iv, ives, ivded, ivez. Rokona : öv, övez.
iz, (1), jelent részecskét, tagocskát valamely egészből; innen izzéporrá törni valamit:
származékai izék, ízecske, ízül.
iz, (2), azon érzés, melylyel az étel vagy ital az ínyt érdekli : ízei, ízlik, ízlés, ízlel,
izes, izetlen, se ize se bűze, gyümölcs ize, = kifőzött, kinyomott ízletes része.

O, rövid.

i-de, i-ly.

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

öcs, (1), a kicsinyezŐ écs, öcs, ács változata, mint gyökszó meg van az ocsó (nyúl)
szóban, mely ám. fiatal, kis nyúl.
öcs, (2), ocsmány, ocsmányság; rokona az előtetős : mocs, mocsok, mocskos, mocskit,
öcs, (3), ocsódik v. ocsúdik, ocsódás. Azon ős változata, melyből a hirtelen mozgást
jelentő o»o» származik. Az álmából fölébredönek mozgását fejezi ki.
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ód, (1), távol hely, távolság : oda =r ama távol helyre. Gyökeleme távolt jelentő o.
Ellenkezője : id, ide, ezen közelebbi helyre.
oá", (2), == ad, «d: odú, adu, udu, odvas, advas, udvas, odor; p előtéttel: podva
pudva, podvás. Alapérteménye : üreg, lik. A törökben oda ám. szoba.
ok, (1), természeti hangutánzó : okád, okádik, okádás, okádtat; előtéttel: bök, bokákol, vékonyhangon : ők, ökrendez, öklik, ökrödik.
ok, (2), fn. okos, okosság, oktalan, oktat, okik, okúi.
öl, (1), = ál: olcsó (mintegy : alsó), olcsóság, olcsárol (közelebbi öszvetétele : alsó
ár) ám. valaminek árát, becsét alacsonyítja.
öl, (2), = ál, melyből alszik, altat származott: olt, oltás, tűzoltás, tejet oltani, alutt
Új, meszet ölteni = altani, olt var = alutt var.
öl, (3), olt fát, v. fába olt, lágyítva : ojt. Eredetileg vagy azon öl, melyből ölt származott, mennyiben a fába ágat vagy szemet öltenek, vagy azon őr, melyből őrt (metsz) eredt, minthogy az oltás rendszerént bemetszéssel történik.
ói, (4), oltalom, oltalmaz, oltalmazás. Eredetileg : öv v. óv, tehát = ovtalom, ótalom,
arai által valamit óvunk, vagy valamitől óvakodunk, lásd ó (2).
öl, (5), olta, régoíta, 1. ó melléknév.
ói, (6), olu, olv, olvad, olvaszt, olvadékony. Alapérteménye : szétváló valami, folyékony, hig. Rokon értelműek : old, oldoz, olvas, valamint el gyök is.
öli, (1), = eil-ik : olló, kec^keolló = ellő. „Te fogaid, miként juhcsordák, mindenik
kettős ellövel" erdélyiesen = ollóval. Énekek éneke. Döbrentci cod.
öli, (2), olló (forfex), ollóz. Elemezve : or-1, óról, orló, azaz metezö. Olyan mint: tattó,
salló, e helyett : tarló, sarló.
oly, e kérdésre : mily ? ám. bizonyos távolban levőhöz hasonló. Valamint a mily, gyöke
mi, s az ly, képző, hasonlóan az oly gyöke a távolra mutató o, s képzője iy. Ellenkezője a közeire
mutató : Uy = i-ly. Kérdési h előtéttel : holy, holyan ? = mily, milyen ?.
óm, omlik, óraiad, omlaszt, omlékony, omladoz, omladékony, oralatag, ondó (omdó),
ont, (omt). Vékonyhangon : öm, ömlik, ömleszt, önt, (ömt) stb. Elölehhel : hóm, homok, homu
(omlékony testek), bőm, bomlik, bont (bomt) stb. Alapérteménye : valamely test részeinek szétválása, szétfolyása.
ön, (1), onszol, onszolás, fordítva no, mely tovább menésre, valaminek folytatására
sürgető* indulatszó, honnan : nosza, nógat, nódit
ön, (2), ondók, ondokit, ondokság, 1. ?«», undok.
ön, (3) v. onn, (mint: ben, benn, kun, künn) — bizonyos távolságban levőn vagy
levő fölött: onnan, onnét (= onn-el). Gyökeleme a távolra mutató o; ellenkezője : in, inn, innen, innét
ön, (4), ontok, azon fonal, melyet a vetélöröl a szálfonalakon keresztül vetnek; ondók,
a gyapotfonó kerékbe öltött közcpfa; onfra a hordóban, a dongák végén kivájt rovaték. melybe
a tenékdeszkát beleeresztik; oníra a pcndelyben, azon hajtás, melybe mint a gatyakorczba, a
kötő madzagot beleöltik. Mind a négy értelemben valami beöltöttet vagy bcöltésre valót jelent,
uiiuélfogva ezen ön = ói, melyből olt (inserit), vékonyhangon ölt származik, és így ontok, on•l'jk = ölték, oldok, ölték, oldok, és ontra = oltóra, öltőre.
őr, (l\ tompa, rcszketeg állati hang : ordít, ordítás, ordítoz.
őr, (2), orsó, előtéttel fór, forog, forgat Alapérteménye, körös mozgás. Vékony hanpin rokona : őr, orv, örvös.
őr, (3), orj, orom, ormos, orr; mcgnyujtva : ór, órj, órjas, óriás; előtéttel : hór, hóri,
;,"'>r, góré, mór, marj. Alapérteménye magasság, földudorodás.
őr, (4), == ói v. ál, orda = olda, alda, azaz oltott, alutt tejfele étek.
őr, (ő), metszés alapfogalmával: őrt, ortovány, orló (olló), ortókapa. Változatai : ár,
arat, aratás, tr, irt, irtovány. Atv. ért, ordas, ám. barnás vonalú, mintha rovásos, iratos (irdas)
volna. Fordítva : ró.
őr, (6), ragadozás, fosztás alapérteményével: orv, oroz, orozkodik, orálkodik. Latínol: fvr.
őrt (7) •= w v. úr : ország =: urszág = urság.
őr, (8) = ir (kenőcs) : orvos (irvos), irral gyógyító, orvosság (irvosság).
ős, íj siető elsurranás hangja : oson, osont, változattal us, uson, usdí; 2) levegőt suh'>gtató természeti hang az ostor szóban, melynek egyik ncrae : siihoyó. Képzésre olyan, mint :
/•>*zt-ból/o«z<or.
•AQT SZÓTÍB.
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ősz, (1), oszlik, oszlás, oszlékony, oszladoz, oszlat, oszt, osztozik, osztogat, osztály,
osztályoz. Alapérteménye: egésztől elváló, szétdarabolt rész. Előtéttel: fősz, foszlik, foszt, stb.
Ellentéte a vékonyhangn ősz, öszve, öszveg, mennyiben a részeknek együtt létét, jelenti; sőt
ezekben: öszveesik, öszvedöl szintént az oszlás fogalmát leljük. V. ö. szó'.
ősz, (2) = az: osztán, azután.
öv, óvás, övül, ovit. 1. öv.
O, hosszú.
ó, (1), melléknév = av: ócska = avacska, ósdi = avasdi. Gyökeleme o v. a rokon
távolra mutató o v. a-val, t. i. ami ó az mint elmúlt, mint régi a jelentől vagy újtól távol van.
ó, (2), ige: óvok, óvás, óvakodik, óvhatatlan. Változattal: öl, oltalom, oltalmaz.
Alapérteménye szintén távolodás vagy távolítás.
ól, (1), ín. disznóól, tyúkól, lóól, hidas ól; mintegy óvó hely. Egyezik vele hangban
a hellén ávii;, lat. aula, szláv: ula (udvar).
ól, (2) ólálkodik, ólálkodás, régiesen őr, orálkodik = lopás v. orrás végett lappangva
leskelödik.
ól, (3), ólom, ólmos, ólmoz. Rokona: ón, Molnár A. szerint: plumbum ét síannwm,
;. i. az ólom valamivel halványabb, homályosb, az ón (stannum) világosabb színű fém, honnan :
fmos eső = féligmeddig fagyos, fehéres cseppü eső, ónossá leírni ám. ijedtében elhalaványodni.
Ennélfogva legvalószínűbb, hogy mindkettő gyöke a fehéret jelentő hol v. hó. Hasonló rokonságban a német: bleich és Élei. Lehet ,ol-v-ad' szóval is egy gyöktí.
őr, óriás v. óriás (mint, urias, uriás). Előlehvel: hóri, hórias. Egy eredetű a magasat
jelentő őr (orom, orj) gyökkel.
óv, L ó (2).
ő, rövid.
ö, a harmadik szemólynévmás elemhangja, megnyujtva ő, toldva: ön, mint: te, ten,
e-en, = én. A távolra mutató a, o vékonyhangu változata.
öb, (1) kidudorodó, kikerekedő, bizonyos űrt képező térfogat: öböl, öblös, öblöz, öblöz, öblít, öblöget. Legközelebbi rokona a testet kerítő öv és Sí (sinus, grémium).
öb, (2) = ho'b, höw: öböl ám. fojtó meleg, és ragya, öblöz a kemencze és a nap, midőn égetően süt, miszerint gyöke: hő, honnan így is ejtik: hőbő = hövö, hevitő v. hevülö.
öcs, fráter natu minor toldva: öcsé, honnan: öcsém, öcséd, öcscse (öcs-je). Jelent
a maga nemében kicsit, fiatalt, vastaghangon: öcs, ocsó (nyúl).
ők, (1), gyomorból feltoluló erölködési tompa hang: ökrődik, ökrendezik. Rokona a
vastaghangu: ok, okád, okádik.
ők, (2), bőgő hang: ökör, ökrész, ökrös. Szintén hangutánzók a hellén-latin: /?o»j, bős.
ők, (3), ütés vagy taszítás végett csomóba szorított kéz : ököl, öklöz.
ők, (4), elavult ige = bök, honnan: öklei, őklelődik, ám. böklel, böklelődik.
öl, (1), Öböl, kebel: ölbe venni, szorítani valakit, ölel, ölelget, ölelkezik. Átv. ért.
oldok (szemöldök) a szemek fölött félöblöt, vagy ívet képező szőrvonal, mely a szemeket mintegy öleli. Továbbá hosszmérő, mely körülbelül a kinyújtott és öblösen öszvehajtható karok hoszszának, illetőleg öblének felel meg. Hasonló rokonságban vannak a latin ulna kebel és ulna röf.
A törökben el ám. kéz.
öl, (2), a szúrás, bökés alapfogalmával: ölt, pl. tűbe czérnát 'ölt = beleszúr; ruhát
ölt, karjait a ruha ujjába tolja, öltözik, öltözködik, nyelvét kiölti ajkai között kitolja. Különösen
mint önálló ige, eredetileg valamely élő állatot úgy bök vagy szúr meg, hogy belehal. Széleab
ért. életét veszi valakinek bármi módon, pl. megfojtva, mint az ölv madár. A törökben ölmek ám. hal-ni.
öm, vastaghangon: óm: ömlik, omlik, önt, ont, ömleszt, omlaszt. 1. óm.
ön, (1), harmadik személynévmás, ő.
ön, (2), — öm: önt (öm-t) öntöz (öm-t-öz).
őr, (1), az igen kedves érzésre fakadt kedély természeti hangja: örül, öröm, örvend,
örvendez, örvendet, örvendetes. Fordítva rokona rö, röh, röhög, röhögés továbbá a latin ricZeo,
szláv rada (őröm).

—

75 —

őr, (2), kerekded alakot, vagy körzös mozgást jelentő értcménynyel, orv, örvös, örvényes ; vastaghangon : őr, orsó. Átv. ért. örök, ami folytonos szakadatlan időközben forog. Rokonai : űr, üreg, úr, űrök.
őr, (3), a maga nemében valami nagy : öreg templom, öreg szemű bab, öreg dió,
öreg szűr. Atv. ért. nagy korú, illetőleg vén, régi, öreg ember, öreg apa, öreg anya, öregedik,
öregség, öregít, öregbül. Rokona a magasat jelentő vastaghangu őr, orom, orj.
őr, (3), örd, ördög v. ördöng. Örjöngö ?
ős, f i ) , mint régi időre vonatkozót 1. ős.
ős, (2), ösvény; rokon a vastaghangú ős gyökkel ,oson' szóban.
ősz, (1), öszv, öszve, öszves, öszvesft, öszvér, ösztövér (ösz-töpér, töpö ?). Fordítva
rokona, szó', szöv, mennyiben mindegyik több részek egyesítésére vonatkozik. V. ö. ősz.
ősz, (2), ösztöke, ösztön, mint hegyes szurós eszközök közvetlenül a szláv őszivé,
otzten szókkal egyeznek. Egyébiránt mennyiben ezen eszközök egyik fő czélja az iízés, s tájejtéssel: üsztöke, tisztön, magyar szempontból véve igy elemezhetjük: ilzdö, ozdoké és ífedön
vagy iíztön.
'őt, (1), számnév : ötös, ötöd, öten. Különféle módosításokkal, mind az altaji, mind az
árja nyelvekben megvan.
öt, (2) = «t: ötlik, ötlet, beleötlik, v. ö. bot, botlik.
öt, (3), v. ott = önt: öttöz, öntöz, öttevény, öntevény, ötvös, öttvös, öntvös. Rokona:
őz, özön, vízözön, = vizörnlés, vizöntés.
öv, valamit körző, kerítő eszköz : öves, övez, övedz. Rokonai : iv, öb. Fordítva finnül
KV, latin, vieo, szláv : vejem, vényem.
őz, (1), özön, özönlik. V. ö. öt (3).
őz, (2), v. özo : ő::vegy, özvegység, özvegyedik, özvegy asszony, özvegy ember. Rokon ősz gyökkel, honnan oszlód, oszladt ; hasonló családot alkotnak : foszlik, feslik.
O, hosszú.
6', harmadik szeuiélynévmás, máskép ön. Rokonai a török o vagy ól, persa ó, ói, vei,
szláv ön stb. L. ő.
Sgy, ögyeleg ögyelgés. Valószínűen, az ódalog, oldalág változata, mert az ögyelgö
dologtalanul idéoda jár kel, oldalog.
ön, hegyes, szurós uszószárnyu pontyfaj. Talán eredetileg öln volt a szúrást jelentő
öí gyöktől, öszvehúzva ön, mint ólom, ón, mólna, móna, món.
6V, (1), őriz, őrizet, őrség, őrs. Rokon a körös mozgást jelentő őr gyökkel. Atv. ért.
örül, tájdivatosan orjiíl, ürjillt, ám. keringő bolond.
őr, f2), őr/, örjöng, örjül. L. őr (1).
őr, (3) az őr-fa öszvetételben jelent magas rudat, póznát a hajó orrán, tehát orr v. órfk ; de lehet eredetileg őr szó is, mivel mintegy őrt áll.
ős = ó», az ó v. av gyöktől. Szelyposen ejtve : ősz az esztendőnek avuló szaka, oly
fogalmi viszonynyal, mint a latin avus, avitus és autumnus. Atv. ért. szürkülő, fehér, mint az ős
kornak és ősz évszaknak egyik tüneménye.
ősz 1. ős. Rokonitható asz gyökkel is.
őz, dámvad ; talán ám. ilz, gyors futásától.
U, rövid.
t», (1), biztató hang : u-szú ! u-czu ! = nosza ! elölehvel : hu-szu ; uszít, uszítás, huszft, huszitáé.
w, (2), kutyahang, honnan : «g, ugat, ugatás, mint : be, bő természeti hangokból :
w, (3), uh, bagolyhang : uhu, uhog, huhog.
ud = ód, ad: udu, odú, adu, udor, udvas ; 1. ód.
«g, ugar, ugarol, (Acker, ager?).
ugr, ugrik, ugrá^. ugrat, ugrándozik. Alapfogalomban rokona : rúg, rugdal, rugdos.
.Lovat rngtatni és ugratni." „Neki rugtat.1 neki ugrat."
10*
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új, széleskedvü felkiáltás: ujjú! huj ju t ujjogat, ujjogatás.
ük v. tik, = nagyanya (avia), némelyek szerént a nagy anyának nagy anyja. Rokon vele agg, a szanszkritban is akkó ám. anya, nagyanya, s a törökben tk régi.
un, (1) = ön, unszol, onszol = noszol, nógat
un, (2), kellemetlen hatást eltaszító kedélyszó : und, undok, ami rút, csúnya alakja,
vagy mivolta által undort okoz. V. ö. ú, út, utál.
úr = húr: űrök, hurok, urkol, hurkol. Vékonyhangon: űr, űrök. Mint kerítő eszköz nevével rokon: őr, orv.
us = ős: uson, oson, usont, osont, us-di = fuss te! A suhogó elsurranás, elszökés
hangutánzása.
üt, után, utó, utói, utolsó. Rokonai: tó, tova és hát hátul, hátsó.
Ú, hosszú.
ú, távolra mutató: úgy, úgy a! ugyan. A közeire mutató módhatárzó: így. Rokon
a távolító ó-val. V. ö. un, út (2).
új, újdon v. ujdon, ujonta v. ujonta, újul v. újul, újít v. újít, újság v. újság. Fordítva
jú = iv, if, a maga nemében fiatal, csak imént származott, készült stb. Ellentéte ó = av, avik,
ivik Atv. ért, ujj v. ujj, a kéznek mintegy, fia kicsinye, és a felöltő ruhának azon része, melyet
újra vagy karra húzunk.
un, unja magát; gyakran ékvesztő: unalom, unatkozik, untat, kellemetlen érzés,
visszataszító, távolító ú v, ó hang által jellemezve.
úr, ékvesztő: ural, uras, uraz, uraság, uradalom. Régiesen: őr, honnan, ország =
urszag, urság.
«sz, csak némelyekben ékvesztő : úszik, úszás, úsztat, uszály, uszamik, uszamodik.
Előtéttel rokonai: cstísz, kúsz.
út, (1), ín. útra, útról, útba, utat, utak, utas, utazik, utal, utalvány, útasit Ikeritve
ige is: utfut. Egyeznek vele a szláv pút, Ultin it-er, hellén: őí-og.
út, (2), kellemetlen érzésből fakadó visszataszítóét jelent e származékokban: utál,
utálat, uíálatos. Gyökeleme a borzadási és távolitási kedélyhang: ú, hú!
U, rövid, és 0, hosszú.
ü, menésre biztató, sürgető hang: űz = ü, ü! vagy hű hangon kiáltozva hajt =
ti-öz. Előtéttel: hű, hücs! hű bele Balázs!
tíd, (1), v. td, vékonyhangu: üdv, idv, üdvös, idves, üdvözöl, idvezel. Alapérteménye: jó, kedvező, tetsző, boldogító érzelem vagy állapot Rokona di, a honnan idv = dív, azaz
dívó állapot
tid, (2), v. td, vékonyhangon: üdő v. idő, üdös v. idős, üdöz v. időz, idén ez idén.
Alapérteményre mozgásra, haladásra vonatkozó td gyökkel rokon. Gyökeleme ü V. ő. ti, üg.
üg, üget, ügetés. Gyökeleme szintén ü 1. ig, igét
«gy v. igy; ügyes, ügyel, ügyezik, 1. tgy, igyekszik.
uh, tihödik = büdösödik. Visszataszítási kedélyhang.
iik,l. fólebb:uk.
ük, üklü = két ág által képezett köz. Rokona az iker gyöke tk.
ül, ülés, ülep, ülepedik, ültet, ülő = szék, kakasülő, tyúkülö, és a kovácsok széke,
melyen a vasat verik. Vastaghangon rokona ál, alatt, alá.
üm, (1), természeti tompa orrhang; ümget, (inget, azaz Ü ti, üm üm! szóval int, bizonyít, helybe hagy valamit.
üm, (2), ümög, üng, ing.
un, tinö s üsző, fiatal tehén. Rokonai: éne, ana, eme.
űr, \ üreg, üres, ürít, ürül. Rokonai: oV, örvény.
űr, 2), ürii = heréit kos. A metszésre vonatkozó ár, ir, őr gyökökkel rokon.
űr, 3), üröm, ürmös, ürmöz. Változattal ir, írem.
űr, 4), ürügy, bizonyos álszín alá rejtett ok, máskép: orv.
üss, (1), üszög, üszk, üszögöz, rokon ize gyökkel, honnan izzó.
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fisz, (2X üsző = üzekedö, folyatni kezdő fiatal tehén.
ÜK, (3), = ö'sz: üszkölő, üszköpül.
«í, ütés, ütet, ütközik, ütü, ütlik, ütleg, üteg. V. ö. öt, (2) és bot.
üv, (1), hangutánzó: üvölt, üvöltés.
öw, (2), üveg, üveges, üvegez.
tíz, üzen, üzenés, üzenget, változattal iz, izén.
tíz, (1), tájejtéssel, íz helyett.
**> (2), ige, üzés, üzö. L «.

Mássalhangzóval kezdődő gyökök és gyökelemek.

iá, ba-ba, babba, gyermekszók, babáz, babázik.
iá, csudálkozási, szájtáti hang: bám, bámé, bámész, báraít, bámul, báva, bdkó ; báj,
bájos, báj öl.
bab, babó, babócs, babug. V. ö. bob.
bdb, bába, bábái, bábu, bábuzik. V. ö. búb, buba.
bacs, bacsa, bacsó = ácsa, acsó, atyó, öreg juhász, a juhászok atyja.
bács = báty, bácsi, bácsika.
bacz, L oecz.
bad, badar, badarság, badarul. V. ö. bot, botor, botorság.
bdd, bádgyad, bádgyadás, bádgyaszt. Az elfáradt vagy gyöngült beteg embernek
nehéz lélekzetü hangja.
bog, (1), bagoly,
baglyász.
Cl rf /
O w
*<Vi (2), ~baglya, baglyáz, baglyas. Változattal: bog, búg, baglya, buglya. Alapérte
menye gömböly
bah / indulatszó, mely valamin megütközést jelent.
baj, bajlódik, bajos, bajnok, bajtárs. Változattal: vaj, vajúdik, vajlódik.
báj, bájol, bájolás, bájoló, bájos. Puszta gyöke a csudálkozási bá.
bak, (1), baktat, baktatás, bakfincz. Változattal: bük, buktat, bukfencz.
bak, (2), baka, bakancs, bakancsos. V. ö. bök, boka.
6ak,
bakzik;
bakó.
fc,(3),
(3),==bök-, bakik,
.
.
.
bak, (4), = vak; bakcsó = vakvarju.
bal, (l), balaska, balta. Rokona a hasítást, elválasztást jelentő val, vdl: valag, válik.
bal, (2) = ál: balog, balkéz, balogács.
bal, (3), balga, balgatag. V. ö. bol, bolond, boly, bolyókás.
ball, ballag, ballagdogál, ballangó, ballangkóró. V. ö. bili, billeg.
bam, bamba, bambu, bambucz. V. ö. bám.
bám, bámé, bámész, bámékodik, bámul, bámít. Puszta gyöke a szájtátó á, bá.
bon, bankó = mankó. V. ö. bún, bunkó.
bán, bánik, bánt, bánás, bánat, bánkódik, bántalom, bántalmaz. Fájdalmas ketlvhang.
bany, banya. Az any szónak elötétes változata: banyalúd = anyalúd.
bar, barázda, barkócza, barkóczáz, barcs, V. ö. bor borotva, bér, berbécs. Alapért* íme: metszés, irtás.
bár, kedélyszó; bár eljönne ! bár csak úgy volna; ha bár! ámbár l
Itat, v. báty, batu, batyu, batus. V. ö. buty bugyor, moíy motyó, pod podgyász,
íút, bútor.
báty, bátya, bátyó, székelyesen öszvehúzva: bá, János bá, Istók bá.
be, bel, belső, belül, ben, bent, bél, béli, béllés; bő, bőség.
be, természeti hangutánzó: bég, bégés, béget, és tájejtési ige: béok, bész, bénák az
•Árok, V. 5. W.
beb, hangutánzó, bebeg, hebegés V. ö. lieb, höb, hebeg, höbög.
béét, becsü, becsül, becsület, becses, becstelen. Változattal: bocs.
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becz, (1), becze, beczés. Gyermeknyelven: kis borjú, vastaghangon: bacz, bacza.
becz, (2), beczö, beczöke. V. ö. «acz, vaczok.
bed, több helységnév gyöke: Bedé, Bedecs, Bedcg, Bedelö.
begy, begyes, begyeskedik, begyez. Változattal: bögy, bögyös.
bek, bekeg; rokonok: mekeg, makog.
beh, kedélyszó, beh szép! beh jó.
bek, (1), béke, békéi, békéltet, békés, békeség, békit, békül. Hasonló a latin: pax,
szláv: pokoj. V. ö. bőg, csomó.
bek, (2), vastaghangu ragozással: béka, békás, békász, V. ö. bek, bekeg.
bek, (3), békó, békóz, béklyó, béklyóz. Alapérteménye: kötési bőg, bog.
bel, (1), belénd, beléndek, beléndes, beléndeskedik. V. ö. bol, bolond, bolondos.
bel, (2), belül, belső, belsőség. Rövidebb eleme: be.
bél, bélés, béli, béllés. V. ö. bel.
béli, bellöke = billöke, bölcsőforma hinta. V. ö. bili, bUleg, billen.
ben, benn, bent, benső, bensőség. Gyöke be.
bén, (1), béndö, béndős. V. ö. bőn, böndö.
ben, bengy, bengyel, beogyeledik. V. ö. bony, bongyol.
bér, (1), bér, erős reszketésü természeti hang: berreg, berren, berrent, berrentytt, bérreget, berregtet; berzen, berzenkedik.
bér, (2\ berek, berkes, berke.
bér, (3), beretva, beretvál, beretvás; berbécs. Alapérteménye: irtás, metszés.
bfr, béres, bérel, bérlel. V. ö. ér, érték, ár, áru.
besz, besze, beszéd, beszél, beszélget.
bet, beteg, beteges, betegeskedik, betegszik, betegedik, betegít, betegül.
bez, bezeg v. bezzeg — biz igen.
bt, bibi, gyermeknyelven = seb.
bib, (1), bibe, bibircsó, bibircsós. Alapértemény: csomócska, kis babforma kinövés.
V. ö. bob, boborcsó.
bib, (2), bibirkél, bibirkéles, máskép, bab, babrál, babirkái, babirkálás.
bics, bicsak, bicska, bicskás, bicskáz, bicsaklik. V. ö. bicz.
bicz, biczeg, biczegtet, biczczen, biczczent. Jelentése: apró, ideoda ingadozó mozgás. V. ö. icz, iczeg, fax, ficzam, tn'cz, viczkand.
big, bige, bigecs. Változattal: búg, buga. Bige szarvú ökör, buga ökör. Jelent a
maga nemében kicsinyt.
btk, bika, bikus. V. ö. bak, bők.
bili, billeg, billegés, billeget, bilié, billen, billent, billentyű. V. ö. ül, illeg, illeget.
Alapérteménye: kicsinyes, könnyű mozgás.
bim, bimbó, bimbós, bimbózik, bimbózás. Máskép: bőm, bombék. V. ö. pim, pimpó.
Alapérteménye: csomódad sarjacska, fakadás.
bír, (1), birs, birtoka.
bir, (2), vékonyhangon: bírge, birgés, birgésedik. Alapérteményénél, fogva rokon
ver, vír gyökökkel.
bir, (3), biri, csiribiri. Rokona az igen kicsit jelentő pár, parányi.
bír, bíró, bírál, bírság, birtok, birtokol, birodalom. Alapérteménye : erő.
bit, (1), bitang, bitangol, bitor, bitorol. Alapérteménye: zsákmány, zsarolás.
bit, (2), bitó, bitófa. V. ö. boí, botoz, «í.
bizs, bizseg, bizsegés. Természeti hangutánzó. Változattal, pizs, pizseg, pezs, pezseg,
bozs, bozsog.
bob, boborcs, boborcsék; bibircsó, buborcsék. Csomódad kinövés, kisarjadzás.
bob, bóbita, bóba, bóbás, bóbáz. V. ö. bííb, búbos, púp, púpos. Alapérteménye :
dudorodáe.
bocs, (1), kis medve, medvebocs.
bocs, (2), bocsán, bocsánat, bocsú, bocsát. V. ö. bites, bulcs.
bocz, boczkó, fordítva: czob, czobók. Változattal; bucz, buczkó. Általán csomódad
kemény test.
bócz, bóczéros, hengcrbócz.
bőd, (1) = bogy: bodocs, kis bogyó, bodacs, bodak, bodza. Alapérteménye, gömbolyüség, dudoruság.
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bőd, (2\ bődön, bodonka, bodnár.
6od, (3), bodor, bodorít, bodorodik. V. ö. föd, fodor, fodorít. Körös kanyarodás.
bód, (1), bóda, kard bódája.
bód, (2), bódi, bódít, bódul; tulajdonkép: bol-d. V. ö. bol, bolond.
bog, boga, bogos, bogoz; boglya, bogács. Alapérteményc: csomó, dudorúság, gömbölyüBég. Vékonyhangon: bőg. V. ö. bitg, buga.
bogy, bogyó, bogya, bogyós, bogyózik.
boh, bohó, bohócz, bohós, bohóskodik. A bol, bolond szónak szelídebb árnyalata.
bök, boka, bokolyó, bokor, bokros. V. ö. bog.
bók, bókol bókolás, bókony. Alapérteménye: meghajtás, görbedés.
bői, (1), bolond, bolondos, bolondoz; rokon boly (1).
bol, (2), bolha, bolhás, bolház, bolházkodik.
bol, (3), boldog, boldogul, boldogít, boldogság.
boly, (1), bolyong, bolyongás, bolygat.
boly, (2), hangyaboly. Alapérteményo domboruan öszvehordott valami.
bőm, bomlik, bomlékony, bont, bontogat, bonczol. Előtét nélkül rokona, óm, omlik, stb.
bon, (1), tompa hang: bong, bongás. Rokona, dón, dong, dongó.
bon, (2), bondor, bondorít, bondorodik; rokona: gon.
bony, bongy, bonyol, bonyolú, bonyolódik, bonyolúl. Rokona: poity, ponyva, mint
takaró lepel, és ben, bengyel.
bor, (1), a fölmerevedés alapfogalmával: borz, borzad, borzaszt, borzas, borzogat.
Kukona a vékony hangú bér, berz, berzenkedik.
bor, (2), a takarás, körülvevés, födcs alapfogalmával; ború, borúi, borit, borong, bof'iigat. Rokonai: bi«r, burok, bnrkol, bóV, bőrös, bürödzik.
bor, (3) metszésre, irtásra, vonatkozó: borot, borotva, borotvál. V. ö. őr, őrt.
bor (4) = forr> tüzes, forongó, hevítő, tulajdonságú; boros, boroz, bors, borsos.
bor, (5), forgó, gördülékeny, gurogó : borsó, borsódzik. V. ö. őr, orsó.
bősz, boszú, boszús, boszonkodik, boszont. Haragos kedély kifuvási hangja. V. ö.
'•>«, bőszül, böszít, bwz, buzma.
bot, fn. botol, botos, botoz, botlik, botorkál, botrány, botránkozik. Alapértemónye :
:iti-4. V. ö. bű, bitó, Üt.
boz = borz: bozót, bozótos, bozont, bozontos. V. ö. bócz, bóczéros.
bő, (1) tompa hang: bőg, bögés, bölöm-bika, bödit, bődül. V. ö. bé*g, búg.
bő, (be-ö), bőség, bőven, bővelkedik, bővít, bővül. Alapérteménye; belterji sokaság.
bocs, böcsül, böcsülcs, böcsmérel, 1. becs.
bőd, bődön, bödönke, fordítva: dob, dobon, döbönke. Vastaghangon: bőd, bődön.
böf, gyomorból föltoluló, természeti hang: böfög, böffcn, böffent.
bőg, (1), gömbölyüded csomósodás alapfogalmával: bőg, bogoz, bögre. Fordítva:
;)•'•'», gíibü, göbörödik, göbecz. Vastaghangon: bog, bogoz, bogács, stb.
bőg (2) = bök: bögöly, bökő légy, pöesik.
bögy, bögyös, bögyöz, bögyök, bögyó's, bíigyörö. Rugalmas dagadozás dudorodás.
Mis-kép: begy.
bük, (1), ige, = szúr, öklei: bökcs, bökdös, bökcsi, bököczo, bököd. Csupaszon: ők,
1
kivi. latinul: pung-o, szláv: pich-ncm.
bök (2) = bwk: bökkenő = bukkanó.
bői, (1), bölcs, bölcseség, bölcsclkcdik. Régiesen: beles, bilcs. V. ö. il, ildom.
bol, (2), bölcső = bilcsö, billegő, bcllöke.
bol, (3), bölény, vad bika, ökör. Rokona: bol, bolyong.
bol, (4), bölö, bölöke, bölöncs. Mint gömbölyüséget jelentőnek rokona boly, bolyó.
bőm, hangutánzó : bőmből, börnbölés, bölömböl, bölömbika, bömmög.
bűn, (1), böndö, böngy, böngyöl, bong. V. ö. ben, bendö, bóngycl.
bőn, (2), hangutánzó : bong, böngés, bönget. Vastaghangon: bon, bong.
bőr (1) = borz, börzcnkcdik. \'astaghangon 1. bor, borz, borzad.
bőr, (2), börböncze, börhe, börtön, bőrű. Alapérteménye, takarás, borítás, födés. VasVhangon rokona: bor, borít.
bor, bőrös, boroz, böretlen, börödzik, bürhc, bőrke, bőrönd. V. ö. bor, borít.
bős, bős törköd! k. Vastaghangon rokona: bősz, bősz.
botZj böszít, bőszül, böszme. Vastaghangon: bo&z, boszú, boszont.
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bőt, (1), bötü, bötüz, bötüzés. V. ö. bot, botol.
bőt, (2), bötk, bötke, bötkös. Lágyítva : böíy, bötyk, bötykös. Alapértelme : csomós,
dudorú, kemény állományú kinövés.
böv, bőven, bövelkedés, bővít, bővül; L bő.
' '-délyhang : bús, búsít, búsul, búsít, búvalkodik, búslakodik.
.•mészeti hang : búg, bugás, búgatyu.
vik, búvás, bujkál, bújdosik, búvár, búvárkodik; buja, bujálkodik.
ubor, buborék, buborodik, buborcsék. V. ö. bob, boborcsó.
uba, bubázik. V. ö. bab, baba.
i, búboz, búbíta. Máskép: bob. V. ö .púp, púpos. Földndorodott csomós valami.
kó = bucz, buczkó. Rokonai: dúc*, duczi, tus, tusak, tuskó.
bucs, búcsú, búcsúzik; 1. bocs, bocsát
bucz, buczkó, buczkós, buczka, 1. föntebb : bucs, bocz.
búg = bog : buga, bugás, buglya, buglyos.
bugy, (1\ term. hang : bugyog, bugyogó, bugyka, bugygyan, bagygyant, bugyborék.
bugy, (2), bugya = bogya, bogyó,
bty, ige, bújás, 1. bú (3).
bük, bukik, bukás, buktat, bukdácsol, bukkan. Rokona : bú, búvik,
bul, bula, buláz, bulázó. Mint takarásra vonatkozónak rokonai: búr, burok, póly, pólya,
bulcs, ám. bol-cs, bolyongni vagy ballagni enged, meneszt
búr = bor : borít, borúi, burok, burkol,
bűz, buzog, buzdúl, buzdít, buzgó, buzgóság; buzma, buzmog.
bű v. bű, kellemetlen szagot eltaszító kedélyszó : bűd, büdös, büdösség, bűz, bűzös,
buzit, bűzöl
bű v. bilv : bűvöl, büs, bűvös. Vastaghangu ikertársa : Iá, v. báj : buba, bübáj.
bök v. bökk : bükkös, bükfa. Rokonai: bőg, bog.
bűn, bűnös, büntet, bűnhődik.
bősz, büszke, büszkeség, büszkélkedik. Alapérteménye : fölfuvalkodás, s rokonai:
bősz, bősz.
bűt, bütü, butus. Azonos öt, bot, gyökökkel
bűz, bűzöl, bűzelit, bűzös, bűzlel. Változattal: bőd, büdös.

cs.
csa, ökörterelö szócska : csára menni, csálé, csali. Alapérteménye: félre, egyenes
iránytól eltérés. Ennélfogva származékai : csak, csákó, csáklya, csám, csámp, csámpás, csdnk,
csavar stb.
csacs, v. csdcs, természeti h. csacsog, v. csácsog, csacska, csasogás, csacsi
csőd, v. csád, csadaj, csadajos, csádé. Változattal : csat, csaté.
csah, természeti h. csahol, csaholás, csábos. V. ö. cst'h, csihol.
csaj, (1), csajvadék = csej, csejvcdék, csevedék. Hangutánzó.
cső;, f 2l = görbeséget jelentő ka; : csajbos = kajcsos; csajka, csajkó.
csaj, (3), lucskosat, vizeset, sárosát jelent e származékokban : csajbos, csajt, csnjtos.
csak, kötszó, vékonyhangon: esek, honnan: csekély. A maga nemében kicsit, keveset,
csekélyét jelent Törökül andsak.
csak, törzs a csa gyöktől: csákó, csákány, csáklya, csáklyás. Kifelé görbedést, fityegést, hajlást jelent
csal, (1), csalás, csalárd, csalatkozik, csalafínta, csalfa. Vékonyhangon : csel, cselcvendi, cseleskedik. Alapérteménye : csáb, csábítás.
csal, (2), család, családos. Rokona azon csel, melyből cselekszik származott, honnan
vékonyhangon = cseléd, cselédes.
csal, (3\ csalán, csalános, csalánoz. Rokona : saj, saly : sajog, sajgat
csal, (4), = csór, cser : csalit, csarit, cserj, cserje.
csám, (1), természeti h. csámcs, csámcsog, csámcsogás. Vékonyhangon rokona: esem,
csémcség.
csám, (2), törzs a csa gyökből : csáraolyog, csámp, csámpa, csámpás, csámpásodik.
Jelentése : rendetlen, hibás kigörbedés, csavarodás.
csan, (1), hangutánzó : csang, csángó. Vékonyhangon : csen, cseng, csengő.
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csőn, (2), a görbeség alapfogalmával: csaniga, csank, csandorog; csángó (csavargó ?
eta

P> (l)j ige> es hangutánzó : csapás, csapdos, csapkod, csaptat Rokona : top, tapos,

tapogat, taps.
etap, (2), m. csapol, csaplár, csapos. Németül : Zapfm, törökül: topa.
csáp, a rovarok tapogató szarvacskája. Rokonai: csév, ceiíp.
csór, (1), = sor : csarit, sarjadzó erdőcske, cserj, cserje. Máskép : csal, csalit
csar v. csór, (2), csarnok, csornok.
csar, (1\ hangutánzó : csárma, csármás, csáré. Azonos vele lár, lárma.
esár, (2), csárda, csárdás. Eredete homályos. A szanszkritban cshardtk ám. hajlék.
csász = csúsz : császkál, csuszkái, császkirál.
csőt, (1), hangutánzó : csata, csatapata, csatár, csatáz, csatt, csattan, csattant, csattog,
csattogat Vékonyhangon : eset, csit, esetten, csitípatí.
csat, (2), = sat, csavargó járás : csatangol, csatolál, sátrat, satrafa.
csat, (3), = csajt, csaták, csatakos, = csajtos.
csat, (4), csatol, csatos, csatlás, csatlakozik.
csőt), csavar, csavarit, csavarodik, csavargat, csavarog. V. ö. eső.
csat), csáva, csávás. csáváz; csávicza, csáviszka. Rokona : sav, savany.
ese, = esi : cseál, csiál, csel, cselekszik. Tompahangon rokona te, tesz.
esé = cső : csév, cséve, csévélő; esek, csök, csecs.
cséb = csöb : cseber, csöbör. Vastaghangon rokona : csői, csobán, csobolyó. Edények nevei.
csecs = kecs: csecse, kecses, csecseget, kecsegtet
esecs, csécsés, csecsemő. V. ö. csé, cső.
etef = esev: cseferit, azaz cseveg. Vastaghangon: csaf, czafrinka, csevegő kis leány.
eseg = esek : csege, csegély. Alapérteménye : szűkülés, szorulás, keskenyedés.
esek, csekély, csekélység, csekélyedik. Fordítva rokona: kies, kicsi. Változattal:
sek, sekély; csak.
esek, csekken, csekként, máskép: csök, csökken. Alapérteményre rokona: esek, csekély.
esel, 1. csal.
etem, (1), = esim : csemete, csemetés, csima, csimota.
etem, (2), hangutánzó : csemcseg, csemcsegés, csemege. V. ö. esám, csámcsog.
etem = csőm : csempelődik, csembő = csombók, csimbók.
csen, (1), csenés, cseneget, csemp (csen-p), csempész, csempészkedik. Rokonai:
csel, csal.
csen, (2\ csenevész, csenevészik. Rokonai estin, csünik, sin, sindik, sinlik.
étén, (1), hangutánzó : cseng, csengés, csendít, csendül, csenget, csengetyü.
étén, (2), csend, csendes, csendesít, csendesedik, Az elébbi csen hangnak kisebb mértékeit foka.
csép v. csöp, (1), hangutánzó: csepeg, cseppen, cseppent, csepegtet, cseperedik, cseprő.
Atv. ért mint a maga nemében kicsinyhez hasonló: csip csop.
csép v. csöp, (2), cseplye, cseplesz, csepöcze, csepőte, csepelyeg, csepü, cseprente. Mint
sűrűén nőtt növényeket, szőrszálakat jelentőkkel rokonok: gyop, gyapjú, gyop, gyopár, gyop, gyöpti.
csép, csépel, cséplő, cséphadaró. Mint verő, csapó eszköznek rokona : csap, csapkod.
csér, v. csőr, hangutánzó: csereg, cserget, cserdit, cserdül, cserren, cserrent, csergeteg,
csermely, cserszeg, csertel, csertet
cser, (1\ cserfa, cseres, cserez, cserző, cserhéju. Latin guer-cus.
cser, (2), := sor, sarj : cserj, cserje, cserjés, csereklye, cserény, cseresznyeg. Vastagbangón, csór, csarit
éter, (3), a törékenység alapfogalmával: cserép, cserepes, cserepedzik. Rokona : esor,
tör, csörtet, törtet
, Í4), csere, cserél, cserélget, cserebere, csereberél = tereferél ?
cser, (5), cserke, cserkész, cserkél, cserkelődik. Alapérteménye : körüljárva keresgélés. V. ö. czír, czirkál, kar, kurkál. A kör főnévnek változata.
éter = srfr : cséros, cséroz. „Cserben v. csérben hagyni valakit" Molnár A. szerint,
,in luto haerentem fraudulenter deserere."
csesz, természeti hang és ige : cseszel, cseszelődik, cseszkó. V. ö. cst'sz, csiszol, cstísz,
csúsztat
AJUD. BASI MÓTÍJU

11

—
oseteklik.
sad, sadar.

82 — .

eset, természeti hang, vastagon: csat: csetteg, csattog, esetten, csattan, csetlik,
étét, cseter, esetért Mint tekerésre csavarásra vonatkozóval rokon : séd, seder,

eset, esete, apró földi bodza. Rokona a maga nemében kicsit, kurtát jelentő cswt, csata.
cíeft, csikót, lovat nógató szó, honnan csetkó v. csitkó v. csidkó.
esev, hangutánzó : cseveg, csevegés, csevetel. Rokona: csef, cseferít
cséw, cséve, csévél, csévélő. V. ö. csS.
esi, természeti hang, a) hallgatást parancsoló : csitt, csitit, csiba, csigát, b) altató : esi
esi béli,! csicsigat; c) vékony csevegési hang : csiáp, csiápol, csibe.
csio = csíp : csibellérez, csiboráz, = csipdes, csipeget
estes, (1), hangutánzó : csicser, csicsereg, csicserke, csicserkél. Máskép : csücs, csücsörög, csücsörke.
estes, (2\ = esees, czicz : csicsó, csicsóz, csecse, csecsebecse, cziczoma, cziczomáz.
estes, (3), = csöcs, csúcs, esttcs .• csicsóka, csucsornemtt növény, v. termény.
csid, csidu, csidkó = csiduka; rokon esett gyökkel.
cst'g, (1), tekervényes mozgás alapfogalmával: csiga, csigáz, csigolya, csigoltó. Rokonai : esik, csiklik, csikland, gyt'k, czik, czika, czikáz.
cstg, 2), csiget, csigeré, savanyu ital. Rokona : estes, csicscsed, = poehad.
csih,
, hangutánzó : csihár, csihol, csibéd.
csih,
, csikót, lovat nógató szó,; rokon csid, esett, cső szókkal.
esik,
, csikó, (= sik-ó v. csih-kó = csih-ka), csíkozik, máskép : esitk, csitkó.
esik, , tekerés, csavarás alapérteményével, hangutánzó : osiklik, csiklandik, csikar, csikoltó.
csitt, 11 csend, nesz szünete : csillap, csillapodik, csillapít Rokona : estit.
ctill, 2\ fénylés, ragyogás : csillag, csillám, csillámlik, csillog. V. ö. stl, silánkol.
csill, 31 = csel, csen : csillent, alattomban elvisz, ellop valamit
csill, 4\ = esir,: csilla, zöld sás, melylyel a szőlőt kötözik.
csill, ő), vékonyhangu képzővel: cst'líe, kis szekér vagy hajócska, talpacska. V. ö.
esir, csiribiri.
cst'm, (l\ csimbe, csimbelkedik, csimbeszkedik, csimba, csimbáz. V. ö. csin, csinga.
csim, (2), = kis csőm, csimaz, csimota.
csin, csinál, csinálgat, csinálmány; csinos, csinosít, csintalan, csinosgat
csíny, (1) = csen, (1) : vétkes, hibás cselekvés.
csíny, (2), a csendesség, lassúság alapfogalmával: csinnyán, csinytalan — csendtelen,
csittalan.
csíp = síp, hangutánzó : csipeg, csipog, sipog.
csíp, v. csíp, ige : csipdes, csipeget, csipke, csipkéd, csiptet, csíped, csipedett, csipesz,
csipeszkedik, csipellérez, csipet, csipisz.
cstp, vastaghangu : csipa, csipás, csipalag, csipalagos. Rokona : csép, csepeg.
cstp, csipe, v. csípő, csipertes.
csir, (í\ hangút csirip, csiripel, csirke, csiricsáré.
cstr, (2), := cser;, sár; ; csira, csirás, csirádzik, csiráztat, csiriz, csirkáka, csirkó. A
kicsinyes növés, apró sarjadzás alapfogalmával.
csisz, súrolási hang : csiszol, csiszár, csiszam, csiszamlik. V. ö, csesz, estise.
csit, 1) hangutánzó : csiti, csitten, 2) csendet parancsoló : csitt! csitít, csitítgat
cstv, hangút csivog, csivogat V. ö. síp, sipogás, esev, csevegés.
csíz, 1) hangút madárnév, csízík, csízike, 2) = cstsz, csiszol, csizma.
csó, madárhang : csóka = csó-oga, csó-ogó.
csob, (l\ tompa hang : csobog, csobogás.
csob, (2\ csobán, csobolyó, vékonyhangon : csői, csöbör, fordítva: bocs, bocska.
csob, (3), = esőm, csobak, fán termő csomós göcs.
csök, csokor, csokros, csokroz.
csók, hangút csókol, csókolgat, csókolódzik, csócsL
csőm, (1), vékonyhangon, csőm, = döm, töm, gyöm : csomoszol, csömöszöl, dömösröl,
tömöBzöl, gyömöszöl.
csőm, (2), tömör, gömbölyű valami: csomó, csomós, csomósodik, csórna, csomag, csomb,
csombor, csőmből, csombolék, csombók. Vékonyhangon : csőm, csömör.
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esőm = töm: csonka, tonka, csonkit, csonkul. A töm vékonyhangon tem, fordítva
met, honnan metél, metsz. Egyezik vele a latin meto, mutilo, a hellén tépvw, topos.
csont, csontos, csontosodik, csonttalan. Elemezve : csom-t, rokona : csőm, csomó.
esop, (1), tömeget képező gyüsokaság, csoport, csoportos, csoportosodik, csoportoz.
Rokonai: csőp, csöpü, csép, cseplesz.
csöp, (2), csopor, csupor. Rokonai: csob-olyó, csob-án, csöb-ör.
csór, rll hangút csorog, csorgat, csordit, csordul, csorran, csorrant; csórsz, csorszog.
csór, (2), csorda, csordás. Egyeznek vele a nem. Herde, Horde, lat grex, török szürü.
V. ö. ser, sereg.
csór, (3), csormoly, csormolya, vékonyhangon : csőr, csörmölye. Rokona a feketét jelentő kor, korom, a török kara, szláv cser-ni, csar-ni ^ fekete.
csór, (4), = csőr, tör : csorba, = törött, csorbít, csorbul; < soroszol, csoroszla.
csoV = csavar, csórcsavar. Vékonyhangon : csűr.
csősz, sorolási hangút csoszog, csosztat, csoszszan. V. ö. csisz, csiszol, cstísz, csúszkál.
csov, hangút = suh, suv : csóvád, csovaszt, subád, suhaszt.
csóv, rokon a tekergő mozgást jelentő csav, csavar szókkal: csóva, csóvál.
cső / lovat menésre biztató szócska, máskép: czo /
cső, v. csőv, esős, csöves, csöz, csövez.
csöb, csöbör. V. ö. csob. Egyezik vele a német: Zuber.
csőcs, csöcsös, csöcsöz, csöcsörész. Rokonai: cstfcs, csúcs, csecs.
csScs = csőd : csöcselék, csödelék.
csőd, (1), csödít, csődül.
csőd, (2), csödör, ménló. Elvont gyöke cső, csé, melyből esek. Csödör a cséktöl, mint
munyas a monytól.
csőg, fordítva : göcs, kemény állományú csomó; csögös, csögör, csögbog.
csök, (1\ = csőg : csököny, csökönyös.
csök, (2), = esek : csökken, csekélyedik, csökkent, csökött.
csőm = csőm : csömör, csömb, csőmből, csömbölék, csőrnek, csönlp, csöinpöly.
csőn, (1\ hangút csöng, csönget, csöndít, csöndül. V. ö. csen, cseng.
csőn, (2V = csőm : csönköly, forgócsont
csőp, rí), hangút csöpög, csöppen, csöppent V. ö. csép, csepeg.
csöp, (2\ = top : csöpörödik, töpörödik.
csöp, (3), csöpü, csöpéte. V. ö. csép, cseplesz, cseprente.
csőp, (4), = csép : csöpül, lecsöpül, = csépel, lecsépel.
csőr, (1), hangút csörög, csörget, csordul, csördít, csörren, csörrent, csörömpöl, csörtet,
csőrtől, csörfös, csörgeteg.
csőr, (2), = tör : csörmelék, törmelik, csörtet, törtet; csörge, csöröge.
csőr, (3), csőr : csörlö, = csörölö, csévélő.
csőr, a cső gyökből = madárorr.
csőt, hangút csőtől, csötlik, csötör, csötörtök, melyet a puska ad. V. ö. eset, esetten,
wol, csata.
csúcs v. csúcs : csucsor, csucsorodik, csücsörít, csúcsos, csúcsosodik.
csúf, csúfol, csúfos, csúfondáros.
csuh, (IX hangút csuhi, csuhu. V. ö. csád, csádé, suli, suhu.
csuh, (2), csuhér, = siheder, suhancz, suttyó.
csuk, (1), hangút csuklik, csuklás. Rokona a német sMuchzen.
csuk, (2), csukás, csukló, csukát, csukódik.
csum, estima, gyümölcs szára, nyele.
esup, (1\ csupa, csupasz, csupaszodik. Rokona : köp, kopasz,
csup, (2), = csuporit, csuporodik, = csücsörít, csucsorodik.
csűr, csurog, csordul, csurran csurrant. Gömbölyű hangzóval = csór, csorog.
csór, vékonyhangon, csűr, 1. csav, csavar.
cstísz v. csusz, csúszmász, csuszamodik, csúszik, csúsztat, csuszkái, csuszkorál. V. ö.
esitz, csesz, hangutánzók.
csut, CL\ = csúcs, csutora, csucsos szájú edény, vagy szopóka.
cswí, (2), csuta, csutak, csutka.
csűr, hangút csuvik, kuvik, kis bagolyfaj, halálmadár.
csttcs, (1), hangút csücsörög, csücsörke. V. ö. estes, csicsereg.
11*
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estié*, (2), gyermeknyelven : csücsül, azaz, ül. A testnek öszvecsücsösödő helyzete.
csild v. esüg, caontíz, csontdarab, cstigöz, csügözés.
cstín, csünik, csüng, v. csügg, csügged, csüggeszt
csőr, (1), kicsit, aprót jelentő csir : csűrbe nép, csűrbe baromfi, malacz.
csűr, (2), csontból vagy fából való kis teke : csűrök, csürköz.
csűr, gabona lerakó helye, pajta. Rokona a Üt horc-eum, német Sch«u«r.

cz.
cza, kicsinyítő, fordítva ocz, változattal: öcs, esa: Katicza, kukacz, uracs, tócsa. L ács.
czab, czabár, = csavargó, csabdi.
czad, = töd : czadarni a barmot = sadarni, hajszolni.
czaf, 1) = mocs, lőcs, csaj, csajt; czafat, czafol, czafatos, 2) = íaf, lef alálógó valami : ceafrang, czafrangos.
ctáf, czafol, czáfolat
czak, hangút czakó (czikákoló), bit et'eonta.
czam = kom, kom : czammog, kammog, komondor.
czan, czank, czankó = sank, sónk, valaminek alja, aöpreje, tankja, sonkolya.
czap y. czop, czapa v. czápa, tengeri emlős állat
ctav = czaf: czavira, czafra, kis leány.
czeb, hangutánzó = szép : czebeg, szepeg.
czed = czod : czedele, czodora, czondora, durva szűrruha.
czéd, czéda, = csélcsap, pajkos, csintalan.
ezek v. ezek, fürge mozgás : czeka, czekáz v. czékáz. V. ö. czik, czikáz.
czeU, czelleng, cselleng, azaz görbe utakon, mintegy cselőre jár, bolyong.
czep, czip, czepel, czipel. Rokona : szej>, szepelkedik, erőlködik, mintegy szepegve,
nehezen libegve. Hangutánzó.
cter, czir, czerkál, czerkó, czirkál, czirkalom. Egy eredetű a kér, kör gyökökkel.
czeí, czete, czetkény, malmokat tartó gúzskötél. Vastaghangon rokona: esőt.
•»
*\
j
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1\
csángós
ejtésti hangutánzó
= esto,
czibe,
esi
CZÍJb, 2), = bicz : czibak, biczegve járó, sántíkáló; czibek, czibekel.
czib, 3\ = tép: czibál, czibákol, = tépász, haját rángatja valakinek.
csib, 4), ==. czep: czibek, azon lánczos bot, melylyel halászatkor a gyalom kötelét
húzzák, czepeUk.
cztcz, fi), hangút czicza, cziczus, cziczkány, cziczeg. Atv. ért czicz
cztcz, f 2) =, csecs, estes : cziczoma, csecse, csicsoma.
czt'cz, (3), czucz : cziczerél a hímmadár, midőn párosodik, -vagy czuczáz, szurkai.
cztg, fl\ = szik : czigár, czingár, azaz száraz, mintegy szikkadt, szikár.
czíg, (2), = tzíg: czigony, szigony, czigonyoz, szigonyoz.
czt'A, hangút czihol, cziholás. V. ö. csth, csihol.
czik, = szik, vabuninek belső csirája, bele, melyből a magzat kifejtik, czika,=caira
átv. ért íz, darabocska: czikk, czikkely.
czik, (1\ hangút czikákol, czikákolás.
czik, (2), élénk, csapongó, szétágazó mozgás : czika, czikázik, czikár, czikornya.
czik =: tzik : czikkad, szikkad.
czitn, czimpa, czimbál. V. ö. csim, csimpajkodik.
c«'n, (1), hangút czineg, czinege, v. czinke, czinez, czinczog, czinczúr, czinczinbogár
cziniczinL
czin, (2\ = csíny : czinkos, czinkostárs = csinytárs.
cz»», í n, hangút czipeg. V. ö. tip, tipeg.
cztp, (2), = tép : czipár, czipárol, czipa kutya.
czir, (1\ czirkál, czirkalom, czirkabnaz. V. ö. cz«rt czerkó, kdV, körös.
ccir, (2), czirogat, czirókál.
czir, (3), czirom, czirmos, czirmoz. Rokona : scur, szurtos, kor, kormos.
cziv, hangút czivakodik, czivódik.
czo, / tovább menésre sürgető szócska, Czo tovább; czo Dóra! czo ki kutya! czo Fakó;
gyermeknyelven : czoczo = ló.
ctob = szói : czobor, szobor, kapuczobor = kapubálvány.
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etoez, malaczhang : czocza, czoczi. Változattal : pocza, poczi.
czók, vékonyh. czők, = dibdáb, diribdarab : czókmók.
ezom, (1), = czomb, czombos, czomp, czompó. Álapérteménye, dudorodás, csomó.
esőm, (2), = szóm : czompolyodni, = szomorodni.
ezon, czondora, czondra, durva szöveti! ruha.
czop = czep : czop-hát, lovasdi játék, midőn egyik játszótárs a másikat hátára veszi,
czor = Aor, kor, hangút czorholni a bőrt, = horholni, korholni.
czök v. ez6%, savanyitó, oltó kovász.
czues, (1), hangutánzó, czuczorít, czuczorka, czuczorkál.
czuez, (2), = szucz, csúcs : czucza, czuczál, czuczáz. Álapérteménye : szúrás, bökés.
czirf = ezur, kw : czula, czurhó, kurva.
cz
^pf (1)> hangút czupog, czuppan, czuppant, csók hangja.
csttp, (2), = cswp : czupér = csupér, azaz csupasz, meztelen.

D.

bocsánat).

dob, több helynevek gyöke : Dabar, Dabas stb.
dacz, daczol, daczos, daczoskodik, daczosság.
dag, dagad, dagaszt, dagály, dagonya, dagan, daganat, (mint : fogan, foganat, bocsán,

dód, hangút dadog, dadogás, dada.
daj, dajka, dajkál, dajkálkodik, dajna.
dal v. dán, hangút dalol, v. danol, dana.
dal v. dél, dali, deli. dalia, delié ; dalma, dalmakodik. Álapérteménye : darék, derék,
tnkjd. és átv. értelemben.
dám, (IX több helynév gyöke : Damak, Damos stb.
dám, (2), damasz, kövér, hízott disznó. Rokona : döm, döme, dömbicz, dömöszke.
dán, dancs = mocskos. Rokonai : gan, gam : ganéj, gamat.
dar, (l\ hangút darázs, daru, darvadoz.
dar, (2), vékonyh. dér = tör : dara, dercze, darál, derzál, darab, deréb, darancs, darócz.
dár, (1), hangút dárídó. Rokonai : dáv-orikol, dor-bézol.
dar, (2), dárda, dárdás. Elöhang nélkül rokona a hegyeset, szurót jelentő ár. V. ö. nyárs.
de, kötszó : de úgy, dehogy, de még is.
déb, débér, dóbérke, débén. Változattal : dob, döbör, döbörke.
deez v. döcz, déczég, döczőg, déczégtet, döczögtet A visszataszító mozgás alapfogalmánál fogva rokona : dacz, daczol.
ded v. did, a fázónak reszkető hangja : dedereg, didereg.
ded, nyílt «-vel ám. kicsin, kis gyermek.
déd, dédős, dédanya, dédük. Szlávul: dedo, törökül : dede. Rokona a vastaghangu :
didé, taté.
o*eg = dag : deged, dagad, degenyeg.
dél, (1), déli, delel v. déli, délest v. delest
dél, (2), = dől : délczeg, dölfös.
dér, (1), hangút derécsel, deredarál, dereducsál. Keményen : tér : terefere, teretura,
teréoeL V. ö. dt»r, durczás.
dér, (2\ derék, dereglye. Vastaghangon : dar, darék.
dér, (1), hangút dérdár, dérczes, durczás.
dér, (2), a fehéredés, világosság alapfogalmával : dér (hóharmat), deres, derít, derű,
derül, derhenyő.
di, (1), dia, czizma-dia, változattal : zt, esi, zia, csia, a törökben : dsi. V. ö. cse, cseál,
di, (2\ dió v. dívó, diós.
di, (3), v. di, díj, dlv : diadal, dívik, divat, díványos, dísz, diszlik, diszké.
dib, ikerítve : dibdáb, dibdábság. Jelent a maga nemében hitvány, aprólékos valamit
dict y. dücs : dicsekedik, dicsér, dicső, dicstelen, dicsőség. Elavult ige.
dúc. disznó, disznós, disznóság. Hasonlók a hellén : v?, lat. sus, török domuz, héber
«<«e*ái (kövér)'
din, díszes, díszít, dísztelen. V. ö. di.
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dob, (l\ hangút dobog, dobban, dobbant; dob, dobol, dobos.
dől, (2), ige, dobál, dobás, dobásnyi. Rokona a távolodási: tov, tova.
doh, (1), dohos, dohosodik, dohlik, dohot Nehéz fojtó szaggal járó avasság.
doh, (2), hangút dohog, dohogás, máskép: duhog. Rokona a fúvást jelentő dú, dúl, (fül).
dől, dolog, dolgos, dolgozik, dologtalan. Vékonyhangon rokona csel, cselekszik, honnan
dolog = cselek. Egyezik vele a szláv : djel, djelo.
dóm, (1), a dudorú magasodás alapfogalmával: domb, dombor, domború, domborodik,
dombos, dombár.
dóm, (2), = töm, hangút dombéroz, tombol.
dón, hangút dong, dongó. Vékonyhangon : dön, dong, dönget
dór, (1), hangút doromb, dóromból, dorgál; dorbézol v. dorbélyoz.
dór, (2), v. dur = rúd : dorong, durung, dorongol, durungol. Változattal tájejtésileg:
dür, düring.
dór, (3), metszés, vágás, hasítás alapérteményével: doroszol, dorozma, dorozmás.
Rokona: csór, csoroszol, dér, derzál.
dosz = tosz, túsz : doszol, doszolásj dosztig (duztig, töltig), tőszói, tuszkol, tuszkoláa.
Alapérteménye : taszítás, távolítás.
dö, gyökeleme dől, dönt, dbjt szóknak.
dob, (1), hangút dobog, döbben, döbbent Vastagh. dob, dobog.
dob, (2), dobon, döbönke, döbör, döbörke, fordítva : bőd, bődön; vastagh. dob, dobon,
bőd, bődön.
döcz, döczög, dőczögtet, döczczen, döczczent Ütödés okozta ideoda mozgás. V. ö.
décz, déczeg.
död, dödölle, döddö. Dudorodás, fölfuvódás alapérteményéveL Rokonai: tűd, tüdő,
tügg, pofa, tütt, tüttös.
döf, döfés, döföd, döföl, döföttyü.
dög, döglik, döglel, döglelet, dögleszt, dögös, dögösködik.
doh, döhér; mint puffadtat jelentővel rokon : döm, döme.
döm, (1\ = töm : dömöszöl, tömöszöl, dömöcsköl.
döm, (2), domború vaskosság, testesség alapérteményével: döme, dömsödi, dömöczkös, dömbicz, dömöszke.
dön, (1), hangút dong, dönget, döngöl.
dön, (2), = göm, gön : döndöre juh : göndör szőrű.
dör, (l}, hangút dörög, dörget, dördít,dördül,dörren,dörrent,dörmög,dörömb,dörömböl.
dör, (2), súrolás és törés alapérteményével: dörgöl, dörgölödzik, dörzsöl, dörmöl
(fogaival).
dór, dőre, dőreség, dőrélkedik. V. ö. őr, őrült

dőzs, dözsöl, dőzsölés. V. ö. dtZs, dúskál.

dú, (1), m. (praeda) dúl, dúló, dús, dúskál, dúka, dukál.
dú, (2), hangút, dúl, dúlfúl, = dújfúj, duvad.
dú, (3), = tó : dulakodik = tolakodik, tuliz.
ducz, duczi, duczos, duczkó = tuskó.
dud, (1) v. dtíd, hangút duda, dudál; dudorog, dúdol, dudog.
dwd, (2), dudor, dudorít, dudorodik, dudva Alapérteménye: gömbölyű, domború fölfuvódás, duvadás. V. ö. dú, (2).
dug, dugasz, dugaszol, dugdos, duggat, dugul.
düh, hangút duhog, duhogás. Haragos kifuvás, dúlásfúlás.
dum v. dtím, hangút dummog, dümmög.
dun v. duny, dunna v. dunyha. Rokon a fúvást, fuvódást jelentő dú-val.
dttn, dundi. V. ö. döm, döme, dömbicz.
dur, (1), hangút durr, durran, durrant, durrog, durrogat; dérdúr, durcz, durcza, durczás, durbonczás, durmonyás.
dur, (2), durva, durválkodik, durvaság, durvít, durvul. Egyezik vele a latin darus, rwd-is.
dús, duska, dúskál, duskálkodik. L. dú (1).
duw, (1\ = div : duvatlan, divatlan, duvatlankodik, divatlankodik.
duv, (2), a dagadás, fölfnvódás, kinyomulás alapérteményével: duvad, duvaszt V.
ö. dú (2).
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dúz, v. dwz: duzma, duzmatí, duzzan, duzzad, duzzaszt, duzzog, duzzaszkodik. Puszta
gyöke a fuvást jelentő dú.
dücs, dücsö, dücsekszik, 1. dics.
dtih, dühödik, dühöng, dühös, dühít, dühül. Álapérteménye : boszúból, nagy haragból
fakadó fóvás, dúlás-fúlás. Vastagh. rokona : dú, duó, düh.

D8.
dso, dsadsa, bizonyos madárfaj hangja és neve, máskép : gya, gyagya.
dtam v. dtám, hangút, dsamál, dsámisz, dsámiszka.
dst'd, dsida, dsidás, dsidáz.
dsig=zstg : dsiger, zsiger.
ősin, dsindsa, dsindzás. Rokona : csim, csimota.

fa, fás, fásít, fásul, fajd, fájsz. Finnül :puv, svédül : boom, németül : Baum.
f ács, facsar, facsarás, facsargat ; fordítva- : csav, csavar.
fád, ige, a halászok nyelvén : hálót fádni = öszverakni.
fagy, (1), fagyos, fagyoskodik, fagyjú v. faggyú.
fagy, (2), fagyalfa. V. ö. magy, magyalfa, mogy, mogyoró. Rokona : bogy.
jaj> fajta, fajtalan, fajtalankodik, fajzik. Rokona : fi, fias, fiú.
fáj, kedélyszó : fajdal, fájdalom, fájlal, fájós. Rokonok a lat. vae, török vaj, német weh.
fok, (1), fakad, fakaszt, fakgat, fakadék. Vékonyhangon rokona :fek, fekély.
fák, (2), fakó, fakit, fakul Rokona : fék, fekete, és vak, vakota.
fal, (1), fn. falas, falaz, falazás, falatlan.
fül, (2), ige: falas, falat, falatoz, falánk, faldos.
fal, (3), v. föl, falu, falusi, faluz, falv, föl, folu, folnagy ; falka v. folka. Álapérteménye : csoportot, sereget képező sokaság. Rokonai a hellén : JTOÜ.IV és nóiií, német : viel, Volk,
firosz : púik stb.
fony, fanyar, fanyarog v. fanyalog. V. ö. wony, vonyár, sany, sanyar.
far, (1), a metszés, hasítás alapérteményével : farag, faragás, faragcsál, faragatlan.
Változattal : fór, forgács.
fór, (2), kerekdedség és körös mozgás : fáról, faros, fartat (fortat, firtat).
fáz, fazék v. fázok, fazekas v. fazokas. Rokona a latin : «as, vasis.
fáz, fázik, fázás, fázékony, fázós.
f e v. fö, a magasság alapérteményével : fél, fen, fenn, fent, félül, felső ; nyilt e-vel :
fy (caput) fejes, fejeskedik, fejetlen; fcö, fö- v. fe-é, fé ; fék, fékez, féktelen; fed, fedél, fedez,
zárt ajakkal : föl, fönt, föd, födél stb.
fees v. fécs, természeti hangú : fecseg, fecsegés, fecske, fecskend, fecskendez. Zártabb
tangón : főét, fücsög, föcske stb.
fedd, (fegy-d), nyilt e-vel : feddés, feddetlen, feddhetlen.
feoy, fegyelem, fegyelmes, fegyelmetlen ; fegyver. Elavult ige.
f eh v. fej, fehér v. fejér, fehérség, fehéredik, fehérít.
fej , (1), fn. az egyszerű régies fe-nek j'-vel toldott mássá : fejes , fejetlen , fejel,
fej, (2), ige : fejes, fejő ; fejlik, fejt, fejsze. Álapérteménye : elválasztás. V. ö. fes, feslik.
fék, (1\ igegyök : fekszik, fektet, fekvés, fekhely.
fék, (2), elvont gyök: fekete,feketít, feketül, feketedik. Mint sötét szint, tulajdonkép szín
bányát jelentővel rokon a vastaghangu vak, vakota, vakisa = fekete v. feketés foltu, és fák, fakó.
fel, feled, felejt, feledékeny, feledtet, feledkezik.
fél, feles, felez, félül, felség. L.fé, fö.
fél, (1), ékvesztö név : felek, feles, felez, felekezik, felekezet, feleség; felel, felesel,
énye : ketté választás, ketté osztott egésznek egy-egy része. Vastag hangon rokona :
-i/. válik, válasz (felelet), továbbá fal, mint választó vonalat képző építmény.
fél, ige : feles, félelem, félelmes, félt, féltékeny.
fém v. fény, fémlik v. fény lik, fényes, fényesít, fényez, fénytelen. Rokona :fen, fenés.
fen, (1), ige : fenés, fenét, fenéden.
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fen v. fény, fene, fenéz, fenyeget, fényit, fenyíték. Törökül fene, ám. rósz.
f eV, féreg, ferde, ferdít, ferdül, fergeteg, fergetyü. V. ö.pér, pereg, perdűl, f őr, forog.
fér, (1), ige, férés, férhet, férhetetlen.
fér, (2) = ivar: férj, férfi, mint fia, ifjú ám. ív-ju, ío-ik igétől. Rokon a lat vir, gör. cé^p.
fér, (3), = fér : féreg, férges, férgesedik, Alapérteménye :tekergő,fttrgőmozgás.
f ét, m, feslik, feslett, fesletteég. Rokona :fét, fésű, f e;, fejlik, és vdt, vásik.
f ét, (2) v.ffcs, fest, főst, festék, fősték Vastag hangon rokona ifot, fost, foetos.
fűz, feszes, feszit, feszül, feszeleg, feszeng.
fesz, fészek, fészkel, fészkelődik, fészkes. Rokonai: becz, beczö, és vaez, vaczok, vatt
vaszok. Finnül pdszá, németül Nett, latinul ntdus.
fi, fiú, fiadzik, fial (régies), fias, flatlan, ficsór, ficz, ficzkó, fiók. Rokona if ifjú, Ív
ivik, ivadék.
fict, ficsere, ficseréz. Rokona : csics, csicsoma, csecs, csecse.
ficz, élénk, síkamló mozgás :ficza,ficzam,ficzamít,ficzamodik,ficzánk,ficzánkol
ficrke. V. ö. icz, iczeg, btcz, vice.
figy,figyel,figyelem,figyelmes,figyelmetlen,figyelmez.Rokona : trigy, vigyáz.
fik, fíkik Vastag hangon rokona : bak, bakik.
fik, fika, (magyar gyalog vitéz), baka, bakancsos.
fii, (1), filkó, tökfilkó, makkfilkó = felső, tökfelső. Fil-Istál Csalóközben= Fel-Istál,
filegdría = felgóré.
fii, (2) = bű :filling,biliing; L 6ií.
fin, finta, fintor, fintorít, fintorodik, fintorog, fintorgat Görbe hajlás, hajlongás.
finy y.finny, finnya, finnyás, finnyáskodik.
fincza, finczos, finczároz; tnncz, vinczároz. Jó kedvű, csintalan, gyermekded
1) =fár : firtat, fartat V. ö. far.
2 j = Ír ige :firka,firkái,firkálás,firkász,firkant= irka, irkái stb.
'3) =f«r: firge, firgencz, fürge, fürgencz. Vastagh. «ir, virgoncz.
itat, fitit, fitog, fitogtat, fitos. V. ö.fity, fityeg.
Jíty, (1\ fityeg, fityegtet, fiiyőlék; fityma, fitymáL
- -, (2), f'ihrész,fityészőeb = szaglászva keresgélő. Rokona :figy, figyel.
fiz v.fz, fizet, füzet,fizetés,fizetetten.
fog, (1), ige: fogás, fogdos, foglal, foglalkodik, fogékony, fogul, fogulatlan, fogoly. Hasonló a német fonóén, gothfonan, görög mff<», arff^vfu.
fog, (2), név, fogas, fogatlan, fogadzik. Valószínűleg a fog igével azonos, mint: nyom
premit, és nyom vestígium, let, insidiatnr, és les insidiae, zár claudit, és tár clausura, sera, s
több mások.
fogyat, fogyatkozik, fogyatkozás, fogyaték.
, kedélyhang : fohász, fohászkodik. Rokona : soh, sóhajt
főj v. fuj, fojt, fojt, fojtás, fojtogat V. ö.ftí, fól.
fok, fő. 1) Valaminek feje, főrésze, kiálló része. Hegy foka, vár foka, fejsze foka, kés
foka; fokos,* ttt foka. '2) Nagyobb folyóból, tóból kiszakadó ér. Siófok, foktő.
f oly, folyás, folyó, folyam, folyamat, folyamodik, folydogál, folyat, folytat, folyár. L&ún fiúit, német fiietzt, szanszkrit plu.
föl —fai: folka, falka, folu, falu.
fon, fonás, fonóka; fondor, fondorkodik, fonál. V. ö. von, vonal.
fony v. fonny, fonnyad, fonnyaszt
fór, (1), körös mozgás : forog, forgat, fordít, fordul, forgékony; forbát, forbátol. Vékonyh. :fe>, féreg atb.
fór, (2), buzgó mozgás : forr, forrong, forradalom, forrad, forraszt
fór, (3), erős indulathang : forty, fortyan. Rokona :för,fönned.
fos, fosik, fosos, fost, fostos, latin : fonván.
fősz, foszlik, foszt, foszlad, foszladoz, foszlékony, foszlán, fosztor. Alapérteménye :
részekre otzlá szakadás, bomlás; rokon : ősz gyökkel.
fő, föd, födél, födés, födő. V. ö.fé, fed.
fS, (1) =: fe;, mint: vő vej, nő nej.
fS, (2), a hőség alapérteményével: fSl, főz, főzés. Rokona: fű, fül, fiit Eredeti értelme
a/u-vásban rejlik.
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focs =fécs, hangút, föcsög, fecseg.
f őr, (1), kedélyszó; förmed, förmeszt
fSr, (2) = for : forog, fórgetyü, förgeteg.
fű v. fú: fuvás, fújás, fuval, fuvalom, fuvalkodik; fái, fojt. Természeti hangút
fül = fúr, szúr : fulánk, fulánkos.
f úr v. fúr : fúrás, fúró v. fúrú, furkál; furfang, furfangos, furcsa. Rokona : fór, forog.
Latin foro, német bohreii.
fut, futás, futam, futamodik, futkos, futkároz, futrinka. Latin fugit.
fii, (1), hőség által okozott fuvás : fül, fut, fütözik, fűtés, fíitetlen. Ellenkezője :
hű, hűl, hűt
fii, (2), füves, füvész, füvészet. Rokona a hellén <pt!o>, yvróv.
függ, függés, függékcny, független, függed, függeszt, függelék.
föl v. Jü, (1), fülel, füles, szemfüles.
fiil v. fii, (2), füllent v. fiilent, = biü, billent, átv. ért
f űr, fürge, fürgencz, fürüg, fürernedik, fürdik. A. fór (forog) gyöknek élénkebb érteményü árnyalata.
füty, hangutánzó: fütyöl, fötyörész, fütty, füttyén, füttycnt, füttyöget, füttyös.
f űz, (1), név : füzes, fűzfa. Tájejtéssel : f íz, Baranyában sziz-fa.
ftíz, (2), ige: fűzés, fűzöget, füzér.

0.
gab, (1), gabona, gabonás, gabonátlan.
gab, (2), v. gáb, hangút, gabos madár (galbula), gáborka, szarkagábor.
gacs, gacsaly, gacsos, 1. kacs, kacsos.
gács, hangút, gácsér, gácséroz. V. ö. kacs, kacs.
gad, gadócz, halncm, lat gadus.
gag v. gag, lúdhang, gaga, gágog, gágogás.
gág, 1) gágó ám. tátott szájú, 2) gajmó.
gagy, hangút gagyog, gagyogás, gagyúl, gagyula.
gaj, (1), hangút, gajdol, gajdos,gajdul. Rokona: haj, kajdász, kajdács, kajált, kajabál
gaj, (2\ = ka/, görbeség, görbcdés : gajmacs, kajmacs, gajmó, kajmó.
gal, (1), hangút galagy, galagyol, kalaty, kalatyol. Kis gyermekek gagyogó hangja.
gól, (2), = goly : galacsin (golyócska agyagból), galuska.
gal, (3), = szál: galand, galandféreg = szalag, szalagfércg.
gal, (4), = gyal: gálád, gyalázatos, alávaló.
gall, gallóka, =r bellöke, bölcső.
gam (IV = keim : gamó, kamó, gajmó, kajmó.
gam (2),v. gan : piszok, mocsok : gamat, gamatol, ganaj, ganajoz.
gan, (1), gangos, gangosán, gáncs. Rokona a görbcséget jelentő gam, kam.
gan, (2), v. gan, gancza, v. gáncza, azaz, gom, gomcza, gomócza.
gány, gányó, (dohánykertész), gányol (kerít).
gar, (1), = kör : garád, garat, gárgya.
gór, (2), a metszés alapéi-töményével: garda, hal, (cyprinus cultratus). V. Ö. kar, kard
gar, (3), garázda, garázdálkodik. Nagy zajt, lármát ütő veszekedés.
gaz, (1), vékonyh. géz : gazos, gizgaz, gezdernye, gczemiczc, gezernicze, gézengiiz.
gaz, (2), gazdag, a régieknél : kazdag. A török khazine ám. kincs.
gát, gátol, gátolás, gátos, gátoz.
gáz, gázol, gázolás, gázló.
géb, gebe, gebéd, gebedés, gebeszt Rokona : gib, giber, giberedik.
ged v. gegy, gedél, gedélget, gegyel, gcgyerész. Kedveskedő bánás. V. ö. ked, kegy.
geo* v. gid, gedó, gidó, gödölye, latin, hoedws.
gél v. gil, geleszta v. giliszta,
gely, gily, gelyva, gUyva, 1. goly, golyva,
geg v. gtfg : gége, gégés, gőgös.
gém, = kam, kát;*, görbedés alapértcményévcl : gémb, gémber, gémberedik, gemicse
karapóa bot; gém madár, hosszú görbe nyakú; kútgcm.
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geny, genyed, genyedés, genyes, genyesedik. Rokona : gon, ganaj.
gép, gépely, gépi ; rokon gém gyökkel
ger, fl\ sovány, görhes valami : gernye, gerény, geher, vastaghangon : gór, gárincza.
ger, (2), gerincz, gerenda, gerendely.
gér v. gör, (3), az •égés, melegség, tűz alapérteményével : gerjed, gerjeszt, gerencze ;
fordítva : reg, rög : regvei, rögtön (hevenyében). Rokonai a szláv : gorí, Aort (ég, ardet) goroncz*,
Aoruczi, (forró).
ger, (4), a szúrás, bökés, hegyesség, metszés értelmével : gerely, gereben, gereblye ; gerezd.
geszt, gesztes, baranyai tájnyelven ám. fás. tehát geszt = fa.
gib, giber, giberedik, göb, gőbörödik.
gicz, disznóhivó szó, honnan : gicza = disznó.
gíl, hangút gili, gilicze, gerlicze.
gím, vörös vad, u. m. őz, szarvas : gimes.
gob, goboncza, gobhal, latin gobio.
gócz, (1), hangút gócza, ám. kacsa, kacsa.
gócz, (2), kuczkó, koczik, kuczik, különösen, melyben tüzelnek.
gog, búbos kemencze.
gogy, gogyola, ám. golyva.
gon, gohér = kövér, korán érő nagyszemü szőlőfaj.
'
g°ty> (1)> a gömbölyüség, dudorodás alapérteményével: golyó, golyva. Rokona :
boly, bolyé.
goly, (2), = boly ; golyhó, bolyhó, bohó, bolondos.
gom, gomb, gomba, gombócz, gomboly, gömbölyít, gombolyag, gomoly ; gongy, göngyöl, göndör. Vékonyhangon : göm, gömb, gömböcz stb. V. ö. gum, gtíro.
gon = kon : gonosz, gonoszság, konok.
gór, (1), hangút gordon, gordonka.
gór, (2), = gör, : gornyad, gornyadoz, görnyed, görnyedez.
gór, a magasat, nagyot jelentő ór, Aór rokon érteményóvel : góré, górtyúk, gória,
(filagória).
göb, göbe, göbecz, göbü, göb, göböly.
göcs, göcsös, göcsört, göcsörtös, fordítva, csög.
göcz, hangutánzó, göczög = édesdeden nevet
göd, gödör, gödrös, gödröz.
g6'd = gó'g : gödény, gögény, tág gögjétöl.
gffg, (1), hangút gögicsél, gőgicsélés.
, (2), gőgös, gögösködik, gögjét fölfójja.
gögy, hangút gögyög, gögyögés, gagyog, gagyogás.
göl = gól, gölödény, gölődör = gombócz, mint golyóalakú tésztás étek.
göm, gömb, gömböcz, gömböly, gömbolyödik, gömbölyít, gömbölyű; göndör, göndörödik, göngy, göngyöl, göngyöle.
gör, (u, fordítva rög : göröngy, görönce, görvény.
gör, f 2) = kör : görbe, görbéd, görnyed, görhes, görcs.
gör, (3), égés, sütés alapérteményével : görjed, görjeszt, görhön. V. ö. ger, gerjed.
gör, (4), kerek mozgás és hangutánzás : gördül, gördít, görög, görget, görgöcse. V. ö.
gur, gurog.
göt, göthös, göthösödik, götiöhös.
g6'z, gőzöl, gőzölög, gőzös, talán eredetileg hoz, a meleget jelentő M-töL
gub, guba, gubacs, gubancz, gubó, gubbad, gubbaszt
gug, gaga, gugg, guggol, gugorodik, gugorczol, gugora, gugy, gugyor.
guly, gulya, gulyás. A perzsában ghau, gao, a szanszkritban go, gan, ám. a német
Kuk, Odú.
gúny, (1), gúnya, genyegúnya, V. ö. köntös, kantus, szlávul Aunya.
gúny, (2),
2)> gúnyol, gúnyolódik, gúnyos; giny, ginyol.
gur, (1\ gördülés, és ennek hangja: gurul, gurít, guriga, gurgula, gurdúl, gurdít
gur, (2\ = meghajtási kör : gurba, gurbancs, görbegurba.
gur, (3), gurdal, gurgyal, gordon, góró, kóró.
gtízs, guzsaly, guzsalyos, gúzsol, fordítva : zsug, zsugorodik.
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güb, gübü, gübül, gübülés.
gllg, gügü, kenyér domója, gyürkéje.
íflUHi gtigyti* egy csomónyi vagy maroknyinád, fű, kender V. ö. gilg.
gttz, güzü, güzmől, güzmötöl.

ÖT.
gyo, gyagya ily hangon szóló madár neve, máskép dsa, dsadsa.
gyak, (1), ige, a szúrás, bökés alapfogalmával: gyaka, gyakás, gyakdos. Rokonai:
dák, dákos, <%, dögönyeg, dögönyöz.
gyak, (2), a cselekvést, működést jelentő dia, csia, szókkal rokon, gyakor, gyakorol,
gyakorta.
gyal, (1), gyaláz, gyalázat, gyalázkodik: gyalog, gyalogol, V. ö. ál, aláz.
/, (2) = tál, tol : gyalu, (toló eszköz) gyalul, gyalulás ; gyalk = gyilk. Latin,
dőlő, dolabrum.
gyám = tám : gyámol, gyámolít, gyámoltalan.
gyan, gyanú, gyanús, gyanakodik, gyanít. Rokona, tan, tanú.
gyap, sűrű, dús növésü, sarjadzásu tömött szálakból álló valami : gyapj, gyapjas,
gyapjú, gyapott. Alapfogalomban rokonai : gyep, gyöp, gyépü, gyöpü, gyepes, csöp, csöpü, csöpéte, csap, csép, csapzik, csepzik, cseplesz.
gyár, (1) ár: gyárat = arat, vagy karczoló eszközzel, péld. gerebennel, kardácscsal
fésüli a gyapjút.
gyár, (1), gyarló, gyarlóság (fragilitas). Alapérteményénel fogva ám tör-ik.
gyár, gyáros, gyárt, gyártó. Mennyiben csinálást jelent, rokona ; esi, di, csinál, dia.
gyász, gyászol, gyászos; hihetőleg o.m. jajász, a mély fájdalomból kitörő jaj! szótól.
gyá, v. gyár, gyáva, gyávaság. V. ö. iá, báva.
9yép> v- W0?! gyéPu> gyöPü> gyepes, gyöpös. V. ö. gyap, gyapjú, csöjp, csöpéte.
gyek, gyékény, gyékényes, gyékénykáka. Mint takarót jelentő szónak rokonai : tak,
takar, tok, teg, tegez, lat, tego, nem. decken.
gyér, gyéres, gyérit, gyérül, gyérség. Ritka, minek részeit nagy tér választja szét.
gyér, (1), nyílt e-vel : gyerek, v. gyermek, gyerköcze, gyerekes, gyerekeskedik,
gyerekezik, gyermektelen. Rokonai : jer, jércze, v. gyér, gyércze, és a fiatal növényt jelentő ser,
sereng, serdül.
gyér, (2), éles e-vel, vastaghangon, gyor : gyertya, gyortya, gyertyán. Rokona az
égést jelentő ger, gerjed. Német: Kerze.
gyesz, = csesz, csisz : gyeszel, gy eszetel, gyeszelödik, = csiszol, csiszolódik, cseszelődik.
gyeo = hév, höv, öv : gyeveder, heveder, 1. hév, hov.
gyík, hasonló a csík, és fordítva a kígy, kígyó szókhoz.
gyil, gyük, gyilkos, gyilkosság, gyilkol V. ö. gyal, (2). Német : DolcJi.
gyin, gyingya, gyingyás. 1. dsin, dsindsa.
gyol, gyolcs, gyolcsos. Mennyiben legfehérebb nemű vászonszövet, rokonitható a feUret jelentő hol gyökkel, holos (fehéres), hols, holcs, gyolcs.
gyom, (1), gyomos, gyomlál, gyimgyom, sűrűén sarjadzó, mintegy öszve-go»i6olyjdó borján ; gyomor, gyomros, gyomroz. A csomódadot jelentő gom gyökhöz hasonló.
gyom, (2), = gyöm, töm : gyomoszol, gyömöszöl, tömöszöl, csömöszöl.
gyógyt gyógyít, gyógyul. Önálló gyöke : jó, jógy, a javulás alapfogalmával.
gyón, gyónik, gyónás, gyónkodik, gyóntat. Néha gyóhonik, melyhez hasonló jonftó
&ZM belső részek (viscera). Aki gyónik, az lelke belsejét, titkait kitárja.
gyop, gyopár, fekete gyopár. V. ö. gyap, gyapjú.
gyor, gyors, gyorsuikodik, gyorsaság, gyorsít. Azon r alaphangú szók osztályába soroxható, melyek sebes mozgásra vonatkoznak, milyenek ir, iram, ser, serény.
gyök, gyökér, gyökeredzik, gyökeres, gyökeresedik. Rokona a növények különösen
fák alsó buczkóját jelentő csög, csök, tőke ; Gyökét e szerint öszvetett szó volna = csök-ér.
gyöm, (IX = döm, tőm: gyömöszöl, dömöszül, tömöszöl, csömöszöl.
gyöm, (2), = götn, gyöngy (gömgy), gyöngyös, gyöngyözik. V. ö. gyiim, gyümölcs,
yüm, gümd.
12*
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gyön, v. gyén: gyönge, gyenge, gyöngéd gyengéd, gyöngeség, gyengeség, gyöngít,
gyöngül. Tájejtéssel: gén, génge. Rokona: zsen v. zsön, zsenge, zsönge.
gyöny, gyönyör, gyönyörködik, gyönyörű, gyönyörűség. Eredetre nézve kedély szónak látszik. V. ö. kéj, kény.
9y®P> gyöPÖ8> gyöpösö'dik, gyöpü. V. ö. csöp, csöpü, csöpéte.
győ, győz, győzelem, gyözedelem, győzedelmes, győzködik, győztes. Alapérteményben hasonló hozzá dő, dől, dőjt, v. dönt
gyű, gyúha = gyomor v. belek, régiesen janhó. Rokona íuha a szerkérben.
gyú, gyúl, gyújt, gyulád, gyúlaszt, gyújtogat Vékonyhangon hasonlók, a szintén
égésre, vonatkozó: síi, 8Ül, fii, fül, fő, föl.
gyúr, gyúrás, gyúródik. Rokonai: gyű, aúr csűr, csavar.
gyű, (1), gyűlöl, gyűlölködik, gyülolség. Kedélyhangnak látszik, mint az utál gyöke: ú.
gyű, (2) = j8,jű, (jön), gyűl = jö-ül, gyülekezik = jövekezik, gyűjt, = jö-ít: Tájnyelven mondják is: gytin = jön.
gyű, (3) = tű (acus) gyüszü, tűző, mivel a tűt nyomdossák. Hasonló változatuak:
gyükör, tükör.
gyttm, gyümölcs, gyümölcsös, gyümölcsöz, gyümölcsléién. V. ö. gőm, gümö, göm,
gömb, gwm, gumó.
gyűr, (1), fn. ám. dudorodás: gyürke a kenyér púpja, továbbá gyűr = buczka, homokdomb.
györ, v. gy«r, (2) = kör: gyűrű, kört képező karika, gyűrűs, gyürüdzik.
gyűr=sör, (3): gyürüfa, fekete gyűrű, veres gyűrű, máskép: Sürje. V. ö. sarj,
sarjad.
gyűr, ige: gyürés, gyüremlik, gyűrközik. Rokonai: csűr, csavar, tűr, türemlik.

ha, (1), né-ha, vala-ha, minden-ha, so-ha (se-ha). Alapérteménye: idő, kor, innen:
hái-bái = régi, ócska.
ha, (2), föltételes kötszó, melyet a régiek név gyanánt ragoztak is. „Havai (föltétellel) oldozta fel." Pázmán.
ha, (3), elvont gyöke a takarót, burkot, héját jelentő haj, hám, has, hártya származékoknak.
Aa, f 4\ hangosan kifakadó vidám kedélyhang: haha! hahota, hahotáz.
ha, (5), a kérdő hány ? hányadik í szók gyöke.
hab, (1), hangút habog, haboz, habahurgya, babától, habsol. Vékonyhangon: heh,
hebeg, hebehurgya. Szanszkrit, zend ap, perzsa ab, latin aqua.
hab, (2), habzik, habos, habuczkol, habit, habicza. A fehéret jelentő hav, havas
gyökkel rokonítható.
hab, hábor, háborít, háborodik, háborog, háború, háborúság.
had, 1) = nemzetség v. család, nemesek hadnagya, csúnya hadak ezek a szomszéd
népek. 2) = vezekedés, villongás, háború, mennyiben hadak (népek) hadak ellen vívnak, hadat
indítani, hadakozik, hadakozás. 3) ideoda kapkodás: hadar, hadarász hadonász.
, hagyás, hagyogat, hagyomány, hagyaték. Tájejtéssel: hagy.
= haj v. hej: hagyma, = hajma.
, hagymáz, hagymázos.
, hagyigál, hagyigálás. 1. haj, (1).
hagy,
, hagyap, = pök, régies, hangutánzó.
hág, hágcsó, hágdos, hágdicsál. Rokona ág, ágaskodik.
haj!(1), baromnógató, űző, távolító szó: haj haj! hajt, hajtsár, hajsz, hajszol, haj
hász, hajdú; hajít. V. ö. hi!
haj, (2) = kaj, görbedés, görbeség: hajlik, hajt, hajlós, hajlandó, hajlong, hajtogat,
hajtóka, hajk.
haj, (3) = héj, ami valamit föd, takar, borít: haj (szőr), hajatlan, hajma, hajlék.
haj, (4) =: fehéret jelentő hol: hajnal, régenten : hóival.
háj, hájaz, hájas, hájazatlan. A beleket s húst héj gyanánt takaró kövérség.
hák, torokhang hákog, hákogás.
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hal, (1), ige: hálás, halál, halálozik, halandó, halhatatlan, haldoklik. Rokona: ál, alszik.
hal, (2), halánték = alanték az alszik gyökről, mint a németben: Schlufen és Schltife.
hal, (3Í, fn. halas, halász, halászat.
hal, (4), = hol: halavány, halaványodik, halaványság, halaványit.
hal, (5), halad, halaszt, halogat, távolodás, tartósság alapérteményével. Rokona:
Kai, szalad.
hal, (6), halom, halmos, halmoz, halmozás, halmozott.
hál, (1), kedélyszó, hála, hálál, hálás, hálálkodik. Rokona: ál, áld, áldás. Hasonlók
a szláv: chwála, fala.
hál, (2), háló, hálóz, hálódzik.
hall, hallás, hallomás, hallgat, hallgatódzik; hallk, hallkan.
hály, hályog, hályogos, hályogzik V. ö. hrfZy, hólyag.
ham, v. hóm: hamu, hamv, hamvad, hamvaszt, hamvas, hamvaz. Régiesen: hóm,
honra. V. ö. óm, omlik.
ham, (2), hamis v. hamos, hamisság, hamiskodik. Hasonló a német: htímisch.
ham, Í3), hamar, hamarkodik, hamarság.
hóm, (4), v. hóm: hambár, hombár.
hdm, hámos, hámoz, hámlik, hant (hámt). Rokonai: haj, héj.
hon, bánság, hant, hancsék. V. ö. Ián, lanka, len, Un, lenkó, linkó. Alacson fekvésű
söppedékes tér.
hang, hangos, hangzik, hangicsál, hangász, hangol. V. ö. zen, zeng.
hány, (1), ige : hányás, hánytat, hánykolódik, hányogat, hányakodik.
hány, (2), mennyiség kérdő, elemezve: ha-ny = me-nyi, mennyi.
hány, hanyatt, hanyatlik, hanyatlás, hanyag. V. ö. Ián, lankad, és henye.
hap, hangutánzó: haps, hapsol, hapsi.
háp, hangút sáp: hápog, sápog, a récze.
har, (l V kedélyhang: haragszik, haragos; harcz, harczol.
Aar, (2), hangút, haris, harkály, harang; hars, harsog, harsány.
har, (3), = mar: harap, harapdál, harapós.
har, r4), = sár, sarj, haraszt, hargág.
har, (1), hárántos, háránték, hárántékos, háramlik, hárít. Kicsinyítve: hír, hirgál.
har, (2), = hám, hárs, hártya. V. ö. kér, kéreg; latin cortex.
hat, H), fn. hasal, hasas, hasló. Hasonló a hellén: yaatfo.
has, (2), hasad, hasadék, hasit, hasogatás, hasáb; hasonlik.
hat, (1), ige: hatás hatalom, hatalmas, hatalmaz, ható, hatóság. Mint tehetöigének
képzője vékonyhangon hét: jár-hat, kel-hét.
hat, (2), számnév: hatan, hatod, hatos, hatvan.
hát, hátra, halul, hátas, hátrál, hátság.
hoz, v. ház: haza, hazai, házal, házas, házasodik. Olaszul: casa, nem. Haus.
hoz, hazud, hazug, hazugság, hazudtol.
heh, hangút hebeg, hebegés, hebetel, hebehurgya. Vastaghangon: hab, habog.
hed, heder, hederít. Vastághangon: had, hadar, sad, sadar. Alapérteménye: forgó
mozgás.
heg, (1), heged, hegedés, hegeszt, (jeged, jegedés ?)
heg, (2), hegedű, hegedül, hegedűs. Tájejtéssel hed, hedegü (idegü, ideges hangszer ?)
hegy, (cuspis) hegyes, hegyez, hegyésít; hegy (mons) hegyes, hegyecske, hegység.
Atv. ért hegyke.
hej, indnlatszó, hejhuj ! hejehuja!
héj, = haj: kenyérjhéj, héjas, héjatlan, héjaz.
hely, helyes, helyez, helyezkedik, helyecske ; átv. ért. helyes, helyeséi, helyesen,
zárt <-vel.
*
h«m, v. hóm: hémpély, hömpöly, hempélyég, hömpölyög, hémpérég, hömpörög,
henger, hemzseg, héngéivg. Rokonai: göm, gömöly, gom, gomoly hóm, homor.
heny, henye, henyél. Vastagh. hány, hanyag, hanyagol.
her, (1), here, heréi, heréczel; hereméh.
her, (21 éles e-vel, hervad, hervaszt, hervatag. Rokona: sor, sorvad.
hert (3), hangút herákol, hereg, hen*eg, herseg.
hess, madarai:át űző szócska. Hess innen! hesseget, hessegetés.

hét, hetvenkedik, hetvenkedés. Fordítva cél, vethcnkedik, = hányjaveti magát.
hét, töszámnév, ékvesztö-heted, hetes, hetven, hétfő v. hétfő.
hét), (1\ hever, heverés, heverész. Rokona: hév, hévizál.
hév, (2), = öo: heveder, ami öv gyanánt kerít valamit = öveder.
hí, (1), hi-ú hiúság, hiv, hivalkodik; hiány, hiányzik, hiányos, hiánytalan; hitvány;
hiba, hibázik, hibátlan.
hi! (2), lovat nógató szócska. Hi fakó! Máskép: gyit deh!
hi, (3), elvont gyöke hisz, hitet, hit, hitel, hiteget azoknak és származékaiknak.
Aí, v. hű, (4), hideg, hidegszik, hiv, híves, hüv, hűvös. Ellenkező érteményü: hé, Aő.
hib = lib, az alásüppedés, lemerülés alapértemény ével: hiharcz, hibók, hibban, hibbant
Aid, hidor, had, = hadar, sód, sadar.
Aid, v. híd: hidal, hidas, hidaz, hidlal.
htm, v. hím: himlik, hint, hímez, himes, himlő. V. ö. óm, omlik.
hin, (1), = tn fn. hinpók = inpók, hinpókos, inpókos.
hin, (2), hinta, hintáz, hintó, hindzsa, hínár, himbál (hinbál). Előleh nélkül rokona : tn, inog, ingat.
htnny, hangutánzó: hinnyog, hinnyogás. Hasonló: vinny, vinnyog.
Aip, v. hopp, széles kedvű indulatszó hiphop! hopsza! A szökés, ugrás alapértményével. Egyezik vele a német: hüpfen.
hír, néha ékvesztö fn. híres, hiresztel, hirtelen, hirdet, hírhedik.
his, hiska, hiskó, v. viskó. A hoz szónak kicsinyített változata, = házikó.
híz v. hiz vékonyhangu ragozással: hízeleg, hizelkedik. V. ö. íz, izlik.
híz, v. At'z, vastaghanga: hízás, hízik, hizodalmas, hizóka, hizlal. Rokona: íz, izom,
izmos, izmosodik.
Aó, (l\ = hov, v. hav; hovas, havas, havazik, hód.
hó, (2), megállító parancs szó: hó ha! hódit, hódúi.
hóly, hólyag, hólyagos, hólyagzik; V. ö. hdly, hályog.
holl, hangút, holló (hor-ló), hollós; hollároz.
Aom, íl), homály, homályos, homályosit, homályosodik.
Aom, (2\ = gom, kom: homorú, homorpdik, homolit, homolka, homlok.
Aom, (3), homok, homokos, homu. Előleh nélkül = óm, omlik. A homok és Aomu
(hamu) omlékonyak.
Aon, honi, honos, hontalan, honn, sehonna. Rokona a német: Aeim, török kon-mak
ám. lakni.
hón, hón-al, hón alatt, hón alá fogni valamit
Aqp, hoporcs, hoporcsos, hoporj, hoportyag.
hajlott, görbült valami; horog, horgas, horgad, horgászt, horgony, horgász,
metszés, dörzsölés érteményével: horhol, horzsol, horny, hornyol, horhó.
), beesett, csappant; horpad, horpasz, horpaszt.
4), hangút, horcz, horczog, horty, hortyan, hortyog, horkan, horkol.
Aor, (5), = hoz ige: hord, hordogat, hordoz.
hor, (6), hordó, talán = gordó, gördü lékeny tulajdonságától ?
hor, magasság: hóri, hórihorgas, nagy magas. Előleh nélkül: ór, óriás, óriás.
Aosz, hossz, hosszú, hosszúság, hosszas, hosszit
Aoz, (1), ige, hozás, hozatal, hozakodik, hozomány.
hoz, névrag = ód, oda, ház-hoz, ház-óda.
Aő, = he-ü, heves, mint: bő = be-tí, be-ő.
Aöb, hangút, hőbög, höbögés, höbögő: V. ö. hab, habog, Aeb, hebeg.
hők, v. hők: bökken, hökkent, hőköl, hököltet.
hol, höle, máskép héla = üres, hiányos. Rokona: héj, híj, nem. hohl.
hőm, hömb, hömp, hömböly, hömpöly, hömbölyget, hömpölyget. V. ö. gSm, gömböly.
hor, hangutánzó: hörög, hörgés; hörp, hörpöl, hőrpent; hörcsök, hőrcsökös.
hu / v. huh / visszaborzadási kedélyhang, és a bagolymadár természeti hangja: huhog.
hucs / disznóüző szócska, vékonyh. hűcs /
huj, víg kedélyszó: hejhuj, hejehuja, hujj, hujjogat
hull, hullás, hullat, hulladék, hulla.
huny, hunyorog, hunyorgat, hunyorit, hunyorodik; hunny, hunnyászkodík. Rokona:
kuny, suny.
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http, (1), hangút, hupog, hupogás, huppan, huppant, huppolag, hupora, hupi (kék),
a hupálásnak, verésnek kék foltja.
http, (2) = kúp, ctup: hupa, csomó, hátahupás, kinek a hátán púp van.
húr, (1), hangút, hurit, hurogat; hurut, hunitól, hurukkol; hurgya, hebehurgya.
húr, = kor, (2), hord: hurczol, hurczolgat.
hwr, (3), hurok, hurkol, burkolás. Elöleh nélkül: úr, űrök.
húr, húros, húroz. Egyezik vele a lat. chorda.
hús, hangút, husáng, husángol, fordítva: suh, suháng.
hús, húsos, húsosodik, húsosság.
hútz, tizedes számnév: huszad, húszas.
húg, v. húg, fiatalabb nő testvér, kihangzással: húga, bugám.
húgy, (1), a régieknél ám. csillag, hód v. hold-ból alakulva; többesben: húgyak.
húgy, (2), fn. többesben, húgyok, húgyos, hugyozik, hugyozás. Máskép: hűd.
húz, huzavona, hozakodik, huzmény, húzogat, húzódozik.
hűm, hangút, hümmög, hümmögés.
hő, (1) = hív, a hisz igének gyöke: hűség, hiitelen, hívség, hivtelen.
M, (2), hűvös, hüvit, hűt, hütözik, hütöget. V. ö. ki, hideg.

J.
ja v. jó, jav, jov, javas, jovas, jaxasol, jovasol,jobb, javít, javul, jó, jós; jósol, józan.
Rokona t, az tg jog, igaz jogos, igazság, jogosság szókban.
jaj, fájdalmas kedélyszó : jajgat, jajong, jajdúl, jajdit, jajász = gyász.
jár v. jár: jargal, régies, ám. nyargal; járás, járat, jártat, járdogál, járkál.
ját, (1), névtárs, névrokon, drusza. Székely szó. A török ad ám. név s innen addás névtárs.
ját, (2), játék, játszik, játszódik; a szanszkritban: gud.
jav, jávor, máskép: juh, juhar, i'h, ihar. A. szláv nyelvvel közös.
J*9y> jegy6"; jegyez, jegyzék, jegyzet, jegyző. Tájejtéssel: gyegy.
jég, ékvesztö fn. jeges, jegesedik, jegesít, jegecz, jegeczes.
jel, jeles (signatus), jeles (insignis), jelez, jelen, jelent, jelenet, jelel, jellem, jelleg.
jer v. jer: jerke, nősténybárány; jércze, nösténycsibe, fiatal tyúk.
jog, jogos, jogosít, jogosul, jogtalan, \.ja,jo.
joh v. ju, 1) máj, belső részek, tájejtéssel: gyuha, régiesen, jonha, 2) a szekérben
j>ái, a rúd szárnyát tartó fa.
juh v. ih, juhász, ihász, juhos, ihos.
jut, jutás, jutalom, jutalmaz, juttat, jutányos.
jő -v.j&v, jődögél, jövedelem, jövevény, jövet, jövetel, jövendöl, jön. Változattal: győ,
vlil

f. » gyűjt.

ka, kaka, kakái, kakas. Mint csúnyát és roszat jelentővel egyezik a hellén: x«xdf.
kab, 1) kába, babócza; 2) kabona: 3) = kap, kapar.
káb, kába, kábít, kábúl, kábaság. V. ö. csaó.
kacs, v. kacs (1) hangút, kacsa, kacsáz, kacsa, kacsén V. ö. gócz, gócza.
kacs, (2), görbére hajlás: kacska, kacsint. V. ö. knn-cs.
kacz, (1), kedélyhang: kaczag, kaczagás, kaczagtat.
kacz (2) = kosz: kacza, kaczor, szölömetszö v. kertészkés.
kacz, (3), kaczér, kaczéros, kaczérkodik, kaczki, kaczkias. V. ö. kecz.
lead, 1) kada = gödör, 2) kadarka, szölöfaj.
kád, kádas, kádár. Héber, kád, lat. cadws.
ka/, hangút: kaffan, kaffant, kaffog, kaffogás.
kogy v. kágy: kagyló, kágyilló. V. ő. kígy, kígyó.
kah, hangút, kahol, kahicsol, kahicsál. Vékonyh. keh, kehei, köh, köhög.
kaj, (1), hangút, kajabál, kajált, kajdacs, kajdász, kaj hol. Máskép kt, kiált.
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kaj, (2), görbeség: kajács, kajcs, kajcsos, kajmó, kajla, kajsza.
ka;, (3), kajtat, kajtár, kajtárkodik, kajtárság.
kok, (1), hangút kakas, kakuk, kakukkol.
kok (2) = kuk, hangút, kakucs, kakucsál.
kák, (1), hangút, kákog, kákegás.
kák, (2), káka, kakas, kákics.
kai, rokon a görbeséget jelentő ka/ gyökkel: káliba, kalimpa, kalimpázik, kalisztál,
kalinkó, kalafa, kaland, kalandor, kalandoz.
kam, (1), görbeség: kamó, kampó, kampós, kankalék (kamkalék).
kam, (2), tunya, meggörbedt mozgás: kamasz, kammog, kamutí. V.ö. kom, komondor.
Jcdm, kampói, kámpolódik, kámpicsorodik.
kan (1) = kon: kanász, kanozik, kandúr, konda, kondás.
kan (2) = görbeséget jelentő kam: kancs, kancsal, kancsalit, kandi, kandics,
kandikál.
kam/, görbeség: kanyar, kanyarít, kanyarodik, kanyarog, kanyargat, kanyó, kanyúl.
V. ö. kony, konya.
leány, kánya, madárhang, és név.
kft (1)> ige, kapós, kapdos, kapkod, kapsi, kapaszkodik, kaptat, kapczáskodik.
Latin copit.
kap, (2). kapa, kapar, kapargat, kapál, kaparász. V. ö. köp (4).
kap v. köp, (3), koponya (caput).
kar v. kár, (1), hangút karai, karattyol, karicsál, karvaly, kárai, károg, káromol,
káromkodik, kárakatona.
kar, (2), kerekded vagy görbés valami: karaj, karé, karéi, karélat, karika, karima,
karing, karingós, karám. V. ö. kér, kerek, kor, körös.
kar v. kár (3), éles, hegyes, metszd: karcz, karczol, kard, karom, karmol, karda,
kardács, karó, kárt, kártol. V. ö. ger, gereben, gerely.
kár, káros, károsít, kárhozik, kárhoztat
kas, (1), kasmatol, kastos. Rokona: ka;', kajtat, kajtár.
kot v. kos, (2), kasornya, kosár, kosaras, kosaraz. Közös a szláv nyelvvel.
kasz, kasza, kaszál, kaszás, kaszab, kaszabol.
kot, hangút katakol, katangol, kattan, kattant, kattogás. V. ö. kot, kotog.
koíy v. koty, hangút, katyfol, kotyfol, katymál, kotyvál, kotyvaszt, kátyol. Alapérteménye: locspocsféle habarék.
kav v. ken, kavar, kever, kavarék, keverék.
kát), kot), köt), kavics, kova, kovarcz, kövecs.
kaz, kazal, kazdag, régies a mai ,gazdag' helyett.
ke, kedélyre tetszetősen ható: ke, kéj, kegy, kénes, ked, kedv, kedves, kedvez,
kény, kell, kees v. kies.
keb, kebel, kebelez. V. Ő. öb, öböl, öblöz.
kecs, (1\ kecske, kecskés, kecskebukázik.
kéét, (2), kecses, kecsesség, kecsegtet
kecz, keczél, keczebecze, keczmereg, rokon kecs gyökkel.
ked, kedv, kedves, kedvel, kedvez, kedvesség.
kegy, kegyel, kegyelem, kegyelmes, kegyelmez, kegyetlen. V. ö. gegy, gegyel.
keh, hangút, kehei, kehes, kehécsel; máskép köh, köhög.
kék, (ég, coelum, törökül: gök), kéklik, kékes, kékség. V. ö. kök, kökény, kökörcs.
kel, (1), hangút kelep, kelepéi, kelepeíés. V. ö. kér, kerepel.
***>(2)> ige: kelés, kelet, keletkezik kelendő, kelt, kelevény; a törökben geZ-nuk
ám. jönni.
kel, (3), tetszés alapérteményével: kell, kellem, kellemes, kellemetlen, kellett, kelletlen, kellő.
kel, (4), görbfldési jelentéssel: kelentytt, kelekóla, kelepcze. Vastaghangon: kai,
kalinkó.
kém, kemény, keményedik, keményit, keményül, keménység. V. ő. kS.
kém, (IX a vigyázásra, ébrenlétre vonatkozóémrokona: kémlel,kémség, kémeskedik.
kém, (2), kérnél, kémélés, kémélet Kényes, kedvező bánásmód.
ken, ige: kend, kendő, kendőz, kenés, kenőcs, keneget
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ken, kénkö, kénköves, kénesö, kéneny.
kény, kenyér, kenyeres, kenyerez, átvetve: kerény.
kény, kényes, kényesség, kényeztet, kénytelen, kénytelenség. Gyökeleme a tetszésre
vonatkozó ke v. ke.
kép, 1 , kepiczkel, kepiczkelödik, azaz kipkedve mozog.
kép, 2 , kepe, képez. V. ö. kúp, kupacz.
kép, 1 , képes, képez, képzel, képzeleg, képződik. Alapérteménye: hasonlati alak.
kép, 2 = kóp, kópja. V. ö. bök.
kér, 1), hangút, kerep, kerepel, kereplö, kerreg, kerra, keríczél.
2), kereng, kerget, kerít, kerül, kerdül, kergeteg, kerek, kert, kertecz (ketrecz).
V.ö. kör, kar.
kér, (1), kéreg, kérges, kérgesedik. Alapérteménye: testet kerítő hártya. Rokona a
latin: eorter, corium, crusta. Vastaghangon v. ö. har hártya.
kért (2), ige: kérés, kérelem, kérlel; kérd, kérdés, kérdez. Rokona a latin: quaer-o, B
fordított rog-o.
kér, (3), kérődik, kérödzés, kérődzik. Alapértelemre hasonló hozzá a fordított vastaghangu: rág, rágódik.
kér, (4), kérkedik, kérkedés, kérkedékeny. Rokona a tetszetést jelentő kell, kellet
kés, (1), kese, kesely, keselyű. V. ö. kész, keszeg (Albula, Weissfisch).
kés, (2X keser, keserű, keserv, keserves, kesergés, keserít, keseredik.
kés, (3) = kis: keskeny, keskenyít, keskonyedik = széle kicsinyedik.
kés, (1), fn. késes, késel. A régieknél ám. kard. Mint metsző eszköznek rokonai
mély hangon: kasza, kaczor.
kés, (2), késik, késő, késedelem, késiéi, késés.
kés v. kis, (3), késér, kísér, késért, késértés, késértet.
kész, készít, készítés, készül, készület, készülődik, készség, késztet.
két v. két, tödzámnév; kettő, kedd, kétely, kételkedik, kétes, kétség.
kety, hangút, ketyeg, ketyegös, ketty, kettyen, kettyent. V. ö. koíy, kotyog.
kev, (1), kevereg, keverés keverget. Vastaghangon: kav, kavar.
kev, (2), kevély, kevélykedik, kevély. V. ö. kény, kényes.
kév, kéve, kévés, kévéz. V. ö. köf, kötés és csév, cséve.
kéz, kezd, kezdés, kezdet, kezdődik, kezdemény.
kéz, ékvesztő fn. kezel, kezes, kezeskedik, keztyü, kezkenő.
ki v. kő, kinn v. künn, kívül v« küvül, kilső v. külső. Fordítva hasonló a hellén «x,
latin ex.
ki, névmás, kié, kinek, kit, kik, stb. Egyezik vele a latin qui, jra's, persa, török ki.
kies, kicsi, kicsiny, kicsinyít, kicsinyedik. Máskép: kis. Csupasz gyöke ki, azonos
iá, ke kicsinyítő képzőkkel.
Úgy v. kigy, kígyó, kígyós, kigyódzik. V. ö. káyy, kagyló, és fordítva: gyík.
kik, kakashang, kikiri, kikirit, kikiríkol. Máskép: kuk, kukoríkol.
kil, kilincs. V. ö. kalantyú, kel, kelentyü és kulcs.
kin v. kén, kínál, kénál, kínálkozik, kinálgat. A ke kedélyszóval rokon.
kin v. kin, kínos, kínoz, kínszer, kinszerit.
fcir, hangút, kirrog, kirrant. V. ö. kár. károg.
kis v. kés, kisálkodik, kisaság. Rokona: kHz, küzd, küzködik.
kit; v. ki», kíván, kivánat, kívánkozik, kívánság. Régiesen és tájdivatosan; kév, kéTin. Rokona: kéj.
kő, békahang: koák, koákol, koákolás, lat. coaxo.
köb, (l\ hangút, koborcz, koborczol; koboz.
köb, (2), gömbölyüség: kobak, kobakfej = tökfej.
köb, kóbog, kóbor, kóborol, kóbolyog.
kocs, (1), kocsány, kocsony, kocsord. V. ö. kacs.
kocs, (2), kocsi, kocsis, kocsikázik, kocsizás.
fcócs v. köles, kócsag, kócsagos, kócsagtoll.
kocz, (1), hangút, koczog, koczogás, koczogtat, koczint, koczczant, koczódik. Ütés,
ütközés hangja.
kocz, (2), koczik, kucikó. V. ö. go'cz.
kocs, kóczos, kóozosodik, kóczoz, kóczipor.
AKAD. ruor UÓTAB.
13
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kod, tyúkhang: kodács, kodácsol, kodkodács.
koh, hangút, koha, kohol, kohó, V. ö. kov, kovács.
kok v. kok, hangút kokas, kakas, kakaskodik. Francz. coq, horvát fcokoí.
kok, ütési hangút kókál, kókányoz.
kol, hangút kolomp, kolompol, koltant, koltog.
kól, görbe irányú, csavargó mozgás, kóla, kólái, kelekóla, kólézol. V. ö. kai, kalézol, kalóz.
kom, (1) = gom, gömbölyüség, csomósság, dudorodás: komp, kompol, kompoty,
komló, konty, kondor, konkoly.
kőm, (2), komor, komorodik, komorság, fordítva hasonló: mog, mogor, mogorva,
kom, (3), komondor, kuvasz, juhász kutya,
kon, (l V ütési hangutánzó: kong, kongat, kondit, kondúl.
kon, (2), konok, konokság. V. ö. gon, gonosz,
kon, (3), kontat, kontatás, kontató. V. ö. kin, kínszerít
kony, (IV görbedö lehajlás: konya, konyit, konyúl. V. ö. kany, kanyar,
kony, (2), konyorálás. V. ö. köny, könyörög.
köp, (1), ütési tompa hang: kopog, kopogás, kopogtat, koppan, koppant.
köp, (2), kopik, kopár, kopasz, koptat
köp, (3) = kap, kopó, vadat elkapó eb, város kopója, fogdmegje.
köp, (4), héj, takaró, burok: kopács, kopácsol, kopoltyú (koporsó ?).
kor, (IV hangút, korog, korgás, korogtat, korgatyú; korty, kortyog; kornyikál.
kor, (2), időkor : koros, korács, kora, korán, koránl.
kor, (3), koptató dörzsölés: korhol, korhad, korcsolya, korhál, korpa, kornicz, korbál, körein. V. ö. hor, horhol, horny, horzsol.
kor, (4t\ = kör: korong, korhit, korcz, korszovát, (korona?).
kor, m), görbedés: kornyad, kornyaszt. Hasonló: gór, gornyad, gör, görnyed.
kór, (1), kóros, korosodik, kórság. V. ö. gór, gornyad. Hasonló a szláv: choroszt, német : krank.
kór, (2), kóró, kóródzik; rokon kor (3) gyökkel, korh-ad szóban. A törökben kunt
ám. száraz.
kór, (3), a körös járás alapérteményével: kórász, kóriczál, korái.
kos, fn. kosol, koslár; koslat, kosta.
kosz, (IV koszos, koszosit, koszosodik.
kosz, (2), tahin ám. kor, magas hangon kör: koszorú, koszorús, koszorúz. Szlávul koszira, koszirka,
kot, (IV hangút kotog, kotak, kotakol, kotlik, kotíós, kotkodács, kotoka, kótis.
kot, (2), kotonoz, kotor, kotorász, kotrész, kotnyeles.
koty, hangút kotyog, kotty, kotytyan, kotytyant, kotyvál, kotyfol, kotyó, kotyogós,
kitykoty.
kov, (1) = kav, kov: kova, kovács, kavics, kövecs.
kov, (2) = hangút koh: kovács, kovácsol, kohács, kohácsol.
kov, (3), burok, héj: kovalik, kovád, kovászt V. ö. köp, kopács.
kov = köb: kóvályog, kóbolyog. V. ő. esóv, csóvál.
M v. kov: kövecs, köves, kövez, kövezet
köb, köböl, köblös, köbölnyi. Lat eubulus, nem. Kübel. V. ö. kúp.
köcs, köcsög, köcsöge, köcsögös. Alapérteménye sudár, karcsú, hegyes.
köcz = köt: köczöle = kötőié, kötény.
köd, ködös, ködösít, ködösödik.
koh, torokból szakadó hang: köhögés, köhécsel, köhint. V. ö. keh.
kök = kék: kökény, kökényes, kökörcs. kökörcsin.
M = kel: költ, kelt, költözik, költség.
köly, kölyök, kölykes, kölykezik.
köny, (íj) = görbedést, hajtást jelentő kony: könyök, könyv (volumen), könyöleg,
könyök. Rokonai a hellén: yo'rv, lat genw, nem. Knie.
kony, (2) = göny: könyü, könny, könnyes, könnyezik.
köny, (3) = kuny: könyörög (kunyorog), könyörgés.
könny, könnyű, könnyed, könnyít, könnyebbedik, könnyebbit
köp, (1) = göb, tömött, zömök, gömbölyű: köpczöa, köpü, köpülö, köpőcze.
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köp, (2) = köp, burok, héj : köped, köpeszt, köpeny.
köp, (3),l./>ök.
kör, fi), körny, környék, környez, körös, körül, körit.
kör, (2) = kor, hasitó, metsző, éles : köröm, körmöl, kormos, karom, karmol, karcz,
karczol, karamzsál.
kösz, (\\ hangút köszörű, köszörül, köszörűs, köszörülödik. Lat. cos.
kösz, (2), köszvény, köszvényes, köszvényesedik.
kösz, (3), köszön, köszönt, köszöntés, köszönget, köszöntet.
köt, ige: kötekedik, kötél, köteles, kötelesség, kötelez, kötény, kötöz.
kö», (1), követ, követség, következik, következés; rokona kU, honnan, kőid, tehát
követ ám. küldött
köw, (2\ követel, követelés, követelő.
köo, (3), gö6, gömbölyű, teljes : kövér, kövéredés, kövéredik, kövérség.
köe, (4) = köp, köp, héj, burok : köved, köveszt
köz, közös, közösség, közönség, közép, közel, közeledik, közelít.
krák, tisztátalan retyegö torokhang : krákog, krákogás.
ku, hangút kuasz, kuvasz, kutya, kuszi. Hell. KVUV, lat. canis, nem. Hund.
kucz = gug, öszvezsugorodás : kuczorog, kuezorodik, kuczorit.
kuh, hangút kuhog a róka, midőn ugat; kuhant, kuhi.
kuk, (l), hangút kukuk, kukucs, kukk, kukkan, kukorikol.
kuk, (2) = gug, hengereled, gömbölyű : kukacz, kukor, kukori, kukorodik, kukora,
kukoricza, kuksol (gugsol); kukó, kuku, kukojcza.
kul, (1\ gömbölyű, dudorú : kulacs, kulak = ököl.
kul, (2) = kunt, meghajlás, görbedés : kullog, kullogás.
kul, (3), kulcs, kulcsos, kulcsár. V. ö. kai, kalincs, kalantyú.
kuni v. kun, meghajlás, görbülés : kumik, kunik, kunczorog, kunhátas.
kúp v. kúp, kupa, kupak, kupalag, kupacz, kupoz; kupor, kuporgat.
kur, (1), erős állati kiáltó hang: kurjant, kurjogat, kurrogat, kuruttyol. V. ö. húr, hunt.
kur, (2), körös futkozás : kurittol (cursitat), kurittolás.
kur, (3) = gur : kurtula, hajósok dorongja, kurtulás, ki a vontató kötelet tovább
gurdítja.
kur, (4) = kór, kuruzsol, kórosol, kuruzslás, kóroslás.
kusz, kuszma, kuszmál, kuszmálodik.
kttsz = csusz : kúszó növények, fára kúszni.
kút, (1) = kis : kutak, kicsike, törpe; török kiicsUk.
kút, (2), kutat, kutatás, kutató. V. ö. mot, motat.
kút, fa. kutas, kútí, v. kutí.
kuty, (1), kutya, kutyálkodik, kutyó, kutyagol. Hangutánzó.
kuty, (2) = kuk, gwg : tekeredett, csavart, görbére hajlott: kutyorék, kutyorodik.
kúfy, kutya, (házikó) V. ö. huíy, hutyolló, kttny, kunyhó. Nem. Hüüe, szláv, kiííya.
k« = ki; kul, küld.
klik = kék, kök : kükörcs, küklik.
k«í, fordítva l«k (lök): külü = lükü, lökő.
kiír, kürt, kürtői, kürtös, kürtöly. Rokona a latin : corau, nem. Horn, hell.
küfz, küszöb = közöb, közép, az ajtónyilás középtalpa.
kuz, küzd, küzdelem, küzdés, küszködik. V. ö. kis, kisálkodik.

la v. iá, nézésre intő, figyelmeztető : lám, Iáé, lát, látszik.
lob, (1\ = lap : laboda, lapulevelü zöldség neme.
lob, (2\, = lob : labda, lapdás, lapdázik.
lob, (3), hangút = hab : lábától, babától, habog.
láb, lábas, lábatlan, Iából, lábos (edény), lábad, lábadoz. Mint az állati test alsó tagját
jelentő szónak elvont gyöke !«, le (alá), honnan : láb v. láp = alacson fekvésű mocsáros, ingoványos hely.
íább, ige = úszkál, folydogál, lábbog, lábbó hajó. V. ö. leb, lebeg.
13*
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iaf, (1\ = l«f: alálóggás : lafog, lafancz (fityegő rongy).
laf, (2), hangút, lafatol (habatol, habsol) a kutya, midőn iszik.
lágy v. lágy : lagymatag, lágyít, lágyság, lágyul.
la/, lajha, lajhár, lajhó. V. ö. lej, lejt.
lak, 1) fn. és ige: lakik, lakás, lakható, lakos, lakosság, lakatlan; 2) evésivás: lakozik,
lakozás, lakzi, lakoma, lakodalom; 3) = alak, báb, székely szó.
lám, = lom : lamos = húgyos, lampos, lompos.
Ián, (1), aláhajlás : Iánk, lankad, lankaszt, lankatag. V. ö. le, lenn.
Ián v. Ián, (2), lobogó mozgás : láng, láng, lángol, lángol, lángos, langos haj = szélnek eresztett haj.
láncz, lánczol, lánczos.
lap, alacson, tertyedt: lapát, lapít, lapul, lapos, lapály, lapácz, lapány, lapoczka, lapu,
laponya, laposka, lappad, lappang, lappancs, lappantyú. Vékonyhangon : lep, lepény.
las, lassú, lassít, lassudik. V. ö. l«s, lusta.
laíy = loty, lőcs, hangutánzó : latyak, latyakos.
láz, a maga nemében üres, hiú, ritka, tartálmatlan : laza, lázas.
láz, lazád, lazaszt, lázit, lázong.
le, igekötö : lenn, lent, leebb, lejt, lejtő, lefeg. Fordítva vastaghangon : ál, alá. Ellenkezője : f e, fel.
le v. li : leány, liány, leányos, leányzó.
U v. lev: leves, letykó, lőtye. Híg, folyékony test
leb = lib, lob, könnyű mozgás a levegőben: lebeg, lebenyö, lebernye, lebben, lebbent,
lepke (lebke, lebegő).
lecs, hangút lecseg, lecscsen. V. ö. lics, licseg, lőcs, locsog.
led, ledér, ledérkedik, ledérség. V. ö. lid, lidérez, lód, lódít
lég, (1), legel, legelész, legeltet, legelő.
lég, f 2), legény, legénykedik, legénység. V. ö. led, ledér.
lég, (3), felső fok előképzője : legjobb, legnagyobb; ám. élig. Eléjön határozóknál is :
legott, legeiül, legutól.
légy, légy, könnyű mozgás, mint a németben: Fliehen, és Fiiege: legyes, legyeskedik.
legyez, legyint
leh, hangút lehel, lehelés, lehelet, lebeg, V. ő. lik, liheg, Ül, lélek.
Uh, üres, tartalmatlan, laza : léha, léhás, léhásodik. Fordítva v. ő. hé, ht, héj, hiú.
Iák, általán bevágott mélyedés, lik, lók, lök. Egyezik vele a nem. Loch. Elvont gyöke
le, mintfák-érfe.
lel, ige: lelés, lelemény, lelet
léi = lehel: lélek, lélekzik.
lem = lep, láp : lemez, vas lemez, réz lemez, laposra vert vas, réz; lat lamina.
len, (1), fii. azonos a latin liwum, nem. Lein szókkal.
len, (2Í lencse, (lapos szemű hüvelyes vetemény), lat lens, nem. Lt'nse.
len, (3), függő mozgás : leng, lendít, lendül, lengeteg, lengedez.
lep, ige : leped, lepenyeg, lepedő, lepel, lepleg.
lép, (l), ige : lépés, lépeget, léptet, lépcső. V. ö. láb, lábitó.
lép, (2), fii. lépes, lépez. V. ö. Un, leves.
les, ige és fn. lesdegél, leskelődik, lesbeteg. Elvont gyöke le = alá.
lev = leb : leveg, levegés, levegő, lebeg, lebegő.
lev = lep, lap : levél, Teveles, leveledzik.
léé, csavargás, tekergés : lézeg, lézeng. Rokona : löd, lődörög.
Itb, (1\ hangút liba, libucz, libuska.
lib, (2), könnyűd mozgás, lebegés : libeg, libben, libbent. Fordítva : bil, billeg
lics, lőcs, ikerített hangút licseglocsog, licsegéslocsogás, licscsenlocscsan.
lift, fáradt, nehézkés lehelés : liheg, lihegés.
lik, likad, likaszt, likas, likócs; máskép : lyuk, lék, lók.
Km, ::= mozgást jelentő lom : limba, limbál, lomba, lomLál.
lin = len : linka, linkó, linkás, lenka, lenkás, lábak alatt süppedő ingovány.
lip, = lib, leb, kicsinyes függő mozgás : lipiczkél, lipinkáz, lipong, liponka.
luzt liszt, lisztéi, lisztes, lisztesedik.
liíy, 1) hangút lityloty; 2) függő mozgás : lityegfityeg.
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ló v. low, lovai, lovag, lovagol, lovas ; lót, lótás.
lob, lobog, lobogó, lobogás, lobogtat, lobban, lobbant. Vékonyhangon: It'b, libeg,
lob, lóbál, lóbálgat. V. ö. lóg, lógál, lógáz.
lőcs, hangút, locsog, locscsan, locscsant, locska, locskos, locsos, locsadék.
lód, lódít, lódul. V. ö. lót, lótás.
lóg, lógáz, lógázkodik, lógázás, lógó, lógat. Függő mozgás.
loh, (1), lohad, lohaszt, az alászállás, apadás alapérteményével = leh, lehed.
loh, (2), hangutánzó : lohol, loholás.
lom, (IX = lám : lomos, lompos.
lom, (2), aláfüggö, lóbálódó valami: lomb, lombos, lomba, lombál; lomha, lomhaság.
lop, ige : lopás, lopogat, lopakodik, lopódzik, lopva. V. ö. lap, lappang.
loíy, lötyög," lotytyan, lotytyant. V. ö. lőcs, locsog, hangút
IS v. iSv, ige : lövés, lövet, lövöldöz.
löd, löding, lödör, lödöri, lődörög. V. ö. löd, lódul.
lök, ige: lökés, lökdös, löködik, lüktet.
ló'íy, csúnya lé, lőcs : lötye, létye, letykó.
Ittcs, racsok, lucskol, lucskos. V. ö. lőcs, locsos, htst, lustos.
lúd, ludas, átv. ért. csaló, esküszegő.
lúg, lúgos, lúgoz; németül Lauge, lengyelül l«g, latinul lix.
lük, lükög, lüktet, lükü. Fordítva » ktti, külü.

LT.
lyuk, lyukad, lyukaszt; máskép lik, lék.

gyökkel.

ma, mai, mán v. már, maság, mást v. most, mostanság.
ma, = bá, mám, mámmám, mamiasz, mamuk.
moes, hangút macsog, macska.
macz, macza, maczi, maczkó, cziczamacza.
mód, madár, madaras, madarász. Szanszkritul pat ám. repül.
mogy = mogy, bogy : niagyal, magyalos, magyaró. V. ö. fagy, fagyai.
mag, (1), fn. magv, magvas, magvasodik, magzik.
mag, (2), elv. gyök = nagy : magas, magasság, magaszt, magasztal.
mag, (3), magán, magány, magányos, magányosság.
mag, máglya. V. ö. magas, baglya.
máh, máhol, máholás, változattal: máj, majzol. V. ö. moh, mohó.
máj, májas, májhus.
•
mák, (1), hangút, makog, makogás. V. Ö. mok, mokog, »»«k, mukkan, «ak, vakog.
mák, (2), makacs, makacsság, makrancz: makranczos, makrancsoskodik, makuj.
mák, mákos, mákoz. Szlávul mák, nem. Mohn, hell. /o/x<ur.
mól, (1), malacz, malaczos, malaczozik.
mól, (2), malom, malmos, inálmoz. Lat. mola, nem. Mtthle, szláv, mim; rokon mól

mái, (1), bámuló, szájtátó értelemben : máié szájú, málékodik. V. ö. mél, méla.
mái, (2), = mell: rókamái, hölgyiuál: aranymáié, (sárga begyü madár).
mái, (3), burkolt valami, göngyöleg: málha, málhás, málház. V. ö. fái, páló, pól, póla.
mail, maliik, mállás. V. ö. vál, válik.
mom, v. mám, szájtátogási hangút mamuk, mamlasz, mámmám, mámor, mámmog. V.
ö. (ám, bamba, bám, bámész.
mán, mankó, mankós, mancs, mancsoz. V. ö. bán, bankó, bún, bunkó.
mar, (1), ige: marás, marakodik, mardos, martalék, marczangol.
mar, (2), marad, maraszt, marasztal, maradék, maradhatatlan. Rokona a latin : mór a.
mar, (3), a magasság alapértelmévcl : mart, martos. Rokona : pár, part.
mar, (4), = mr<r; marj, v. morj. V. ö. őr, orj.
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mOr, (ő), marok,~markol, markos, maroknyi. Rokona a takarást jelentő bor, búr, bo-

mar, (6), marha. V. ö. bar, barom.
már, márt, mártalék, mártás, mártogat Vékonyhangon rokona : mer, merít
mos, másod, második, másol, másolat, másít.
mász,*ige, mászás, mászó, mászkál, maszkolás, csuszmász.
máz, mázol, mázolgat, mázoló, mázos. Egyezik vele a szláv máz.
me, fi), mely, melyik, menyi v. mennyi, mennyiség. V. ö. mi, mily.
mét (2), mégy, v. mén, menet, menetel, meny, mehet Egyezik vele a latin meo.
mái, (1) = ned : medv, nedv, medves, nedves, meder, neder, medencze. Hasonló a
latin madeo, modor, madidus.
med, (2) — met: meddő, a régi nyelvben ám. heréit, kimetszett heréjü.
megy, megye, megyés, megyer, megyéz.
méh, 1) méhanya, asszonyi méh; 2) rovarnem (apis): méhes, méhkas, méhész.
mek, kecskehang : mekeg, mekegés, mekegtet.
mel, meleg, melegít, melegedik, melegség.
mél, (l\ méla, mélaság, méláz, mélázás. V. ö. mái, málészáju.
mél, (2), mélt, méltó, méltóság, méltat, méltatlan, méltóztatik.
mell, (í), fa. melles, mellesedik, mellez, melleszt
mell, (2), mellett, mellé, mellől, mellék, mellékel.
mer, CL\ ige : merész, merészel, merészkedik.
mer, (21 mered, mereszt, meredek, mereven.
mer, (3), önálló ige : merít, méreget, merül. V. ö. már, márt
mér, mérés, méreget, mérték, mértéklet, mértékletes, mérsék, mérsékel, mériL
mes, mese, mesél, mesélget, mesés. V. ö. besz, besze.
mész, ékvesztö fii. meszel, meszelő, meszes.
met, metsz, metzgérel, metél, metélget Hasonlók a latin meto, mutílo, némef metzeln.
mez, mezes, meztelen, meztelenit, meztelenség, (ele)mezne; mező. V. ö. ved, vedlik.
méz a méh szóval egy eredetű : mézes, mézééit
mi, mily, milyen, minő = minemtt, miség, midőn (miidőn), míg (miig). Törökfii: ne.
mii = vil — pü : fényes, ragyogó : milling, villám, pilinga.
min v. mén; mind, régiesen: mend, mindnyájan, minden, mindenség. V. ö. mon, monnó.
mtV, mirigy, mirigyes, mirigyesit
mi v. mív : mivel, míves. V. ö. mű, műves, mtí, munka.
mocs, mocsok, mocskit, mocskos, mocskosodik, mocsár, mocsok. V. ö. pocs.
mocz = moz, moczczan, moczczanás, mozzan, mozzanás.
mogy, mogyoró, mogyorós. V. ö. mogy, magyal, bogy, bogyó.
moh, , fn. mohos, mohosodik, moha, inohar, mohozik.
moh,
, szájtátó-evési vágy : mohó, mohókodík, mohóság. V. ö. mák, máhol.
mok, , hangút mokog, mokogás, mokkán, mukkan,
mok,
mokány, mokányság. V. ö. mák, makacs.
mól, molna, molnár, molnárság, régiesen : móna. A latin mola-ból kölcsönzött Rokon
mór (2), gyökkel.
moly, (IX molyos, molyosít, molyosodik. V. ö. mai, mól.
moly, (2), molyh, molyhos, molyhosodik. Változattal: boly, bolyhos, poly, polyhos.
mon, (1), mond, mondás, mondat, mondogat Rokon: bon-g, régi felső-német muntigan
(reden, erzahlen), latin mando.
mon, (2) = min, monnó = mindkettő, monnal = míntel, mintegy.
mony, monyas, monyorú, tyúkmony, lúdmony = tojás, here.
mór, 1), durva, rengő hang : mordul, mormog, inorcz, mord.
mór, 2), apróra, porrá zúzott, törött valami: morzsa, morzsol, morzsolódik, morzsalék.
mos, l), mosd, mosdat, mosdás, mosdik, mosogat, moslék.
mos, 2), mosoly; 1. som (3).

mot, motoz, motozik, motozás, motóla. V. ö. moz, mozog.

moz, mozog, mozgás, mozgalom, mozgat, mozdul, mozdít, mozgatás, mozaan, mozzanat Hasonló a latin moveo, motus.
mű, hangút mumu, mumus. V. ö. bú, bubus, műk, mukkan.
múl, múlik, múlás, mulat, mulatság, múlandó, múlandóság.
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műn, munka (régiesen muka), munkás, munkál, munkálkodik. V. ö. mű, műves.
mur = mór, töredék, törmelék, darabocska : muruggya, murva.
műt, mutat, régiesen: mutál, mutatás, mutatkozik, mutatvány.
mii v. müv : műves, müvei, művelés, művész, művészet, működik. V. ö. mi, míves.

N.
na = no /, biztató, sürgető; 1. no.
nőd = ned : nadár, a borjazó tehéntől elfolyó nedv; nadály, vérnedvet szopó piócza.
nád, nádal, nádas, nádaz. Atv. ért nádol, nádolás.
nagy, nagyon, nagyság, nagyságos, nagyít, nagyobbodik, nagyoll.
nap, (1), égi test; napi, napol, napos, napság, nappal, napkelet, napest. Talán n előtéttel ám. ap, apa ?.
nap, (2) = anap, az a kihagyásával, mint: Nacza = Anicza. Finnül anappi = anyós.
nap, nápicz, v. nya», nyaviga.
nősz = nősz : nászapa, nászanya, nászassony. L. né, no.
nát, orrbeli hangút, nátha, náthás, náthásodik.
ne, (1\ nyilt e-vel, adást jelentő szócska : ne-sze, ncsztek v. netek, ne neked.
ne, (2), nyilt e-vel, hívó, csalogató : Bodri ne! Ne Maczi ne! v. ö. név.
ne, (3), éles e-vel, tiltó, tagadó: ne beszélj, ne fuss, származékai: nem, nemes (nincs).
ne, (4), éles e-vel, nagyságot, mértékei jelentő régies szócska, mai divat szerint: nyi,
ölni = ölnyi, anyányi.
n«, (5X elvoní gyök, melyből nő (neö), nem (genus), nép, nemz, nemzet származtak.
né, íl), határozatlan valami: né-ha, nc-mely, né-mi, né-hol, né-hány, né-ki.
né, (2) = nő, nej; néne (inkább ,anya' után), néniké.
ned, híg, folyékony valami: nedű, nedv, nedves, nedvesít, ncdvez. V. ö. med, medencze.
neg, negéd, negédes, negédesség, negédeskedik; negély, negélyez.
négy, ékvesztö töszámnév : negyed, négyes, negyedel, negyven.
neh, a tehertől nyomott embernek nyögését utánzó hang: nehéz v. nehéz, nehezít, nehezedik, nehézkedik, nehezül.
••
nesz, hangút, neszei, neszez, neszes, nesztelen, neszére.
nem, nevet (régiesen mevct), nevetés, nevetgél, nevettet. Mint hangutánzó rokon a
k( he! kedélyszóval.
név, ékvesztö* fn. neves, nevetlen, nevez, névtelen, nevezet, nevezetes. V. ö. ne, hívó.
Hasonlók a hellén bropa, lat nőmén, nem. Nahme.
néz (=r ni-ez), nézés, nézdel, nézeget, nézkél. V. ö. ni /
ni, szemügyelésre figyelmeztető, biztató szócska. Ni ni! Rokona ím, íme, és a latin én/
nins, eredetileg : nemes, mint a sincs = scmcs.
no, biztató, buzdító, távolitó, folytatást sürgető szócska : no még! no hát! no-sza! nó•liu noszol, noszogat, nógat, nógatás, nos! = no cs !
nő, (1), ige, növés, növendék, növötény, növekedik, növeszt, növény.
nő, (2), fh. nős, nősül, nősz, nöszik, nötelcn, nötclenség.
n«, hangút kettöztetve : nííníí =r nádsíp, (mint íttíw, sese, gyagya természeti hangok).

NT.

rvalkaság.

nyaf, hangút nyafog, nyafogás, nyafiga, nyifhyaf.
nyak, nyakas, nyakaz, nyakgat, nyaklik, nyakló, nyaksi.
nyak, sűrű, nyálféle nedv, folyadék, (mucus, mucedo), nyákos.
t
nyal, (1), nyálas, nyalakodik, nyalánk, nyalánkság, nyalogat. Atv. ért. nyalka,

nyal, (2), nyaláb (Ballen ?), nyálából; magas hangon : nyel v. nyél.
nyál, nyálas, nyálaz, nyálazó, nyálasit, nyálasodik.
nyany =z any : nyanya, anya, mint apa papa, ángyi gyángyi.
nyd;, együtt járó, legelő barmok serege. Atv. ért társaság : nyájas, nyájasság, nyájiskodik. Rokon a mennyiséget, sokaságot jelentő nyi, aj képzővel.
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nyom, hangút nyámog, nyámogás, nyámándi. V. ö. mám, mámog.
nyár, (l\ ékvesztő ; nyári, nyaral, nyaralás ; az arabban nár, ám. tűz.
nyár, (2), nyárfa, nyáras. V. ö. nyál és nyir, fii. nyirkos.
nyár, (3), nyárs, nyársol. Mint szurós, hegyes eszköszt jelentőnek rokonai : ár, v. árr,
és dár, dárda.
nyá», macskahang : nyávog, nyávogás. V. ö. nyaf, nyafog.
nyeg, nyegle, nyegleség. V. ö. neg, negédes, és nagy.
nyék, a szorongatott nyak fuldokló, csukló hangja: nyekeg, nyekegtet, nyekget, nyekgetés, nyekken. V. ö. nyög, nyögés, nyögtet
nyel v. nye*l, fa. nyeles, nyeletlen, nyelez. V. ö. nyal, nyaláb.
nyel, ige : nyelés, nyeldegel, nyeldeklő, nyelv (régiesen : nyelő), nyelves, nyelveskedik, nyelvel. Finnül : nielm = nyelek.
nyer, (1\ ige : nyerés, nyereség, nyerészkedik, nyerekedik.
nyer, f 2), lóhang : nyerit, nyerités. V. ö. nyir, nyírét, hangutánzó.
''y*>'j (3) = nyir, mely híg testet jelent : nyers = nyires, nyirkos, átv. ért szivós, kinem aszott; nyerseség.
nyer, (4), nyereg (törökül : ejer), nyergei, nyerges. V. ö. nyár, nyargal.
nyes, a metszés alapfogalmával : nyesés, nycsedék. nyeseget Rokonai : nyesz, nyeszetel, nyisz, nyiszál.
nyet, nyeiro, Kemenesali tájszó, ám. bicsakló, ami hátra nyaklik, nyéklik, tehát tulajdonkép : nyékié.
nyif, orron beszélők hangja : nyifa nyifog, nyifogás, nyifnyaf, nyifíancs, nyifákol.
nyih, vidám, csintalan kedélyhang : nyihog, nyihogás, nyiharász. V. ö. vih, vihog.
nyik, hangút nyikog, nyikogtat, nyikkan, nyikácsol, nyikorog, nyikorgat
nyíl, fii. nyilas, nyilaz, nyilazó ; átv. ért nyilai, nyilalUk.
nyíl v. nyíl : nyüás, nyílik, nyilatkozik, nyilván, nyilvány, nyilványos, nyilványit,
nyilvánul. Gyökeleme : nyt, melyből lett egyfelül nyit, másfelül nyíl, mint : síi-böl tűt, tűi, /ö-böl
fűt, fül. Mint hézagot jelentővel rokon az üreget, üresét jelentő Át, hiú, mintha volna : hílj'k.
nyir, (1), fa. vastag és vékonyhangu ragozással : nyírfa, nyires, nyírség, nyirok, nyirkos, nyiring. Egyszerűbb gyöke a nedvet jelentő ir, író, zsír, vir, virics.
nyír, (2), hangút nyírét, nyirettytt (= nyírét*), nyirbál, nyirkuszkodik. Rokona :
nyer, nyerit V. ö. nyír, nyivácskol.
nyif v. nyir, ige, vékony és vastagbangu ragozással : nyírek v. nyirok, nyires v. nyírás, nyiredék, nyireget Tájejtéssel : nyőr, nyürö. Rokona a metszést jelentő ir, irt, irtás.
nyisz, = nyes .• nyiszál, nyiszálás, nyiszol, nyiszlett, sovány, mintegy lenyesett húsú.
nyit, nyitás, nyitogat, nyitogatás, nyitány. V. ö. nyíl, nyilik.
nyir, hangút nyivás, nyivog, nyivákol, nyivácskol. V. ö. »yi/, nyifog.
nyom, ige és fa.; értelme : nehezen, mintegy nyögve szorít, tol, tapos valamit : nyomdos,
nyomkod, nyomogat, nyomakodik, nyomtat, nyomtatók, nyommaszt, nyomdok, nyomoz, nyomban ;
nyomor, nyomorog, nyomorít, nyomorgat
nyöf, disznóhang : nyöfög, nyöfögés, nyöffen.
nyög, nehéz lehelési, vagy fájdabnas beteges hang : nyögdécsel, nyögés. Keményebben : nyffk, nyökög, nyökken, nyökörög.
nyösz, hangút nyöszög, nyöszörög, nyöszörgés. V. ö. nyög.
nyú, hosszúság, terjeszkedés alapfogalmával : nyúló, nyúlik, nyújt, nyúlós, nyúz.
nyűg, nyugik (régies), nyűgöt, nyugszik, nyugalom, nyugtat, nyugtalan. Rokona a nehéz lélekzéstt jelentő
ele
: nyög, mint jriheg és pihen is egy családbeliek.
nyü, (1\ fa. nyüves, nyüvelődzik, nyüzsög, nyüstöl Máskép : nyí, nyives.
nytí, (2), ige, ám. szakgat, tép : kendert nyűni, ruhát ebyűni.

pa, kettőztetve papa, gyermeknyelven ám. étel, papái ám. eszik.
pacs, pacz, hangutánzók: pacskol, pacskolás, pacsér, pacscrta, paczi, paczka, paczkáz.
Hellénül: amúaaia. V. ö. pat, patél.
pacz, paczal, paczalos. V. ö. pocz, poczok.
pad, padol, padolat, pados, padoz, padló, padlás. Egyezik vele a német: Bódén.
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(schistus).

páh, ütésí, verési hangút, páhol, páholás.
pají, (í), pajkos, pajkosság, pajkoskodik, pajzán. V. ö. baj, bajza.
paj, (2) = baj : pajtás, pajtáskodik, pajtásság.
pák, pákász, pákosztos, pákosztoskodik.
pol, laposra hasított valami: pala, palakö (vála-kö), ám. lapos, hasított konem,

pam, (1\ pamat, pamacs, pamacsol. Vékonyhangon rokona : pem, pemet.
pam, (2) = pom, gömbölyű, dudorú : pampus, pampuska.
pan, pang, pangás, pangó.
pány, pányva, pányvás, pányváz, pányvázás. V. ö. bony.
íar> (1)> pergő, körös mozgás : parittya, paracskó, paripa.
pár, (2), a maga nemében kicsi valami: parány, parányi. V. ö. pír, piri és por.
pár, (3), parázs, parázsol. V. ö. por, porzsol, por, porzsol.
9
pa»z v. po*z, jelent hitványát a maga nemében: posza, poszáta, paszkoncza. V. ö. posz.
pót, fordítva táp, hangút, pata, patkó, pattan, pattant, pattog, patél, patvar.
poty, takarás, burkolás : patyol, patyolat, patying' V. ö. Imyy, bujjyolál.
p«cz, (1), hangút, péczczent, péczczentés, péczéget, péczégtet.
pecz v. pöcz, (2), fölfútt, dagadt: péczczed, péczczedt. V. ö. pöcz, poc-zok.
pécz v. pöcz, (3), szeg, hegyes valami: péczék, péczkél, péczkés, átv. ért. péczkés,
un. feszes, hegyke.
ped v. pöd, peder, pödör, pédrés, pödrés, pédérit, pödörít, pédérédik, pödörödik. V. ö.
W, bodor, föd, fodor.
péh v. pöh, pehely, pöhöly, pólyhés, pölyhös. V. ö. pih, pihe.
pej, családtalan gyök, (talán pír), a latin bnjus, franczia 6ai, olasz baio értelmében :
pejló, pejkó.
pén v.pön, (1), hangút, peng, pöng, péngés, pöngés, penget, pönget, pendít, péndüL
p«n v. pö«, (2), péndér, péndérédik, penderít, péndérül. V. ö. bon, bondor.
pen, penész, penészes, penéazesedik. Tájnyelven : ptl, pilisz.
per v. por, (1), veszekedök hangja : peréi, poros, peres, poros, perlekedik, perpatvar.
per, v. por, (2), forgás, keringés : pereg, pörög, pérdit, perdül, perget, pérészlén. V. ö.
/tr, féreg, f őr, forog.
per v. por, (3), égés, égetés, sütés neme : pergel, pörgői, perzsel, porzsol, pernye,
perez, poroz, pérgyó, V. ö. ver, veröfény, verömalacz (sütnivaló).
p«s v. pis, a vizelés hangja : pesel, pisa, pisái, piskél, pisás.
p«sz, pészter, pésztórkedik. V. ö. léz, bezderkedik, bős, böstörködik.
pesz, peszercze, peszmeg, peszméte.
peí, pete, petés, petefészek.
péty,pöty, hangút, pétyég, pötyög, pétyégés, pötyögéa, pétytyen, pötytyen, pétytyent,
pOtytyent.
petty, pötty, pettyes, pöttyös, péttyéget, pöttyöget, pétymet.
pézs, pözs, pezseg, pözsög, pézsdít, pözsdit, pézsdül, pözsdül. V. ö. pizs, pizseg.
pi, kettöztetve : pipe, csibék hangja és neve; pipis, pipiske.
picz, piczi, piczike, piczurka, piczuska. A maga nemében igen kicsi. Hasonló az
piccolo.
pig, pige, pigéz. Mint hegyes pálczikát jelentőhöz hasonló: bök, bőké.
pih, (1), nehéz lehelési hangutánzó, piheg, pihegés, pihen, pihentet.
piA, (2), pihe, pihés. V. ö. pöh, pöhöly.
pii, pille, pillog, pillangó, pillant, pillanat.
.
pim, (í), pimpó, pimpós, pimpósodik. V. ö. bim, bimbó.
pim, (2), pimasz, pimaszság. Hasonló : bib, bibasz.
pinty, természeti hang, és ily hangon szóló madár neve, pintyeg, pintyőke.
pír, pirít, pirul, piros, pirongat, pironkodik. V. ö. ver, veres, pár, parázs.
ptsz, (1), hangút, piszszen, piszszent, pisszeg, pisszegés.
ptsz, (2) = picz, a maga nemében kicsi, pisze orr.
ptsz, (3) piszka, piszkál, piszkálás, piszkálodik, piszmog. Előtét nélkül = Íz, izog, izgat.
pít, piti, pitizál, pityi, pityó, pityós. Előtét nélkül = it, ital.
pityt hangút, pityer, pityereg, pityergés, pitypalaty.
pitty, pittyed, pittyeszt. V. ö. bigy, bigygyed,^<y, fityeg.
AKiB. E1«T UÓTÍR.
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pocs, hangút pocsolya, pocsos, pocskol, pocséta. V. ö. mocs, mocsár.
pocz, poczos, poczosság, poczok, poczokos. V. ő. poh, pohos.
pod, podgyász. V. ö. bugy, bugyor, mofy, motyó.
pof, (1\ puffadt vagy puffadékony : pofa, pofit, pofitos, pofok. Máskép pof.
pof, (2), hangutánzó = puf / pofoz, pofozás.
pog, kerek gömbölyüség, bog : pogács-alma, pogácsa. V. ö. bog, bogács.
poh, pohók, pohos, pohosság. Hasonló hozzá a német Bmtch, régi felső német puh, bvh.
pók v. bók, = bog, csomó, pokreszelő melylyel a szeg bogos fejét reszelik, inpók.
poly, polh, polyhos = bolyh, molyh, bolyhos, molyhos. V. ö. pölyh, pölyhös.
póly, burok, takaró : pólya, pólyáz, polyva. V. ö. óul, bula, bulál.
pon, pondró, pondrós, pondrósodik. V. ö. bon, bondor.
pony, ponyva, ponyvás, ponyváz. V. ö. bony, bongy, bonyolít
por, (1\ hangút, porcz, porczog, porczogat. V. ö. var, vorczog.
por, f 2), mint sütésre vonatkozó : porzs, porzsol. V. ö. por, parázs, por, porzsol.
por, (3), parányi részekre töredezett, omlott valami : porol, poros, porlik, poroz, poraik,
porzó, porhanyó. V. ö. pur, purha és mór, morzsa.
pos, poshad, poshaszt, posvány, poaványság. Máskép : p«s, peshed. V. ö. bűz, büzhödik.
posz, hangút poszog, poszszan, poszszant, banyaposz.
pót, bogos, csomós valami : pota, potosz, potoszhal.
poty, leesett test hangja : potyog, potytyan, potytyant, potyogtál ; átv. ért potya, ami
ingyen, vagy kárba esik.
p6'cz, árnyékszék, pőcze, takonypöcz. V. ö. pocs, mocs.
pöd, pödör, pödörít, pödörget, pödörödik. V. ö. péd, peder.
pof = pof (1), felfavódás utánzása : pöff, pöffed, pöffeszt, pöffeszkedik, pöfeteg.
pök, pökdös,
kdö pökedék, pökhendi, m
pú, hangút puska, puskás, puskázik ; putyóka.
púd, pudva, pudvás, pudvásodik. Előtét nélkül = ud, üdv, udvas.
puf, hangút pnfog, pufál, puff, puffogat ; továbbá ám. felfúvódás, puffod, puffancs,
puffaszt L. pof (l és 2).
puh, puha, puhaság, puhít, puhul, puhatol. Latin molZís.
púp, kiálló csomósodás, kinőtt dudorodás, púpos, púposság, pupa. V. ö. búb, búbos.
pur, purha, purhas, purhásodik. V. ö. por, porhanyó.
pusz, puszta, pusztaság, pusztít, pusztul. V. ő. foszt, fosztor. Német Wüste, lat wisto,
devasto.
puzs, puzsér, (perzsául pwszer), apró gyermek. V. ö. pia, pizse, piczi, puczL
ptics, hangút pücsök, pücskörész. Máskép : <«cs, tücsök.
püsz, hangút püszsz, püszszög, püszszen. Máskép : tíltz, tüszszen.

rá, a fólszín, magasság alapérteményével: rám, rajtam, rókm.
rab, rabol, rablás, rabság. Hasonlók a lat röpít, nem. rajfen, rauben.
rács, rácsa, ráesői, rácsolat, rácsos, rácsoz. V. ö. ró, rovács.
rag, (l\ hurczoló erőszak: ragad, (áth.), ragadoz, ragadozás, ragadmány.
rag, (2), vonzódás, tapadás : ragad (önh.), ragaszt, ragaszték, ragasz, raggat
rág. fogakkal való őrlés, zúzás : rágdos, rágicsál, rágás, rágódik. Atv. ért rágalom,
rágalmaz. Hasonló a lat rodif.
ragy, égés, fényesség : ragyog, ragyogás, ragya, ragyiva. V. ö. lat rodt'us, rádiót,
szanszkrit rads.
raj, (11 rajos, rajzik, rajzás, rajzát Atv. ért rajong, rajongás.
raj, (2), rajz, rajzol, rajzolás, rajzolat Hasonló a német Rítt.
rak, ige, rakás, rakat, rakgat, rakódik, rakoncza.
rák, rákász v. rákész, rákos. Egyezik vele a szláv rak.
rán, ránt, rántás, rántogat, ránczigál, randit, rándúl, rángat, rángatódzik. Alapérteményben rokon az erőszakos rab, rabol, rag, ragad gyökökkel.
ráncz, = redő : ránczol, ránczos, ránczosodik. Hasonlók a német Rímet, hit rugó,
rap, rapos, raposa, rapancs, rapancsos, rapancz, rapanczoa. Rokon a szakgatást jelentő
rtb, ribál, rof, rafol, rtf, rifol gyökökkel.
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rdr, madárhang: ráró.
ros, természeti hangút, ráspoly, ráapolyoz. V. ö. rész, reszel. Német, raspeln.
rósz, rászt, rásztosodik.
rdt, rátás, rátotta. Rokon a veresét, jelentő rós, róska, róka, ravasz szókkal. Rátani

rat>, (1), ravasz (régi eredeti értelme: róka), ravaszság, ravaszkodik.
rav, (2) = ró, row, metszés, hasítás, ravat, ravatal, rovás.
ráz, ige: rázás, rázogat, rázkodik, rázódik. Mint erőszakos mozgatást jelentő rokon
a ránt, ránczigál igével.
re&, hangút rebeg, rebegés, rebegö; rebes, rebesget.
recs, hangút recseg, recsegés, recsegtet, recscsen, recscsent
recz, íl), hangút reczeg, reczegés, reczegtet. V. ö. recs, recseg.
recz, (2), recze, reczés, reczéz, reczézés, reczézet Hasonló a latin: rété.
reez, hangút, récze, máskép: rucza, gócza, kacsa,
red, redö, redv, redves, redvesedik, redöz, redőzet. Latin ruga.
reg, fi), rege, regél, regélés, regény, regényes.
reg, (2), regvei, reggeli, reggeliz, regveledik. V. ö. rög, rögtön.
rég, régen, régente, régi, régül.
re;, rejt, rejtés, rejteget, rejtőzik, rejtemény, rejlik.
rek, (1), hangút, rekeg, réteges, rekegtet. Egyezik vele a lat. raucus.
rek, (2) elzárás, bekerítés alapérteményével: reked, rekesz, rekeszt, rekeszték, rekkent V. ö. ford. kér, kerít.
rém, remeg, remegés, remegtet; remény, reménység, reménytelen.
rém, rémit, rémül, rémülés, rémület, rémületes, rémlik.
ren, rázkodó mozgás és hang: reng, rendít, rendül, renget, rengeteg.
rend, rendel, rendelet, rendelkezik, rendes, rendetlen. Hasonlók a szí. rád, lat. ordo.
reny, renyhe, renyhéd, renyheség, renyhélkedik. V. ö. lány, lanyha.
rep v. rép, a szálló madár szárnyainak hangja: repít, repül, reppen, reppent. Máskép: rop, röpít.
rep, nyílt e-vel, hangutánzó: reped, repedek, repeszt, repeget, repedez. Hasonló a
Útin: rumpo.
rész, (1), dörzsölés! hang: reszel, reszelés, reszelő, reszelget. V. ö. rísz, riszál.
rész, (2) = réz, rázkodás. félelemből, vagy más kedély! állapotból: reszket, reszketés, reszketeg, reszkettet
rész, (1), részel, részeltet, részént, részes, részesedik, rébzesít, részesül, részvény.
rétz, (2), részeg, részeges, részegeskedik, részegít, részegség.
rét v. reít ijedési, féleimi rázkodás: retten, rettenet, rettent, retteg, rettegés, rettegtet.
V. 5. réz, rezzen.
rét, réteg, réteges, rétes, rétez, rétü.
rév, reved, reves, revesít, revesedik.
réz, rázkodás: rezg, rezgés, rezzen, rezzent, rezked (reszket).
réz, ékvesztő: rezei, rezes, rezez; reznek.
rib, ribál, ribancz, ribanczos. V. ö. rap, rapancz, rif, rifol.
rí v. rív, hangút és ékvesztő: rívás, ríkat, rikkan, rikkant; riad, riadás, riaszt, ritalkodik, rfwan, rimánkodik.
rif, rifol, rifolás. Szakgatás, nyüvés alapérteményével.
rt'g, rigó, rigolyás. Puszta gyöke n hangutánzó: n'g elavult ige s hasonló nyög, súg
% igékhez.
rím, rima, rongyó (rimgyó). V. ö. rom, rongy.
rip, ripacs, ripacsos. V. ö. rap, rapancs, rib, ribál.
rísz, riaBálás, risz^lodik, riszszant. V. ö. rész, reszel.
rif, ritka, ritkít, ritkul, ritkaság, ritkán.
ró v. róni rovás, rovat, rovat, rováték, rovátkol, rovatai, rovogat. Forditva hasonlók
hozzá a szintén metszésre vonalazásra vonatkozó őr, őrt, ir, irt.
ró v. rav, a veresség alapérteményével, rós, róska, róka, ravasz. V. ö. rö, rőt, nem.
roth, lat rufus, ruous.
rob, hangút robaj, robban, robbant, robog.
rogy, rogyáa, rogyik, rogygyan, rogygyaszt Leomlás, leesés hangja.
14*
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roh, (1). rohan, rohanás, roham. Hasonló a lat. ruo.
roh, (2), rohad, rohadás, rohaszt A romlás alapértelmével. V. ö. rósz.
rq/, rojt, rojtos, rojtoz. V. ö. ros, rost, Alapérteménye: szétváló szálas részek.
rok, rokon, (régente ám. közel), rokonság, rokonit, rokonul. V. ö. rak.
rokk, hangút, rokkan, rokkant, rokkanás. V. ö. roh, rohan.
rom, romb, rombol, romlik, ront, roncs, rongy; ronda^ rondít; rongál.
rop, hangút, ropog, ropogtat, roppan, roppant, ropaj. Önálló ige is: „ropja a tánczot."
ros, (1) = rogy: roskad, roskaszt. roskatag, roskadt
ros, (2), szálakra szakadozott valami; rost, rostos, rostosodik; rostély rostélyoz;
rosta, rostál. V. ö. ró;, rojt.
rósz, rossz, anyagi vagy erkölcsi értelemben romlott: rosszaság, rosszall, rosszas.
roty, hangút, rotyog, rotyogás, rotyogtat, rotytyan, rotytyant
roz = ros, rozog, rozoga, rozzan, rozzant
rozs, a veresség alapérteményével, rozsda, rozsdás, rozsdásodik. V. ö. ró v. rav.
rö'b, hangút robog, röhögés. V. ö. reo, rebeg.
röcs, röcs = roncs: röcsköl, roncsol, röcskölődik, roncsolódik, rücskös.
röf, disznóhang: röfög, röfögés, röffen, röffent
rög, (1) = gör: rögös, rögöly, rögzik, rögzőtt. Alapérteménye: csomós keményedés.
rög, (2), rögtön (hevenyében), rögtönöz (hevenyész). Alapfogalomban rokona reg,
regvei, és a fordított: ger gerjed.
roh, emberi és állati hang: röhög, röhögés, röhögtet, röhhent Fordítva v. 0. hör, hörög.
rö; = rej: rojt, rejt, röjtöget, rejteget, röjtözik, rejtezik, stb.
rop = rep: röpít, repít, röpül, repül, röpdös, repdes, stb.
rost v. rést: röstell v. restell, röstelkedik, restelkedik. V. ö. lusí, lusta.
rö», rövid, rövidít, rövidül, rövidség, rövidséges. Az elvágás, elmetszés, alapfogalma
szerint rokona ró, rovott
rúd, rudal, rudas, rudaz, rudazó. V. ö. dur, durung.
rúg, rúgás, rugdal, rugdalódzik, rugalmas, rugódozik. Atv. hasonló hozzá: ugr, ugrik.
rus = rút: rusnya (rútnya), rusnyálkodik, rusnyaság, rusnyít, rusnyúl.
rút, rútít, rútul, rútság. Fordítva hasonló hozzá a genyea sebet jelentő túr, (túrós a
háta) és a Útin: tvrpis.
rügy, bimbófakadás: rügyezik; máskép: rtgy, rigya.
rüA, rühes, rühesedik, rühölödik, rühülödik, rühelődzik.

sa = cső: sanda, félre, csára néző, sánta, sántikál, sántít, csára lépdegelve megy.
sód, Badar, sadargat V. ö. had, hadar.
= sat?: sajmegy, sajt, sajtalan.
kedélyszó: sajn, sajnál, sajnálkodik, sajnos, sajog, sajgat, sajlódik.
szaglási hang: sajdít, sejt.
= suj: sajt, sajtó, sajtói = sújt, sújtó, sujtól.
saját, sajátság, sajátságos, sajátít.
só/, (6 , sajka, sajkás, aajkázik. V. ö. csaj, csajka, ha;', hajó.
sah = sav: sáholy, sávoly, sáholyos, aávolyos.
sál, (l\ hangút, salap, salapol. V. ö. sáp, (1), sápit
sál, (2) = szál: salang v. sallang, szalag, sallangos, szalagos.
sám = iám: sámfa, sámoly.
sany, (1) = saj, kedélyszó: sanyar, sanyarog, sanyarodik, sanyargat.
sáp, (í\ hangút, sápog (a récze), sápit, sápolódik. V. ö. háp, hápog.
sáp, (2), sáppad, sáppaszt, sáppadt Hasonló a lat tab-escit.
sár, (1), metszés, vágás, alapértelmével: sarol, sarló, sarából, sarj (él). V. ő. tar, tarol.
sár, (2) = növés! ser: sarj, sarjadzik, snrju, sarang. V. ö. csar, csőrit
sár, (3), a láb hátulsó része, szöglete: sark, sarok, saru.
sár, (1) = sár: sáros, sároz, sárlik. V. ö. csér, cséros.
sár, (2), sárga, sárgállik, sármány, sárarany.
sas, fn. talán erős susoságu repülésétől?
•ás, (1), m. susogó széles levelű növény. V. ő. csuhu, csaté.
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sas, (2), elv. gyök, sáska, susogva seregesen repülő rovarnem.
tat, satnya, satnyúl. V. ö. sany, sanyar, seny, sennyed.
sav, savany, savanyú, savanyodik, savó. V. ö. saj, sajtalan, só, sós.
se, (1), tagadó ksz. sem, senki, semmi, sehol, semerre, semily, sehonnai. Vastaghangon : só, sohol, soha.
se, (2) = si, se, sebes gyors mozgást utánzó hang: seet, siet, seb, sebes, sebesség,
sebbel, lobbal.
se, hangút = si: séd. V. ö. si, sió, sivit, stb.
seb, .(vulnus), sebes, sebesít, sebesedik, sebhed, sebész.
s«g, segít, segítség, segéd, segedelem.
segg, segges, seggen, seggel, seggeltet.
sej, (1) = saj: sejt, sejtés, sejtelem, sejdit, sajdit
se;, (2), sejt (celluJa), sejtes, sejtszövet. V. ö. söu, sövény, szó', szövet.
sek = esek: sekély, csekély, fordítva: kecs, kecsély, kicsi.
sel, selejt, selejtes, selejtesedik.
sely, hangút selyp, selypeg, selypes, selypesség.
seny, senyv, senyved, senyveszt. V. ö. sany, sanyar.
sép, söp, siip, hangút seper, söpör, seprű, söprü, sépredék, söpredék, supra, suprikál.
ser, (1), hangút sercz, serczeg, serp, serpeg, serpenö.
ser, (2), növés alapértelmével: serdül, sereg, serevény, serény (szőr), serte. V. ö.
«r, sarjad.
ser, (3), mozgás, forgás, tekeredés, serény (alacer), sereg, serken, serteperte; serlik,
atrit, serifikál. V. ö. siir, sürög.
ser, sért, sérelem, sérv, serit, sérül, sérzik.
ses, hangút vastagh. sus: sese, seseg, susa, susog, sústya.
séf, 1. sőt.
sét, séta (= tétn, tétova), sétál, sétálgat, sétika, sétikál.
si v. sih, silh: siheder, süheder. V. ö. se (1), és su, suh, suhancz, suhanczár, suttyó.
sík v. sík, (1), csuszamlós, egyenes fölszin: sikos, sikál, sikam, sikamlik, siklik
sikk, sikkad, sikkaszt.
sík v. sík = esik (2): arany sík, ezüst sík, sikos (ruha).
sík = síik: siker, süker, sikeres, sükeres, sikereden, sikerül.
sík = csig: sikoltyú, csigoltyú, csikoltó.
sík, hangút sikolt, sikoltás, sikoltoz. Puszta gyöke: sí (rí).
síi, silány, silyánodik, silányság. V. ö. hi, hiú.
sím, (1), sima, simít, simul. V. ö. sík, sikos.
sím, (2) = sí«: simánkodik, sivánkodik (rimánkodik).
sín, v. sin: sinlik, sinlödik. V. ö. sany, sanyar, seny, senyv.
síp v. síp, hangút sípol, sípos, sipít, sipákol, sipánkodik. V. ö. sí, sivit.
sís, hangút siserg, sisergés, sisterékel.
sír v. sir, (1), ige: sirám, siránkozik, sírás, siralom, sirat.
sír v. sir, (2), fn. sírbolt, sírkő, sírvers.
sió, (l), hangút, sivit, sivölt, sivalkodik.
sír, (2), hiú, üres, puszta: sivány (homok), sivatag. V. ö. sil, silány.
só, sós, sótalan, sóz, sózás. Hasonlók a latin: sál, nem. Scdz, szláv: szol.
tód, sodor, sodrás, sodorgat, sodorit, sodorodit. V. ö. sad, sadar.
soA, kedélyszó: sóhaj, sóhajt, sóhajtás, sohajtoz.
sok, sokadalom, sokall, sokas, sokasít, sokasodik, sokaság, soká. Törökül: csök.
som, (1), fii. savany izü gyümölcs neme; Somod, Somogy, Somos, helynevek.
som, (2) = suny: sompolyog, somfordál = sunyogva jár, megy.
som, (3), fordítva = mos: somolyog, mosolyog. Szanszkrit szmi.
sop = síp, kedélyszó: sopánkodik, sipánkodik, sopánkodás.
sor, (l , ám. szer, rend: soros, soroz.
sor, 2 , hangút sorgyáz, sonkái, sorofol. V. ö. sur, surran.
sor, 3 = her: sorvad, hervad, sorvadás, hervadás, sorvatag, hervatag, sorvaszt.
sor, l , héj, burok, takaró; sovarlik, sovarol. V. ö. kov, kovárlik, köp, kopács.
soü, 2 , üres, fogyatkozott: sovány, soványodik, soványság. V. ö. h ío, hivány,
hitvány (hitttvány).
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»ov, (3) = soh, kedélyszó: sóvár, sovárog, aohár, sohárog.
«öm = csőm, csőm; sö'mölcs, sömör, sömörög.
sffp v. sttp: alászállás, lemerülés hangja: söpped, süpped, söppeszt, süppeszt
sör, (1) = szór: sörény, sorté, sörtés; szúr.
sör, (2) v. sár: főzés, forrás által készített ital: sörös, söröz.
sör, sőre, kurta szarvu, ökörfaj. V. ö. cstr, csira (ökör).
sőt v. seí = est? sötét. Német Schatten.
sőt régiesen sőg ám. is-eg = és-eg == és-még, az ,ismét' testvére.
su, a suhintás és sebes mozgás természeti hangja: súg, sugár, sugall, sugalom, sugatag; sudam, sudamlik; suh, suhog, suhint, suhu; sújt, aujtogat V. ő. sí.
sui, suba, subás. V. ö. guo, guba és zubbony.
sül, konyulás, görbedés: suli, kuli = lekonyuló szarvu v. fülű.
súly = szül, szór: súlyom, azaz, szulákos, szurós, tövises héjú vízi termény.
súly v. súly, nyomás, ütés alapértelmével: súlyos, sulyok, sulykol. V. ö. su, sújt.
suny, aláhajlás, hunnyászkodás alapértelmével: sunyi, sunyog, sunydorog. Vékonyhangon : sün, sündörög. V. ö. huny, hunnyászkodik.
sup, hangút, suppan, suppant. V. ö. síip, süpped, süppeszt.
sur, (1), hangút, surran, suramlik, suramlás.
sur, (2), növésre vonatkozó: surján v. surgyán, surány. V. ö. sor, sarjad.
su>, dörzsölési hang: súrol, súrolás, súrlódik, súrlódás.
sus, (l), hangút, susa, susog, susárol, sustorog, aústya.
sus, (2) = rus, rút: susnya, rusnya, suspus = erkölcsi rútság, szégyen gyalátat.
sut = csut, (2), csonkaság: suta szarvu ökör.
sut, (S), kemencze mögé, búvóhely: suttony, suttom, suttomban.
sut, (4), hangút, suttog, suttogás; sutty, suttyan, suttyó = suhancz.
sü, a tűzön égő testnek hangja: sül, süt, sütöget, sütemény. V. ö. t'zz.
sü, süv ám. a kölcsönzött sógor. Talán su, si gyökökkel azonos, mintegy kisuhanasa,
sugárzása a házas életnek.
stík v. sík: süket, siket, süketség, siketség, süketül, siketül, süketít, siketít
stíl, = hegyeset, szarosat jelentő std, szül, szúr : aüldisznó.
stíly vfsilUy, a lemerülő testnek hangja: süllyed, süllyeszt. V. ö. stíp. süpped.
sün, sündör, sündörög, sündörködik. V. ö. suny, sunyi.
s«r,
élénb mozgalom; sürög, sürge, sürget, sürgölődik, sürgöny.
sör,
= z«r (zavar), sűrű, sűrít, sűrűsödik.
süv,
, hangút süvölt, Bűvölt, süvöltöz, süvöltyü. V. ö. sir, sivít
süv, 2), süveg, süvegei, süveges, máskép söv, söveg. V. ö. fű, föveg.

sz.
sza, (1), tátongó terjedés, nyilas: szá, száj, azád; szana, száguld. Vékonyh.: «w, szét.
ma, (2), hasítás, metszési nyilas alapértelmével: szab, szabdal, szak, szakad; szál,
szalu, szálúi, szalag; szám, számlik, szánt. Vékonyhangon: sze, szeg, szegdel; szék, szekercze;
(szakócza), azel, szelet
sza, (3), a parancsolómód nyomatéka, vékonyhangon: sze == t«: add-sza, jer-sze,
(jösz-te), no-sza, ne-sze. Változattal: szí: jöve-szi, dí: us-di, haj-di, szu, uszu.
sza v. szo,(4), általán=hang: szav, szov, szó, szól, szavaz, szavatos, szós.Török szö/lemek.
szói, szabás, szabdal, szabó. Puszta gyöke sza (2).
szag, orron beszivott, a az illető idegenekre különös érzéssel ható levegőnek hangja:
•zagol, szaglász, szagos.
szak, (1), szakad, szakasz, szakgaszt, Bzakgat 1. szó, (2).
szak, (2), dagadt, dudorú, valaminek szaka, = toka.
szál, sietési léghang: szalad, szalaszt, szaladgál. V. ö. hol, halad.
szál, szálka, szálkás, azálkásodik. V. ö. sza, (2).
száll, mozgási repülési hang, és ige: szállít, szállong. V. ö. szél (1).
szóm, azaglási, izlési beszivás hangja: szamát, szamócza, Máskép zöm, zamat V. ö.
szim, szimat, szimatol.
szám, számlik, szánt; számol, számit, számos. 1. sza (2).
szán, (1), fájdalmas részvéti kedélyszó: szánalom, szánás, szánakodik: V. ö. tty'n, sajnál.
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szán, (2), akarat eltökélése: szándék, szándékol, szándékos, szándékoskodik.
szán, (3), szánkó, szánkózik. Eredetileg: iszán, iszánkol, iszamodik = csúszkál, csuszop, (1), sűrű sokaság: szapor, szapora, szaporít, szaporodik. V. ö. gyop, gyaporodik.
szop, (2), ía edény és mértéknem: ezapoly, szapn, szapul, szapuló.
szar, (1), szarik, szardik, szartos, (n.int: fos, fostos). Szlávul:
szar, (2), folytonos járás: szarándok, szarándokol, szarahora.
szar, (3), sarjadzás, kinövés: szaru, szarv, szarvas. V. ö. sár, sa
sarj, tar,tarjag, tarkó, szár.
szár, (IX
(1), felnövő, felnyúló szál: növény szára csizma szára.
szár, (2), eredés, kinövés: származik, származás; szárny, szárnyas. V. ö. sár (2).
szár, (3), kopasz, kiaszott: száraz, szárít, szárad, szárazság.
szaty, szalagnemü valami: szatying, szatyor, V. ö. szity, szittyó.
szed, (1), elv. gyök: szeder, szedres, szederj, szederjes.
szed, ige: szedés, szedeget, szedett, szedetlen.
szeg, nyílt e-vel, ige: szeges, szegély, szegélyez, szegdel.
szeg (]), hegyes, szúró eszköz neve: szeges, szegez, szegezés.
szeg v. szög, (2), hegyes, csúcsos szorulat: szegei, szegeiét, szögei, szögellik. V. ö.

szeg v. szög, (3), sötét barnás szin: szeghaj, szöghaj, szögszinü.
szeg, éles é-vel, szűk, szorult életállapot: szegény, szegényedik, szegénység. V. ö.
mg, szigor, szigorodik, szűk, szükség.
szegy v. szegy, a baromnak, szarvasmarhának melle, elörésze. A lónál: szügy.
szegy, szégyen, szégyenei, szégyenít, szégyenkedik. V. ö. szem, szemérem.
szék, (1), szekeres, szekerke, szekerez. (szök-ik v. zök-ik ?)
«zek, (2), = szeg: szekercze, szekerczés. Vastaghangon: szak, szakócza. Hasonló a
lat seco, (szeg, szab) securt's.
szel, (1), ige. nyílt e-vel: szeles, szelet, szcldel, 1. sza (2).
szel, (2), éles e-vel, mert máskép rég. szil: szelíd, szilid, sziligy, szelidség, szelídít, szelídül.
szél, (l), tompa é-vel, mely ékvesztö, a mozgó lég hangja: szeles, szelei, szellő, szellet, izellera.
szél, (2), éles é-vel: széles, szélesít, szélesedik. V. ö. sza, sze, szét = szélt ?
szem, személy, (régente ám. arcz), szemes, szemesség, szemtelen, szemeden, szemők,
nemzik, szemerkél, szemérem, szende (szemde). Zártabb hangzóval: szóm.
szén, tompa é-vel, mely ékvesztö: szenes, szenesedik, szénégető.
szén, (1), a gyöngéden alvók szelíd orrhangja: szender, szenderedik, szendereg, szenderít Vastaghangon: szuny, szunydikál.
szén, (2), fájdalmas kedélyhang és állapot: szenv, szenved, szenvedés, szenvedély.
V. ő. sín, sinlik.
szeny v. szenny: szenyv, szenny, szennyes, szennyesedik.
szép, (1), ijedőnek beszivott hangja: szepeg, szepegés, szeppen, szeppent, továbbá
erőlködő szuszogása: szepelkedik.
szép, (2), szépe, szeplő, szeplös, szeplősit, szeplösödik.
szép, szépít, szépül, szépséges, szebb, szebbül; persául: zéb ám. szépség és zéba szép.
szer, 1) sor, rend: szerked, szerkeszt, szeres, rendszer, szerszám; szerződik, szerzet.
• k : egyazer, kétszer, tízszer. 3) Különféle átv. ért. mód, eszköz, mennyiség, dolog.
szer, (2), nyílt e-vel; gyökeleme sze talán ám. szí, honnan a szív, szil főnév is: szeret, szeretet, szeretkezik, szerelem, szerelmes. A törökben szever ám. szerető s a gyök szev = szív (? ía.).
szesz, (1), nyílt e-vel, izlési, szaglási, hang: szeszes, szesztelen.
szesz, (2y, éles e-vel, kedélyhang: szeszeg, szeszszen.
szí, nyelvvel, vagy fogak között vagy orron behúzott lég hangja: szí, sziv, szippan,
'zippant, szipák, szipákol. Továbbá, más ilynemü természeti hang: szivar, szivárog, szivatyú,
•DToraya; szít, szítás.
szig, (l\ hegyes, bökős valami: szigony, szigonyoz. V. ö. szeg, (1).
szig, (2), szűk, szoros: szigorog, szigorú. V. ö. szeg, szegény; v. ö. szwg.
szik, (1), szikkad, szikkaszt, szikár. Hasonló a lat. siccus.
szik, (2), hangút, szikra, szikrás, szikrázik.
szim, szaglási hang: szimat, szimatol. V. ö. szám, szamát.
szín, ékvesztö; valaminek föle, héja, látszata: színei, színes, színez, színtelen, szinte*
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szír, (í\ hangút, szirkó, szirkotál = szítja a tüzet.
sz»V, (2), = szíj: szirom, szirmos, szirmoz,
szisz, természeti hang: sziszeg, sziszegés, sziszereg, sziszszen.
szít, hangút, szita, szitái, szitás, szitka.
szív, (1), ige, hangutánzó 1. szí.
szív v. szív, (2), szivei, szíves, szíveskedik, szívesség, szívtelen.
szó v. szar, szól, szólít, szólogat, szaval, szavaz. Egyezik vele a latin: sontu. L. sza. (4).
szoo, szobor, szobros, szobrász, szobrászat. V. ö. czob, czobor.
szód, az ételt mohón beszivó befaló hangja: szódé, szodéskodik.
szók, ige: szokik, szokás, szokatlan, szoktat
szóm, (1), szomor, szomorú, szomorít, szomorodik, szonkolodik, szontyolodik. A szán,
szenv, kedélyszók rokona.
szóm, (2), szómé, szomju, szomjuság, szomjuzik. Valószínűleg iszom igével azonos,
valamint éh, éhes eszik igével egy eredetűek.
szór, (1), = élénk forgásu, mozgású stír: szorgos, sürgős, szorgalom, sürgelem, szorgalmas, sűrgelmes, szorgolódik, sürgölödik.
szór, (2), szükhely: szorít, szorul, szorongat, szorítkozik, szoros. V. ö. szúr, szurdok.
szorty, orron vagy más valamely csőn áthúzódó nesznek hangja: szortyog az orr,
szortyog a tisztátalan pipaszár.
szoty, fi), hangút, szotyog, szotytyan, szotyó.
szoty, (2), = sutty; magát meghúzó sunyogás; szotyorodik, szotya, szotyka.
szőv. szö», átvéve ősz, öszve; szálak öszvekötése, együvé fonása: szövés, szövet,
szövevény, szövetkezik, szőnyeg. Vastaghangon: tzov, szováta = szövöte, szövőszék. Selypesen : so'p, sövény.
sztfk, szökik, szökdel, szökdös, szökcső, átvetve, szöcskő. Hasonló hozzá a szláv:
szkok (szökés).
szol, szőlő (=r szűrölő, vagy csak szűrő), szőlős. V. ö. szűr, szüret.
szöm = szem: szömőcsény, szömörcsök.
szőr, (l), szivási hang: szörcs, szörcsöl, szörpöt, szürcsöl, = szíricsel. Lat. sor&eo.
szőr, (2), szörny, szürnyü, szörnyed, szörnyüködik, szörnyeteg. Megrázó, reszkettetö
kedélyszó, mint: bor, borz, borzad.
szór, (3), = élénk mozgási sör: szörszem v. szörszöny ember = sürgöfürgö, világra való.
szőr, szőrös, szörösödik, szöretlen. Rokonai: ser, serény, serte v. sör, sörény, sorté; szúr.
szu v. szó, sznrós, bökős valami: szucza, szűr, szurkai, szulák, szulákos, szutyongat
V. ő. czu, czucza, czuczáz.
szug, szugoly, szuglya. V. ö. szűk, zug.
szuny, a gyöngén alvónak orrszuszogása: szunyáta, szunyókál, szunyák, szunydikál,
szunynyad. V. ö. szén, szender. Hasonló a lat somnus.
szuny, természeti hang: szúnyog, szúnyogos.
szúr, (1), szurok, szurkos, szurkol, szurkoz, szurtos.
szúr, (2), = szór: szurdék v. szurdok.
szusz, (1), orrhang: szuszog, szuszma, szuszmati, szuszamusza, szuszmog,
szusz, (2), = czucz: szuszai, czuczál, szuszakol czuczakol.
szűk, (1), szoros, öszveszorúlt: szűkít, szűkül, szűkölködik, szükség V. ö. szug,
szeg, tzíg.
szűk, (2), szepegö félő kutya hangja: szűkül.
szül, v. szül, (1), szüle, születik, szülemény, szülő.
szül, (2), szűr: szüleség, mindenféle betakarított, mintegy beszűrt takarmány.
szitn, szűnik, szünet, szüntelen, szüntet; v. ö. tiln, estíny.
szűr, = zűr, (zavar) vegyitek, keverék: szürke, világos és setét szín vegyülete,
sztírke az ég estve, midőn a világosságba homály kezd vegyülni, szürkül az ég hajnalban, megfordítva.
szűr, (1), hangút ige: szűrés, szüret, szűrő, szürönködik, szüröget; szűrös szürcsöl.
szúr, (2), fn. = szőr: szűrös, dolmányszűr.
szűz, szüzeség, szűzen, szüzi. Talán tisz-ta gyöke; lat. cas-t-us. A törökben: kiz.
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T.
ta v. fő, messzeség: taa, toa, tova, tahát, táv, távol, táj, tói (tol), túl; tál, tol, tata,
tön, tács, tavai.
fa, felnyitott száj: tát, táté, tájbász, tácsó, tátogat, tátri, tábirtos.
tact, v. fáo 1) dajkanyelven ám. messze, távol. Tácsba menni, v. tatába. 2) tacskó
(b) = csacskó, csacska.
fog, (1), tagad, tagadás, tagadhatlan.
fog, (2), tagol, tagló, tagolás, tagozás.
fág, tágít, tágítás, tágul, tágulás. Alapérteménye: a körvonalak egymástól való távol
iág«. Csupasz gyöke a távolitó ta.
táj, tajdok, tajkos, tajték. V. ö. tej.
táj, bizonyos távolságra kiterjedő vidék: tájék, tájékoz. V. ö. fa, táv.
fok, (1), födél, burkolás = takar, takaró, takarodik, takarmány. V. ö. fék, teknö.
Hasonló a lat. tego, tectwn, tegumen.
tok, (2), takony, taknyos, taknyosodik, taknyoz.
fák, tákol, tákos, tákoz, bocskorták. V. ö. fák (1).
tol, (1), = ál: talabor, talap, talp.
tol, (2), = tol: taliga, toliga, tab'cska; csupasz gyöke a távolságot jelentő fa, v. fő.
tol, (3), talán, talál, találmány, találós, találkozik.
fái, tálal, tálas, tálos, tálgyér v. tányér. Tágas öblü edény.
tám, (1), támad, támasz, támaszt, támogat, támla.
tám, (2\ = aám,támolyog,csámolyog, ide-oda tántorogva jár.
iám, (3), = szám: táméntalan = számtalan. Vékonyh. f«mónfeien.
fan, tana, tanács, tanakodik, tanít, tanú, tanul.
fán, ideoda mozgás, ingadozás: tantor, tántorít, tántorodik, tántorog. V. ö. fám, támolog, és sán, sánta.
fany, tanya, tanyás, tanyázik, tanyázás.
,
fop, hangút, tápod, tapos, tapogat, tapint, taps, tapsol. Atv. ért. tapad, tapaszt, tapasztal.
táp, táplál, táplálás, táplálék, táplálékony.
tor, (1), kopasz, nyírt: tarol, tarló, taráz, tarka, tarangy, tarattyú, tarhudik. V. ö.
tor, Barol.
tar, (2\ kinőtt, magas: taré, taréjos, tarjag, tarju, tarkó.
íar, (3), maradás, létfolytatás: fart a) önh. tartós, tartósság, lat. duraf, nem. datttn: b) áth. (servat, tenet) tartalék, tartóztat, tartatlan.
tar, l, = fúr: tarhó, turósodotí tej, tarhonya, száraz, túróhoz hasonló morzsolt tészta.
tar,
l, fal, föl: targoncza, torboncza, talicska.
tár, 1), terjedtség, nyilas: tárol, tárad, táraszt, tárogat, tárogató. V. ö. fa, táv.
tár, 2), terem, térhely, lak, ház: kincstár, társzekér, tárnok.
tár, 3), = fái: tárgy = tálgy (pluteus), deszkaellenzö az ostromlók lövöldözései
ellen, továbbá, azon czéltábla (méta), melyet lödöznek, „tárgy közepe" (centrum metae). Atv.
ért objectum, pl. beszéd tárgya, amire a beszéd mintegy czélra irányúi.
tat v. fás = far v. tár: tasoly, táska, tarsoly. Azonos a német Tasche.
fasz v. fősz: taszít, toszít, taszigál, toszigál, toszkol, tuszkol. V. ö. ta, tál, tol.
fát, (1), a szájnyitást jelentő tá csupasz gyöktől: táté, tátogat.
fát, (2), = fűd: tátos v. táltos = tudós persa dana.
fáo, távol, távolit, távolodik, távolság, távozik. V. ö. fa, tó, tova.
te, (1), te, második személynévmás: teeget, tegez, teez, ten, tennen, teed, v. tied.
Egyezik vele a lat fű, nem. du, szláv fi.
te, (2), = távolitó fa: tehát, tahát, tege, tegnap, tegent v. tegett.
te, tesz, tehet, tetet, tékony, tét, tétel, tekéi, tekéiét, tekéletes. V. ö. ese, esi, cseál, csiál.
fe", tév, téved, téveszt, tévelyeg, tébolyog, tétova. V. ö. táv, távol.
fehs=f«/: tehén (tején, tejelő), tehenes, tehenész, tehénkedik. Szanszkrit dhénu
un. tehén.
Új v. t*j: tejel, tejes, tejesedik, tejetlen, tejke.
fék, (1), tekint, tekintés, tekintet, tekintély, tekintetes.
tek, (2), = fők, gömbölyű: teke, tekéz, tekézés, földteke, égteke.
AUB. MAQT IBÓTÍB.
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tek, (3), görbén csavarodó mozgás : teker, tekerés, tekerget, tekeredik, tekervény,

tek, (4), födő, burok : tekenö, (törökül: tékáé), tekenős. V. ö. teg, tegez, tok, toklasz,
tokmány, tak, takar.
tel (1), v. tol, telik, teljes, televény, telhetetlen, tölt, töltözik.
tel, (2), = tér v. fér: telek, telep, telepedik = terepedik.
tél, ékvesztő, fn. telel, telelés, teletszaka, téli, tólies.
tem v. töm : temet, temetés, temető, temetkezik; tömör, tömhüdt, tömött
tan, teng, tengés, tenget, tengődik, tenk, tenkre jutni Török és perzsa nyelven tenk
= szűk állapot
ten v. tön : ténk, tönk, tönkö, tengely.
ten v. tény, tenyér, tenyeres; tenyészik, tenyészt; tenger. Alapérteménye : terjedés.
tép, teper, tepiczkél. V. ö. táp, tapos, tip, tipor.
tép, tépés, tépdel, tépeget, átv. ért tépelődik.
fér, (\\ hangút terefere, tereferél, teretura, terécsel, teréfa.
tér, (2) = tér : tereb, terebély, terep, terepély, tereget, térit, terül; térj, terjed, terjeszt; terp, terped, terpeszt, terpeszkedik; terty, tertyed; terv, tervez; terem, fn.
tér, (3), a növés alapérteményóvel: terem, termés, termeszt, teremt, természet, termékeny. V. ö. ser, serdül, tar, sarjadzik.
tér, (4), terh, terhel, terhes, tejfcesség, terhenye.
tér, L tó> (1).
tes v. test, testes, testesedik, testesül, testetlen. V. ö. tét, tetem.
tét, (1\ látszat, föltünés : tetik, tető, tetéz, tetszik, tettet, tettetes, tetem.
tét, (2), tetü, tetv, tetves, tetvesedik, tetvészkedik.
íe», téved, téveszt, tévelyeg, L te, tá, távol
tik, 1) = tyúk, hangút tikácsol, fuldokló tik hangon szól, átv. ért tikkad, a nagy fáradság miatt alig piheg.
til, m, elavult ige : tilik, tilt, tilos, tilalom, tilalmas, tilalmaz. Rokona a távolító tol.
til, (2), hangút tilinkó v. tilinka, tilinkóz; tiló, tilól.
fim, timsó, tímár, aki timsós csávával készíti a bőrt
tm v. ten, tincs, tencs (= csomó, tömeg szőr, haj, kender); tincsödik = hízik, teste
tömötté lesz. V. ö. íem, töm.
tin, tinó, talán ,tehén' módosulata; a szanszkrit dhénu ám. tehén.
tip, (í\ tipor, tipeg, tipeczkel, tipródik. V. ö. top, tapos, tép, teper.
ttp, (2), tipál, tipász, L tép, tépdel
fisz, m = dtsz :tiszt,tisztel,tisztes,tisztesség,L dt.
twz, (2), tiszta, tisztit, tisztul, tisztaság, tisztátalan.
ft'r, (l\ hangút tincsei, tirikol (pacsirtaszó).
<tr, (2). a maga nemében apró valami : tiripirí, tirinákó, tirink. V. ö. cst'r, c^ribiri
tit, titok, titkol, titkolódzik, titkos. V. ö. csit, csitit
ti», tivornya, tivornyáz. V. ö. dev, devernya, dáv, dávorikoL
tíz, számnév: tized, tizedel, tizedes. Hellén dixct, lat cfecem, franczia dix stb.
tó, tova, tovább. V. ö. tó, táj, táv stb.
tó v. táv : tavas, tovas. Hasonló a nem. See, Teich, török, tatár «eu.
tob, (1} = top, hangút toborzó, toporzó, toborzékol, toporzékoL
tob, (2) = dob,toboz,doboz,; tobzódik, dobzódik.
toj, tojik, tojás, tóját, tojomány. V. ö. tol, ige.
tok, (1\ burok, födő : tokos, tokla, tokiász, tokmány. V. ö. tok, takar.
tok, (2), dudoru, dagadt: toka, tokás. V. ö. dag.
tol, (1), odább,távolabbranyomás :tolakodik,tolong,tolóka, toldít, toldul; tolu v.
toll V. ö. tó, to.
tol, (2), tolvaj, tolvajkodik, tolvajság. V. ö. dúl
töm, (1\ hangút tömb, tombol, tombéroz, tombora.
főm, (2), vágás, metszés : tompa, tompít, tompul, tonka. Fordítva v. ő. met, metéL
Hellén ttpuu, tóftot.
töm, (3) = dóm, emelkedett, dudoru : tömb,tombácz,tompor,tompora.
top, hangút topog, toppan, toppant, toporczol, toporzékol, topa, topán. V. ö. top, tápod.
tor, (1), hangúk torty, tortyog, torba, tornyikoL
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torok, torkol, torkolat, torkos, torkosság.
torol, torolatlan, torének, disznótor.
emelkedés, magasodás : torlik, toromba, torony, torz, torzonborz. V. ö. tar,
(S) = metszési, vonalazási őr : tordacs = ordacs, ordas.
tor, (6), torzs, torzsa, torma. V. ö. tör, törzs.
fősz, toszit, toszigál, toszkol. V. ö. tosz, taszít
taty, hangút totya, totyog, totytyan.
tS v. ISv : tös, töves, tősgyökeres, töke.
tök, tökös, tökösség, töksi, tőkéden.
tögy, tőgyes, tögyellik. Alapérteménye : dudoruság. V. ö. tűd, tilgy, csöcs.
tel, 1) tölgyfa, tölgyes, 2) tölt, töltés. V. ö. tel, telik.
töm, tömör, tömöszöl, tömpe, tömött. V. ö. zöm, zömök.
top, töpik, töpörödik, töpörtö, töpped, töppeszt V. ö. csöp, csöpürödik.
tér, (1), tördel, töredék, törek, törköly, törpe. Atv. töredelem, törődik, töprenkedik
(türpenkedik, töri magát). Rokon dar, darab.
för, Í2), surlási hang : töröl, törölget, törleszt, törzsül. V. ö. dör, dörzsöl. Latin férő.
tör, (3), törzs, törzsök, törzsökös. V. ö. tor, torzsa.
íör, (4X történik, történet, történetes. V. ö. föl, tölt.
t9r, (5), törlejt, régiesen ám. szerez, csinál; törvény (szervény), törvényes, törvénytelen.
tífr, török, toros. Csupasz gyöke a hegyeset jelentő tő v. *ő.
trécf, hangút trécsel, trécselés. V. ö. fér, tcreturál.
trücs, borjuhajtó szó : trücs be! trücs ki!.
frtísz, hangút trüszög, trüszszen, trüszszent Máskép : príísz, prüszszen.
tv, hangút tutu, tutul, tutulás.
fűd, tudakozik, tudás, tudatlan, tudákos, tudalom, tudomás, tudós, tudósít.
<«h, dagadás, torlódás : tubád, tuhaszt, tuhúl. V. ö. dttv, duvad.
tűk, tukma, tukmál. V. ö. dug,
túl, tulajdon, tulajdonít, tulajdonság.
ftmy, tunya, tunyálkodik, tunyaság. V. ö. suny, sunya.
f«r, í IV hangút tűni (turtur), turbik, turbikol.
túr, (2) = magasodási fór : turzos, turczos = torzos, borzas.
fúr, Í3), túrba v. tulba = bőrönd vagy tömlő, melyet fel lehet fúni. V. ö. dtíl = fúj.
tár, ( l ) , ige : túrás, turkál, turdogál. V. ö. szár.
tár, (2), fa. a) torongy, taíjag, fekély : túrós hátú ló; b) túró, túródzik, túrós. Hellén tVQOf.
tűt, (Í) = ducz : tasak, tuskó, duczkó.
tűt, (2) = tosz, fősz: tusa, tnsakodik = toszakodik, taszigálodik, tusakol = tuszkol.
tws, (3), tust inni. V. ő. dús, duska, dúskál.
fuiz, tuszkál, tuszkol. V. ö. fősz, taszigál.
fósz, kezességül lefoglalt személy, mintha dú (praeda) gyanánt lefoglaltat jelentene,
i annyi volna mint: diísz.
fut v. fufy, hangút tutog, tutyog, tutma, tutyma = orron beszélő.
tű, fa. hegyes eszköz vagy test: tüvis, tttz, tűzdel.
fiícs, hangút tücsök, tücskérez.
tűd, tüdő, tüdős; tilgy (pofa), ftitt tüttös, vastag gömböczféle hurka. A dudorodás, felfaTÓdis alapérteményével. V. ö. död, dödölle, dud, dudorú.
Min, tűnik, tünet, tündér, tündöklik, tünemény, tüntet
tűr v. tűr, (1) = gyíír : türemlik, gyüremlik, türődzik, gyürödzik, türet, gyüret.
fúr v. ttír, (2), türelem, tűrhető, tűrhetetlen; türtözik, türtözködik, türtőztet.
«ltt, Ltöd.
tűz, ékvesztö fa. tüzel, tüzes, tüzeskedik, tüztön, tüztént (tüstént, hevenyében), mint:
fs*,füité*t, ugyanaz.

V.
nttkomak.

«w, elvont gyöke váj, vág, vál, vas, önálló szóknak, melyek nyilasra, szakadásra vovaet, (1), hangút vaczog (a fog), vaczogtat
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vacz, (2), vaczok, vaczkalódik. V. ő. f esz, fészek, fészkelödik.
vad, vadon, vadas, vadász, vadít, vadul, vadság.
vád, vádol, vádolás, vádoló, vádos, vádoskodik. Hasonló a szláv : vadím, perlek.
rág, vagdal, vagdos, vagdalkozik, vágány, vágó, 1. va.
vagy, (f), ksz. vagy.... vagy. Alapérteménye ketté választás. V. ö. va.
vagy, (2) = van, val: vagyon, vagyonos, kinek valamié van, vagyontalan, kinek
semmié sincs.
vágy, kedélyszó és fn. vágyik, vágyakodik, vágyás, vágyódik. Hasonló az ohajtási
vaj! vajha!.
vah, hangút vahákol, vahákolás, vahorász.
vaj, r N fii. vajas, vajatlan, vajaz.
vaj, L = baj: vajúdik, vajlódik = bajlódik.
vaj, ( isz. vajba, vajki, vajmi, vajon v. vájjon.
váj, ij : vajas, vájkál. V. ö. áj, ás, igék.
vak, ( , hangút, vakog, vakogás, vakkan, vakkant
vak, ( vakar, vakarás, vakargat, vakarcs, vakaródzik.
vak, ( , mn. vaksi, vakandok, vaklandos. Atv. ért. vakol, vakolat, vakisa, vakota.
val, C valag, valaska. V. ö. vál, válik, bal, balta.
val, (! való, valóság, valótlan, valal, vall. V. ő. vagy. (2).
vál, v k, válasz, választ, válogat, vált, váltogat, vám.
vám, vámol, vámos, vámolatlan.
van, vánszorog, vánszorodik. V. ő. von, ige.
vány, ványad, ványol, ványoló.
van, L vagy. (2).
var, 1\ varas, varacsk, varacskos, varangy, varancs.
var, 21 hangút •varjú, vartyog, varczog.
vár, l V varas, várakozik, várakozás, várat, váratlan.
vár, 2), város, várad, váracs, várda.
varr, varrás, varradan, varrogat, varga,
vas, (1), vasal, vasas, vaskó,
vas, (2), vaskos, vastag, vastagodik,
vas, vásik, vasas, vásott, vastól. Alapérteménye : kopáe.
vász, vászon, vásznas. Fordítva v. ö. szőr, szövete, szováta.
vöt, vatalé = víztartó edény. V. ö. ved, veder.
váz, vázol, vázolat. V. ö. véa, vézna,
ve, vész, vehet, vétet, vét, vétel, vevő.
véd, vid, vöd, vöt, cod, = víz : vedel, veder, vider, vödör, vatalé, vodér.
ved, nyílt e-vel: vedlik, vedlés. V. ö. mez.
véd, védelem, védelmez, védtelen, védencz. V. ö. fed.
vég, véges, végetlen, végez, végződik, végheteden. V. ö. vág.
vegy, vegyes, vegyít^ vegyül, vegyülék. V. ö. egy.
vek, vékony, vékonyít, vékonyodik. V. ö. vét, vézna,
vei = fél, vál: velem, veled, vella, veleszta.
vél, vélekedik, vélemény, véletlen, vélte,
vem, vemh, vemhes. Hasonló a lat venter, nem. Wamme.
ven, vendég, vendégel, vendéglés, vendéglő, vendégeskedik,
ven, vénhedik, vénit, vénül, vénség.
ver, (1\ sütés, melegség: verőfény, verőmalacz. V. ö. per, pergyó.
ver, (2), ige : verés, verekedik, vergődik, verdes, vereget, vereség. Lat verberat.
vér, vőr : verés, vörös, vérheny, vörheny. V. ö. per, pergel, pír, pirít
ver, verseny, versenyez, versenyg. Rokona : vir, virrog = perel,
vér, véres, vérez, vérzik. V. ö. vér, verés,
vés, véső, vésü. V. ö. vas, vásik.
vesz, nyílt e-vel, v. vese, veszély, veszélyes, veszélyez, veszendő, veszt Különbözik
tőle a ve gyökből származott vész (emit, accipit).
vet, vetés, vetemény, vetemedik, vetekedik, vétel, vetyeng.
vét, vétek, vétkei, vétkes, vetkezik. V. ő. tév, téved.
vez, vezér, vezérel, vezény, vezényel, vezet
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vt v. vív : viadal, vita, vitat, vitatkozik, vitatás, vívás.
tncs, vicsorít, vicsorog, vicsorgás. V. ö. vigy, vigyorog.
vice, viczk, viczkand, viczkandozik, viczkos. V. ö. ficz, ficzkandozik.
vid, vidám, vidámít, vidámul, vidámság, vidor. V. ö. víg, vigad.
víg, vígság, vigad, vigaszt, vigasztal, vigalom.
irigy, (1), hangút kedélyszó : vigyor, vigyori, vigyorog, vigygyan.
vigy, (2), vigyáz, vigyázat, vígyázatian. V. ö. figy, figyel.
wíh, vidám kedélyhang : vihog, vihogás, viháczol.
vik,= vih : vikog, vikogás. vikogtat
tTtl, világ, világos, világuk, világit, világtalan; vili, villám, villó, villany.
vin, vidám kedélyhang : vincz, vínczároz, vinczog, vinczos. V. ö.fin,finczároz.
vír, f IX élénk forgásu mozgás : virgoncz. V. ö. fir, fireg, firgencz.
twr, (2), virág, virul, virít. V. ö. pír, pirul.
vir, (3), virics. V. ö. nedvet jelentő ir, iró, nyt'r, nyirk.
trirr, virrad, virraszt, virradó. V. ö. pír, pirul.
tris, (1), visel, viselés, viselet. V. ö. visz.
vit, (2), hangút visít, visítás. V. ö. riv, sivít
vitz, (1), vihet, vitet, vitel. Puszta gyöke az elvont vi.
visz, í2), viszony, viszonyos, viszonylik; viszál, viszálás, vissza, visszás, viszálkodik.
vitz, (3), viszket, viszketés, viszketeg, viszkettet Előtét nélkül = mozgást jelentő
vüt vita, vitat, vitatkozik, vitáz. Puszta gyöke : ví, vívás.
víz, ékvesztö fa. vizes, vizei, vizelés, vizelet, vizenyős. Hasonlók a nem. Wasser,
ulár woda stb.
vízt, vizsol, vizsla, vizslat, vizsga, vizsgál, vizsgálódik.
vol = val: volna = válna, mint holt = halt.
von, vonás, vonatkozik, vonakodik, vonogó, vontat, vonszol, vonz.
vony, vonyár = csípős, savanyú. V. ö. /any, fanyar.
vor, hangút vorcz, vorczog. V. ö. porcz, porczog.
v8, vöfél, vőlegény. Eredetileg = vé-ö, vevő.
vül, völgy, völgyei, völgyelés. V. ö. vál, válik, választ, lat wallis.

z.
zab, (IX zabol, zabló, zabos. Hasonlók a lat av-ena, nem. Ha f-ér, szláv oto-esz.
206, (2), zabái, zabálás. V. ö. hab, habsol, mohón habatolva eszik.
zab = záp : zabé = kapufa, kapu zápja.
zagy, zagyva, zagyvái, zagyválás, zagyvalék.
táj, hangút zajong, zajdúl, zajgat, zajos, zajlik.
zok, (IX hangút, zakat, zakatol, zakatolás.
tok, (2), zaklat, zaklatás, zakutál. V. Ö. sza, (1), szag, száguld.
zák, zákány, zákla, záklás. V ö. nyálkát jelentő : hák.
zol, zalánbol, zalánbolás. V. ö. zár, zarándok.
zam = szaglás!, izlési szám : zamat, szamát
záp, a) = csap, kerék zápja = csapja, zápfog;
b) = áp, romlott: záptojás, áporodott;
c) = tzap, zápor, szapora eső;
d) = hab, záporkodni, ám. háborkodni.
zor, zarándok, zarándokol, zarándokság. V. ö. zal, zalánbol, szar, szorahora.
zár, ige és fn. zárol, záros, zárkózik, záratlan és zártalan.
táv, zavar, zavarodik, zavarg, zavargás. V. ö. hab, habar, kar, kavar.
z«g, hangút zegernye, zegernyés. V. ö. ziv, zivatar.
z*B = szül: zellettség, a székelyeknél ám. atyafiság, szülöttség.
zen, hangút zeng, zengés, zendít, zendttl, zenebona, zenezuna. V. ö. zon, zong.
tér, zerge, zernya, ám. szürke macska. V. ö. zttr, zürlik.
ah, hangút zihál ám. nehezen liheg; zihar ám. zivar, zivatar.
rim •=. szin: zimforus, a székelyeknél ám. képmutató, színforgató.
riv, scélhang, zúgás : zivar, zivatar, zivataros.
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zok, hangút zokog, zokogás, zokon; zokkan, zokkant
zöm v. zöm, zömök, zömök. V. ö. döm, dömsödi.
zon, hangút zong, zongora, zongoráz. V. ő. zen, zeng.
zor, borzalmi kedélyhang : zord, zordon, zordonkodik.
zök, zokog, zökken, zökkent, zöcsköl (zőkcsöl). V. ö. szök, szökken.
zöl, zöld, zöldellik, zöldit, zöldül, zöldség.
zöm, aránylag kis térimébe szorított, tömött, nyomott sokaság; zömök. V. 0. dömöczkös, döme, dömsödi.
zön, hangút zöng, zönge, zöngés. V. ő. zen, zeng.
zöp, csukló sírás hangja : zöpög, zöpögés.
zűr, hangút zörög, zördít, zordul, zörgés, zörren.
zöíy, szekérrazás : zötyög, zötytyen, zötyögtet
ztt, tompa hang : zúg, zúgás, zúdít, zúdul, zuhog, zuhaj, zuhan, zuhé, zuhint
zup, hangút zupog, zupái, zuppan.
zug, zugoly, szögzug. V. ö. szwg, szugoly.
zűr v. zűr : zűrből, zurbolófa, zűrzavar.
zúz, ige és ín. zúzás, zuzorka.
zűr, zürlik = vénül, szürkül a haja; és szűrük. V. ö. szűr, szürke.

zs.
zsám, zsámbok v. zsámbék. V. ö. esőm, zsombék.
zsar, (1), zsarol, zsarolás, zsarnok, zsarnokság. V. ö. tekerést, csavarást jelentő
99T)
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zsar, (2), zsarát, zsarátnag. Hangút mint: zsizsi, zsizser.
zsei, zsebel, zsebelő, zsebmetsző. Törőkül: dseb, dsü.
zseb, zsebre, zsébrék (aphta). Rokona : seb.
zsém, zsémb, zsémbel, zsémbelödik, zsémbes. Változattal: zsim, zsimb, hangút
«*én, zsön : zsenge, zsönge, zséngés, zsöngés, zséndül. V. ö. gyén, gyenge.
zsér, zsör, hangút zsértél, zsörtöl, zsörtölődik, zsörtölődik.
, hangút zsiba, zsibaj, zsibog, zsibong, zsivaj.
, zsibvásár, zsibáru, zsibárus. V. ö. dfb-ddb.
, zsibbad, zsibbaszt V. ö. sín, sinlik, «eny, senyved.
, zsiger, zsigeres, tájejtéssel és törökül: dsiger.
eng, (2 , zsugora, az ebek zsugorító nyavalyája, zsikora, am.töpörtő, öszvezsugorodott
szalonna. V. ö. zsug, zsugor.
zsil, hangút zsilip. Máskép : sel, seléb.
éti = di : zsiók, ám. vízi dió, mogyoró : diók.
zstn, zsinár, zsinárkodik. V. ö. ztiv, zsivány.
zsír, zsiradék, zsíros, zsíroz. V. ö. ir, irics, virics.
zstzs, hangút zsizsi, zsizsereg; zsizsik,
zsír, zsivány, zsivanykodik, zsiványság.
zsom ^ dóm : zsomb, domb, zsombék, dombék, zsomboly.
zsöm = zöm : zsömök, zömök. V. ö. (töm, dömbicz.
zsug = fordított gúzi : zsugorodik, guzsorodik, zsugorí, zsugorgat, zsngorog.
esum, hangút zsummog, zsummogás.
zstír = tár : dörzsölést hangút zsúrol, súrol,
zsurm = fordított morzs, zsurmol, morzsol.
zsúp, ütési hangút zsupszalma = zauppolva kivert szabna. Máskép : nwf, honnan
zsufa ám. szalmaszinü sárga.
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ÜL szakasz. A szóképzés.
A képző fogalma, és különbözése a ragtól.
Mint föntebb a gyököket tárgyaló czikkben kimutattuk, vannak nem csak önálló,
hanem elvont vagy elavult gyökök is, melyek önállóan nőm divatoznak, s érteménycikct csak
származékaikból, hasonlék (analógia) nyomán fejthetjük ki. Sőt vannak származékszók is, meIjek elavultak, vagy további képzés alapjául szolgálnak, s csak ivadékaikban élnek, de nyelvünk
nagy nyereségére föléleszthetők, pl. a háborodik, guzsorodik, hentérédik, töpörödik törzsei: hábor,
giutor, hmtér, töp&r, vagy ezek és hasonlók : iszam, atkám, élem, türem, mint ugyanannyi
igetörzsek.
Minden gyök, legyen az elvont, kiavult, avagy önálló, egy vagy több belőle képezhető
szónak mintegy csiráját, magvát rejti magában. Azon bötüt vagy szótagot, illetőleg szócskát,
mely akárminő gyökhöz vagy törzshöz járulván, azzal szorosan egybeforr, s belőle új szót alkot,
képzőnek •, azon szócskát pedig, mely már csak önálló szóhoz vagyis beszédrészhez úgy függeszteuk, hogy az az egész mondatban annak valamely viszonyát határozza meg, ragnak nevezzük.

Különbözéseik :
A képző mindig valamely új fogalmat vagy fogalomárnyalatot olt a gyökbe, illetőleg
atörzsbe,s mint új szónak alkotója a nyelv birodalmát terjeszti: a rag pedig a már készszé fejlett szót bizonyos viszonyok szerint módosítja, s a mondatba alkalmazza, tehát amannak szóalkotási, emennek szókötéai műkőre van. Ennélfogva oly hangok vagy szótágok, melyek az alapszóba se új eszmét nem oltanak, se annak mondatbeli viszonyát nem határozzák meg, se nem
képzők, se nem ragok, hanem vagy fölösleges czafrangok, toldományok, vagy legfölebb némi
nyomatékul szolgáló kihangzások, pl. a mája, méhe, szarva szókban az a, e, vagy az araszt, válatzt (válasz fn.) szókban a t, vagy ezekben : aztánnig, eztéimig a nig.
A képző elvont vagy elavult gyökök- és törzsekhez is, a rag csak önálló szókhoz járul.
A képző a szónak célszervezetére vonatkozik, s közvetlenül vagy közvetöleg a gyökre
hat vissza : a rag pedig azon kapocs, vagy közeg, mely egyik szót a másikkal viszonyítja.
Ugyanazon gyökhöz több képző járulhat, vagyis a képzett szót bizonyos határig tovább képezni, s végül (némi kivétellel) ragozni lehet: a ragozott szó pedig, nyelvünk rendes szokása szerint, új ragot vagy képzőt nem vészen föl. Azonban kivételes példák vannak, pl. isíenlozafei-of, dictértéasék-et mondani; t'síenhozfá-val idvezelni; tüled-re, hozzd*d-ra menni; adfá-zni,
teremt ettl-zni; éljen-exm, wjfrá-zni; eszem-iszom-mal tölteni az időt; apjuk-óra, anyjuk-óra; a f bgd•wj-ek meglepték őt a 2ebtt/-ban; gondolom-rá, jó hiszem-ben tenni valamit; ehetnék-jé, ihatnék-ja
van; „és királynak Aoraguuék-ja megnyugovék" Bécsi cod. Hcster 7. fej., mit Káldi igy fordít:
,és a király haragja megszünék. A birtokragos neveket pedig már nem kivételesen, hanem általán ragozzuk, pl. kez-em-be, kez-em hez, kez-em-tó'l. Tehát az élő nyelvbeli gyakorlat megczáfolja
azon elméletet, mely szerint viszonyító raggal ellátott szóhoz képzőt vagy viszonyragot függeszteni nem lehet Még az előttünk ismeretesb árjaféle német és szláv nyelvekben is találunk rá
példát, hogy az igéket, midőn nevekül használtatnak, ragozzák. De különben is minden nyelvnek
rannak sajátságai, melyektől azt megfosztanunk nem lehet, mert más nyelvek nélkülözik. A nyelvek nem előre felállított elmélet, hanem bizonyos észjárás és nyelvérzék szerint képződtek és fejlődtek tovább tovább, s a nyelvészet feladata a szokás által behozott s megállapított gyakorlati
szabályokat elvonni, s a netalán szükséges nyelvújításban alkalmazni. A nyelv birodalma csak
úgy terjed, ha hasonlék nyomán müértöleg és ízléssel párosítva újabb és újabb alakokat fejt ki,
mire a magyar nyelv véghetetlen képességgel, s kivált a képzőknek oly gazdagságával bir, melyhez hasonlót egy ismeretes nyelv sem mutathat fel.
A képzők, keveset kivéve, önállólag nem ragozhatok : a ragok közöl pedig a néwiuonyitók nagy része fölveszi a személyragot: nek-em, vel-em, től-ero, ról-am, nálam stb.
A képzők lehetnek elS-, közié- és utótétesek: a ragok, mint olyanok, csak utótétesek,
különösen a névmódosítók rendesen a latin yraeposiíidk-nak felelnek meg, s némelyek, mint szoroe értelemben olyanok, a viszonyított szóhoz ragadnak, mint: ház-ba, in domum, ház-bán, in
domo, ház-ról, de domo; mások, mint tulajdonkép névutók, elválasztva iratnak : ház mellett, peues dómom, ház felé, vénás domum, v. domum versus.

—

120 —

Szóképzésben mutatkozik kiváltkép a nyelvalkotó ész ereje, a nyelv fejlődési képessége, sajátsága s egyéni önállása, miért a nyelvhasonlitásban főleg ezt kell tekintetbe venni; a
ragozás, mint a nyelv külsejéhez tartozó, mint alakzat könnyebben utánozható s elsajátítható, s
gyakran a külön fajú nyelvekben megegyező, így látjuk, hogy mind az ária, mind a sémi, mind
az altaji nyelvekben az igeragozás személynóvmások által történik, csakhogy egyiknél épebb,
másiknál kopottabb alakban. A személynévmások is többé kevesebbé hasonlók. Az árjatörzsbeli
germán nyelv az igekötös igékkel a szókötésben csaknem egészen úgy bánik, mint a magyar,
midőn t i. az igekötőt majd az illető ige előtt majd utána alkalmazza, pL toenn ich aufttehe, ha
fölkelek, tch stehe nicht auf, nem kelek föl; mit a germánnak némely más rokonai, például a
latin, vagy szláv nem tesznek.
Végre, mind a név- mind az igeviszonyitó ragok jobbára elavult vagy önálló szók
módosított alakjai: a képzők pedig (néhány kivételével) vagy bizonyos szókból rövidültek meg,
vagy oly elemekből állanak, melyek, hogy egykori önálló szókból koptak volna el, nyelvtudományunk eddigi fokán alig gyaníthatjuk.
Egyébiránt a képzők és ragok abban egyeznek, hogy önhangzóikra nézve a nyelvszokás által megállapított bizonyos hangrendhez alkalmazkodnak, mint ezt a fentebbi czikkekben már részletesen tárgyaltuk.

A szóképzés nemei.
A szóképzés általán kétfélekép történik : Idvátiozás, vagy hozzátétel által.
Belváltozáskor a gyökhöz vagy törzshöz semmi sem járul, hanem valamely hangja
vagy szótagja átalakul. E módot követi nyelvünk, mint föntebb is érintettük, véghetetlen gazdagságban, főleg a rokonnemü gyökök és törzsek képzésében. Mi a szoros értelemben vett gyököket illeti, azokat ily esetben csak elvontan képzelhetjük, s úgy állanak rokon társaikhoz, mint
rokon nemek, vagy mint nem & fajhoz. Lássuk a dolgot egy két példában.
Fiatal, vagy apróbb nemű növényeket jelentenek, s e tekintetben rokon nemüek :
har, mint a haraszt, harap (név) gyöke; her, a ló-her öszvetett szóban, hír, golya-hir; húr, csibehúr, tyúk-húr, melyekben a fajképzö hangzók a, e, i, «, a h-r alaphangok között forognak, és
egy külön szónemet képeznek. Továbbá, mennyiben ah és s rokonok és váltakozók, egy új nemű
alakot öltenek ezekben : sár, sarj, sarju, sarang; ser, Bereng, serevény; sor, soros; sur, surjány;
tűr, sürje. Ismét az s-nek rokon cs-re, cz-re váltoatával: csar, csarit; cser, cserj, cserje, csereklye; csir, csira, csirkáka; czír, czirh, v. cziher, egy harmadik rokonnem. Innen átv. ért. mint
állati testnek kinövései : ser, serény, sérte; szőr, szőrös; szar, szaru; tar, taréj, tarkó. Mind ezek
öszvevéve egy sereget képeznek, melynek nemei az elvont: h-r, s-r, cs-r, cz-r, sz-r, t-r.
Ily rokonnemüség létezik a latin : her-ba, ger-men, chor-dum, sur-culus, és az állati
kinövésü hir-tus, htr-sutus, cor-nu, német: haar, haarig, Horn stb. között
Hasonló nemi rokonságban vannak ezen tűzre, égetésre, fűtésre vonatkozók: pár,
parázs; per, pernye, pérgyó; pír, piros, pirul, pirít; por, pörcz, porzsol; por, pörgői, porit, s közös
elvont gyökük : p-r.
A hozzátét háromfélekép történhetik, a) előtét, b) közbetét, c) utótét által. L. föntebb
62. lap. „Az előtetős, közbevetett és hátratett mássalhangzókról."
A hozzátétes szóképzésnek legdúsabb forrása az utótét, nem csak azért, mert az ily
képzők száma legnagyobb, de mert ugyanazon gyökhöz több egymás után következő képzőt ragasztani lehet, sőt ugyanazon képző egy szóban kétszer is eléfordulhat, először közvetlenül a gyök,
másodszor egy közbevetett képző után, pl. ebben: idv-és-»ég-és, az és, sztík-ség-ét-ség, a tég.

A származékazók felbonczolása.
A származékszók alkatrészei rétegek gyanánt egymásra halmozott s szellemileg öszveforrt szervezetes egészet képeznek, minélfogva tel is bonczolhatók. Ennek módja végről kezdeni a mtitétet, pl. atázatosság, elhagyom a sdg-ot, marad alázatot, és igy tovább : alázat, aláz,
alá, ál. Mennyiben a képzés néha elő- vagy közbetét által történik, erre is figyelni kell, pl. a
gyalázatos, egyszerűbb gyöke szintén ál, a bizgat-é, íz.
A rétegeket hasonlóan vizsgálat alá kell venni, ha egyszerüek-e vagy öszvetettek,
milyenek : se*g, edg, oszt, eszi, ast, est, ont, int.
Ha a származékszónak minden hozzátétes részeit elvontuk, hátramarad az alapszó,
mint az alapfogalom képviselője, mely a tőle egyenes ágon származott ivadékokra nézve anya-
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gyíkfii tekinthető, pl. a fartat, fáról, járulás szókban a f ár. De ezt még tovább vizsgálni lehet^
ha nincs-e egy vagy több oldalágu rokona? És csakugyan mind alaphangban mind alapérteményben rokonai : fér, fór, f Őr, fúr, für, mint a féreg, forog, forog, fúró, fürge szók gyökei,
melyek alaphangi közjegye : f-r, s minthogy közös alapérteményök a kerekdedség, ennélfogva,
oldalrokonaik b-r, p-r is, barangol, pereg, pérészlén szókban.
Hasonló eljárást követünk a képzők hasonlítása és rokonitásában.

Az önhangzókról, mint szóképzŐkröl.
—ó, —8. 1) A jelen és jövöidö részesülőjének képzője. Véleményünk szerint ezen
képző* azonos a harmadik személynévmással, és a távolra mutató o-, a-nak, valamint a mutató ás
névmásnak rokon társa, mert melléknévi tulajdonságánál fogva mint jelző az illető alany cselekvését, szenvedését vagy állapotát mintegy rámutatólag határozza meg. Ezen részesülök, vagy
melléknevek, pl. pengő érez, zengő czimbalom, vagy főnevek, mely alkalmazásban jelentenek a)
bizonyos foglalkozású személyt, munkást, művest, mint: szabó, festő, kStélverö, szántóvető, arató,
gyfljfő, nyomtató, csépi•">, szüretelő; b) jelentik magát a foglalkozást: forgatót szántani, fonóba,
l'ítogatóba menni; ilyenek ezen házasságkötéshez tartozók : susogó, néző, kérő, kézfogó, sirató,
éekiivS, menyekző, tyúkverő, kárlátó; c) eszközt, mint foglalkozói és foglalkozási közeget: ásó,
résS, seprő, cséphadaró, vonogó, reszelő, tagló, vakaró, brúgó, melyek a lelketlen tárgyakat mintegy személyesítik, s így oldhatók fel: ásó, amivel ásnak, reszelő', amivel reszelnek, véső, amivel
vésnek stb. hasonlóan a dolog természetéből érthetők az ilyenek : íróasztal, amin írnak, (nem
ami ir), evőkanál, amivel esznek, varrótű, amivel varrnak, vágóhíd, melyen barmokat vágnak le,
vigószék, melyen a húst kivágják stb. d) bizonyos cselekvés, foglalkodás anyagát, tárgyát: adó,
amit adni, fizetni kell; legelő, amin barmok legelnek, szántóföld, melyet szántának, kaszáló rét,
melyet kaszálni szokták stb.
2) Elavult vagy szokatlan igegyökökböl részint fő-, részint mellékneveket képez,
milyenek : ondó, hordó, bordó, pillangó, sió, való, tiló, nyakló, olló, tapló, gyarló, túró, orsó, sutó,
méltó, hiató, ajtó, savó, leányzi, meddő, lepedő, idő, erdő, erő, verő (fény), tüdő, felhő, gyeplő, emlő,
himlő, szeplő, serlő, csecsemő, tekenő, tető stb.
3) Elő avagy elavult vagy elvont másnemű gyökökből fő- és mellékneveket: bab-ó,
csák-o, gam-ó, fak-ó, dom-ó, csom-ó, kar-ó, gub-ó, kór-ó, bogy-ó, goly-ó, moty-ó, fe-ő (fő), el-ö,
vel-ó" (bel-ő), dics-ö, feny-ö, verheny-ö, erny-ö stb.
4) Néha az a változata; mint ap-ó ap-a, any-ó any-a, Kató Kata.

Első változatai :
—ú, —íf. Asz-ó, asz-ú; csikolt-ó, csikolt-ú; savany-ó, savany-ú; dombor-ó, dombor-ú;
keser-S,keser-ü; heged-ö, heged-ti. Néha különböztetésül első alakban jelent melléknevet, másikban főnevet, mint: vál-ó, vál-ú, v. váj-ó, váj-ú; far-ó, fur-ú; vés-ö, vés-ü; sepr-ö, sepr-ü; hever-ő, hever-íLIde tartoznak azon tyú tyil. végzetüek, melyek lágyítás nélkül ó ő alakban melléknevek: fergety-ű, ferget-ö; szivaty-ú/szivat-ó; pattanty-ú,pattant-ó; hasonlók: sarkanty-ú, kannanty-ú, tárofaty-ú, brúgaty-ú, berrenty-ö, csengcty-ü, csörgety-ü, pörgety-ü, töpörty-ü, leffenty-ü, zörgety-ü stb.
Elavult, vagy átváltozott igékből : hajd-ú = hajt-ó; fi-u = iv-ó, aki ívik, ivadÓ;
gral-ú =r tal-ú, tol-ó; hamu = om-ó, omló; sat-u, sujt-ó; gyüszü = tüz-ö, esk-ü = eseg-ő.
Nevekhez, vagy elvont gyökökhöz járulván jelent azt vagy olyat, ami vagy amilyen
» grökszó, és pedig a) midőn tekintet nélkül más hasonlat! tárgyra használtatik, mint: savany-ú
keser-ü, homor-ú, dombor-ú, szigor-ú, sanyar-ú, dudor-ú, monyor-ú, hossz-ú, szomj-ú,gyönyör-ü, sür-ü,
S2örny-ü; melyek közöl némelyek főnevek: álgy-u, bor-u, der-ü, hábor-u, ár-u, bosz-u, kül-ü,
erür-u, gyöp-ü, csöp-ü, szér-ü; néha csak kihangzásos toldalék: borj-u, varj-u, sarj-u, gyapj-u,
iíj-u; b) midőn valamely hasonlati tárgyat jelentő fő- vagy melléknév előzi meg: tűz szin-ü, boriz-ü,
nagy azem-ü, kő keménység-ü, kis láb-ú, erős kar-ií, gonosz indulat-ú, fekete haj-ú, piros kép-ü stb.
Ide tartoznak azon elavult formák, melyekből az ti, úl, ül igeképzök fejlődtek ki, pl.
Aúony-á, „ezek az ő mondásokat bizonyútották" Tihanyi cod. „mikép a lámpás olajnál kil nem
világosát", Ugyan. o. De erről tüzetesen majd alább az illető képzőknél lesz szó.
—v. Ázó, ő, v tf-böl néha lesz », mely esetben főnevet alkot, a) élő és elavult réíwülökbiíl: nyel-ö, nyel-v; öl-ö, öl-ü, ölv; sér-ö, sér-v; öt-ö, öt-ü, öt-v, (ötv-ös); hi-ó, hi-u, hi-v
'alkodik); si-ó, si-v (alkodik); om-ó, om-u, om-v, (homv, hamv); ol-ó, ol-u, ol-v, ol-v-ad; b) másWe elvont vagy elavult gyökökből : őr, or-v; ad-u, ad-v; szar-u, szar-v; dar-u, darv; fal-u, fal-v;
•AOT MÓTÍ«.
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eny-ü, eny-v; feny-ö, feny-ü, feny-v; köny-ü (= gön-ü v. göngy-ü azaz göngyölt), köny-v; tet-ü,
tet-v; ned-ü, ned-v; red-ö, red-v.
£ hasonlatok nyomán helyesen élesztvék föl ezen elavultak: üd-v, seny-v, szen-v, s
újonnan jól alkotvák: el-v, él-v, ér-v, hal-v, szer-v, ter-v, mér-v, és így lehetnek: erfl-böl er-v
(energia); o/-ból aj-v (csőr); kör-bői kSr-v (peripheria) stb. Ide füzhetök s hasonlóan elemezhetők ezek is: ív (arcus) = i-ü; av = au, csőr = csöü, továbbá: bSv, div, hav, hív, jav, lov, müv,
nytiv, sav, szüv, töv, szav, tüv.
Mint középképző: her-v-ad = her-u-ad, sor-v-ad = sor-u-ad, pos-v-ad = pos-u-ad,
koty-v-ad = koty-u-ad. E szerint elemezhetni a hangutánzó igék kettöztetett alakjait is: kotyty-an, koty-u-an, koty-v-an; moz-z-an, moz-u-an, moz-v-an; pisz-sz-en, pisz-ü-en, pisz-v-en;
zör-r-en, zör-ü-en, zör-v-en; dob-b-an, dob-u-an, dob-v-an, t i. a képző vagy rag e-je át szokott
változni a törzs mássalhangzójára, pl. tör-vel, tör-rel, gonosz-val, gonasz-szal, rút-vá, rút-ta,
gaz-val, gaz-zá, stb.
_j, —h, —f} _b, —p. Az ó,ff,tó,ü-böl alakult« átváltozik:
a) ;'-re, mint hangrokonára pl. ezekben: ív, ij; div, díj; hív (üres), hij; szív, szíj;
sav, saj; terv, térj; a közveden Ö-böl: v8, ve-ő, vej; nő, ne-ö, nej ; vagy ó-ból: or-ó, or-j; sar-4,
sar-j; var-ó, var-j; tar-ó, tar-j.
b) h-ra: pos-v-ad, pos-h-ad; pety-v-ed, pety-h-ed; mü-v-es,mü-h-es; pur-v-a, pur-h-a.
c)f-re: döl-ő, döl-f, döl-fös; csör-ö, csör-f, csör-fös; iv, if, ifjú.
d) b-re, p-re: gom-ó, gom-v, gom-b; caom-ó, csom-v, csom-b; dom-ó, dom-v, dom-i>;
göm-Ö, göm-v, göm-b; ter-ü, ter-v, ter-p, terpeszkedik; hör-v, hör-p, hörpöl; hor-v, hor-p, horpad.
—9Vt —ny> —^ A j átváltozik gy-re, ny-re, í-re: bor-j-u, bor-gy-u, bor-ny-u;
var-j-u, var-gy-u, var-ny-n; sar-j-u, sar-gy-u, sar-ny-u; ir-j, ir-gy, ir-ny; gzi-j, szi-1. Hasonló fokozaton fejlődtek ki: hölgy, völgy, rongy, szőgy, körny, szörny, w»«ny, mony, csíny, kéj, kény, térj,
íerny, íereny,
A fentebb elsorolt példák hasonlata után elemezhetők: mi (quid, quod), mi-8 v. mi-ü
(cuius qualitatis ?) = mi-v = mi-j = mi-ly;
me: me-ő, me-tt, me-v, me-j, me-ly;
t: i-ö, i-ü, i-v, i-j, i-ly;
o: o-ó, o-u, o-j, o-ly;
ki, (ex): ki-ö, ki-ü, ki-v, ki-1;

kü, (el): kü-ő, kü-íi, kü-v, kü-1;
be: be-8, be-ü, be-v, be-1;
f e: fe-ö (fö), fe-ü, fe-v, fe-j, fe-1;
le: le-ö, le-ü, le-v, le-1.

Az átmenetek fokozatai:
ó, ú, v, b, p, h, j,

gy, ny, l, és: ő, ü, v stb.

alosztályokra különözve:
ó, ú, v: ol-ó, ol-ú, ol-v; od-ó, od-ú, od-v;
v, b, p: ter-v, ter-b, ter-p;
v, j, h: di-v, di-j; pos-v, pos-h;
mint a vaataghanguakban,

j, gy, ny: ir-j, ir-gy, ir-ny;
j, l: fe-j, fe-1;
V, V, v. öl-ö, öl-ü, öl-v; stb.

Az 6, ö másodnemti változatai.
—a, —e. Képeznek részint fő-, részint mellékneveket, a) élő igékből: csal-ó,
csal-a; csoroszl-ó, csoroszl-a; húz-ó vonó, húz-a von-a; mond-ó, mond-a; fur-ó, fur-a; isz-ó
(iv-ó), isz-a; csusz-ó, csusz-a; buj-ó, buj-a; szül-ő, szül-e, teremt-ö, régiesen: teremt-e; üdvözit-8, rég. üdvözit-e; különösen gyakorlatos igékből, a g kiugratván az előtte álló önhangzót
gyakran k-ra változik: für-ög, für-g-8, für-g-e; sür-ög, sür-g-ö, sür-g-e; ür-ög, ür-g-ö, ür-g-e;
len-g, len-g-ő, len-g-e; csir-ég, csir-ég-8, csir-k-e, czin-ég, czin-ég-ő, czin-ég-e v. czin-k-e;
csacs-og, csacs-og-ó, csacs-k-a; locs-og, locs-og-ó, locs-k-a; bugy-og, bugy-og-ó, bugy-og-a, v.
bugy-k-a; fécs-ég, fécs-ég-ö, fecs-k-e; csicsér-ég, csicsér-g-ő, csicsér-k-e: hasonlóan elemezhetők
több állatok ka, ke végzetü nevei: róka, pulyka, szarka, macska, szalonka, kecske, s több más
nemüek, mint: irka, firka, ficzke, szürke, csipke, röpke, szotyka, btb. b) elavult vagy szokatlan
igegyökökböl: sundabanda = sunyó bújó, ronda = rom-dó, bika = bökő, boglya = bogoló;
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kajla = kajló, vizsla = vizsoló, hinta = hintó, hetlekotla = hetlökotló, zsenge = zsengő,
nyozga = nyuzogó, bodza = bodozó, bogyozó, karika =a károgó, guriga = gurogó ; c) hangutánzó igegyökökböl: dud, dud-a (dudog), zen, zen-e (zeneg), bon, bon-a (bonog), toty, toty-a
(totyog), nyif, nyif-a (nyifog), szip, szip-a (szipog), gyagy, gyagy-a (gyagyog), dad, dad-a (dadog) ; lib-a, csib-e, pip-e, kuty-a, stb. d) némely szókban a tulajdonságot jelentő d, ó'-nek változatai: koh-ó, koh-a, szip-ó, szip-a, kusz-ó, kusz-a, czip-ö, czip-e, stb. e) az ó, ö, végzetü helyneyekben t képző előtt: Ard-ó, ard-a-i; Csurg-ó, csurg-a-i; Brass-ó, brass-a-i; Mak-ó, mák-a-i;
Jen-ő, jen-e-i; Döbr-ö, döbr-e-i; f) másféle nevekben is a birtokragok előtt: hordó, horda-ja,
hoHa-im, horda-ink, horda-id, horda-i; ajtó, ajta-ja, ajta-im, ajta-id, ajta-i; velő, vele-je; szülő,
Küle-im; g) néha csak kihan^zásos toldalékok: szigony, szigony-a, rapos, raposa, ap, ap-a,
any, any-a, báty, báty-a, szarv, szarv-a, máj, máj-a, moh, moh-a, méh, méh-e, csév, csév-e, stb.
— é, páratlan vagyis közös. Az ó, ő néha átváltozik é-re, ez pedig ej-re, aj-ra,, pl.
nő, né, nej; vő, vej ; ámó, ámé; csikoltó, csikolté; fogató, fogaté; tátó, taté; tető, tété, honnan,
tetéz = tetőz; szotyó, szotyé; aló, álé, honnan: alól; hasonlók: máié, vatalé, szómé, boné, góré,
csóré, kópé, taré, taréj v. taraj, karé, karéj v. karaj, gané, ganej v. ganaj, csádé, csadaj, s az
ily régiesek: tanót, tanét, tanejt; bizonyót, bizonyét, bizonyejt, melyekről a t igeképzőnél
bővebben.
— i, szintén páratlan. 1) Mint igékhez járuló a részesülőnek módositványa, mely
gyakran gúnyt vagy kicsinylést, kicsinyítést fejez ki; pl. játszó, játszi; hányóvetö, hányiveti;
szegődő, szegődi; élődö, élödi; csapódó, csapdi; kaposó, kapsi, kapzsi; ugró, ugri; nyalófaló,
nyalilali; sunyó, sunyi; lótófutó, lótifuti; száj tátó, száj táti; hazudó, hazudi, markapökö, markapökijtevö, teszi ember (erőben levő, életrevaló), lakozó, lakzi; szélverö, szeleverdö, szeleverdi;
hasonlók: szuszimuszi, tityitogyi, tipitapi, kelehajti, ityipityi, licsilocsi, stb.
2) Midőn főnevekből mellékneveket képez, oly határozottan rámutató, mint az ó, ö,
vagy közelebb a helymutató a, e (például a-hol és e-hol vagy i-hol szókban); különösen meghatározza a) az illető alany helyviszonyát, s ám. ottvaló, odavaló, onnanvaló: pesti lakos, házi
bútor, templomi székek, hegyi, síkföldi növények, tengeri, szárazföldi állatok, s általán a helyi
családnevek: Áradt, Budai, Teleki; a névutók után: föld alatti, \\é.z fölötti, ajtó mögötti, s ez
ily ujabbakban: házbai, kertb'MÍ, kútnáli; t) az alany czélját, rendeltetését, s ám. arravaló annakvaló, ahhozvaló: harczi készület, hadi fegyverek, sebészi szerek, papi, katonai nevelőintézetek ; c) az időviszonyt, s ám. azon idő alatt, azon korban vagy korból levő addig tartó: hajdani,
mostani állapot; gyermekség?', ifjúsági évek; heti, havi, évi fogság; korai, kései gyümölcs : elébbi,
utóbbi, éjjeli, nappali, reggeli, déli, stb. d) származási viszonyt, s ám. attól való, abból való:
apai, anyai örökség; atyai áldás ; királyi kiváltság, jutalom; kerti, hegyi borok; ásványi gyógyszerek ; e) ám. azt illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó: testi, lelki fájdalom; városi, falusi szokások ; katonai, pofi, grófi czim; királyi hatalom.
3) Midőn egyedül kicsinyítést, vagy gúnyt fejez ki, mint: bodor bodri; czudar
ezudri; buksi, mufti, oktondi,pökhendi, ebhendi, csiribiri; különösen a gyermeknyelvben: bili,
pipi, lili, cziczi, kocsi, papi, mami, bácsi, néni, zsizsi.
Hasonlítások. Valamint a magyarban az a, e a részesülő ó, ő-nek módositványa úgy
a finnben is az iá, ja részesülőt képez pl. laulaa énekel, laulaja éneklő; murliaa öl, murhaja
ölő, gyilkos. A latinban stillo csepegek, stilla = csép, csepegő, ami csepeg; bullio bugyogok,
bvüa, bugyogó; volvo, volva, vola. A magyarban az i = ó, ő pl. hányiveti = hányóvetö, úgy a
finnben: pattati, csal, patturi, csaló, csali; kulhee, jár, kulhuri, járó; viszkaa, szór, viszkuri,
szóró (lapát). De különösen hasonlók e magyar-latinok: poto, potonis, pityó ; bilo, bibonis, ivó ,comedo, comedonis, evő; noso, nagy orrú, orrok; capito, f rontó, labio, bucco, tubero; pvgio, bökő,
nndo, ondó, stb. Igen érdekes hasonlóságot találunk a persa nyelvben is, melynek egyik részesülői képzője: á pL kard, csináló, uft-á, eső, dán-á. tudó, bölcs, tuván-á, tevő, ható.

A mássalhangzói szóképzőkről.
Czek 1) Önhangzó nélküli egyetlen mássalhangzóból állók, és pedig, a) melyek a
gyök vagy törzs véghangzójából alakultak, mint: ol-ó, ol-v; öl-b", öl-v; nyel-ő, nyel-v; eny-il,
eny-v; ter-ü, ter-v; fe-b', fe-j; sa-ó, sa-v; me-b', me-ly; mi-6', mi-ly; kese-ű,'kese-ly, keser-ü, keser-v; gom-ó, gom-b; dom-ó, dom-b; b) melyek a gyök végmássalhangzójából és a képzőhangx6ból olvadták öszve, mint: men-V, men-i, meny, c) melyek bizonyos viszonyokban és alapszók16*
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hoz önhangzó nélkül járulnak, mint: ken, ken-d, ken-d-ő, mos, moa-d-ik, öl, ol-d, öl, öl-d (ököl),
un, un-d(or); ker-t, kör-f, roj-t, nyer-*, ör-s.
2) Melyeket önhangzó előz meg és pedig, a) melyek őnhangzóból alakultak, mint:
ter-ü, ter-p, ter-ep, al-u, al-v, al-p, al-ap; b) melyek az önhangzót némely viszonyokban
kiugratják, mint: fír-ég, fér-g-es, ái-om, ál-m-os, öb-öl, öb-l-it; c) melyek az elöttökálló önhangzót minden viszonyban megtartják, pl. ezek zsib-aj, szak-ad, ker-es, hall-ás, kop-asz, dob-ol.
3) Egyszerűek, mint: öröm-es, szak-ász, vagy öazvetettek: öröm-est, szak-őszt; hasonlók: tág, ség, úl, tíl, gát, get, kodik, ködik, s több mások.
4) JMképzök, melyek a szót teljesen bevégezik, vagyis a szó végén állhatnak a nélkül, hogy más képzőnek kelljen járulni hozzájok, és belkepzők. melyek eredeti alakjokat a szó
közepén elváltoztatják, s mint olyanok önálló szót nem képeznek, pl. ezekben: for-d-ít, zör-d-ít,
a d oelképző, s valószínűen eredetileg g, mint a for-g, zör-g igék képzője; vagy ezekben:
lép-ce-ő, hág-cs-ó a cs = s, ős, és; lép-es-Ö, hág-os-ó; és melyek csak más képző vagy rag előtt
állhatnak, mint: fej-en-ként, darab-on-ként, lát-og-at, ver ég-et.
5) Másmás nemitek, ámbár egyenlőhanguak, pl. az l másnemű ezekben: kapál, hegedül, mint ezekben: sárgul, fékeiül', vagy egyneműek, ámbár másmás hangokból állók, pl. a
foly-d-og-dl, jár-d-og-ál, ül-d-ög-rfi igékben mind a három képző gyakorlatos, a ron-gy-ocs-ka főnévben mind a három kicsinyítő.
Anyagra nézve a mássolhangzós képzők háromfélék.
1) Égisz, ép szók, és pedig vagy változatlan önhangzóval, mint: kor, más-kor, minden-kor, ősz-kor; kép: más-kép, minden-kép, örök-kép; béli: ház-béli, kert-beit, öl-beit; nap: tegnap, mi-nap, vasár-nap: vagy a hangrendhez, alkalmazkodók, mint: szer, egy-szer, hat-szőr,
öt-szörös; Aat: jár-hat, kel-hét; és: keav-es, toll-as, ok-os, bőr o's.
2) Valamely szónak csonka részei, illetőleg gyökei, mint: ke, ka kicsinyítő az ember-ke, asszony-ka szókban, a ke-ves, ki-s elvont gyöke; nyi, régen nye v. ne (láb-nyi, ől-nyi) a
nS, nagy szók rokona; t, a tesz (facit), l, a lesz gyökelemei. Mind ezek tulajdonkép öszvetett
szókat képeznek.
3) A gyöknek vagy törzsnek mintegy kisarjadzásai, kifolyásai, kifejletei, melyok
az alapszóhoz tolóvá annak alapérteményéhez más ujabb érteményt toldanak, melyet példahasonlatok nyomán haladva találhatunk ki.

Az ép szókból álló képzőkről.
és, bangrendileg: ős, és, és, ős, ős. A régieknél rendesen: és, ma és; kihagyással: s, a
kapcsolt szó után: is, leg-es-leg, Péter és Pál, apám s anyám, apám is, anyám is. Egyezik vele a
tompább latin: ét és it (em). Epén úgy tapadt a szóvégére mint no-* szóban, mely ám. no-e*.
Mint kőtszónak azon szókötési jelentősége van, melynél fogva két alanyt ugyanazon állitmánynyal egyesít pl. Pál és te és én együtt megyünk; Pált t's Pétert is megdicsérték. E szerint többségi, sokasági viszonyt is fejez ki, s egyeznek vele a) a gyakorlatos igeképzö és (ős, ős), pl.
tip-és, rep-és, fut-os, szök-ös, csipd-és, kapd-os, pökd-ös, s mint ilyen ismételve sokasító; b) a
fokozásban divatozó és, pl. leg-es legjobb leg-es legnagyobb, telid-es teli, mint ilyen nagyítva
sokasitó; c) a melléknévképző és (ás, és, ős, ős, is), mely viszonykötő és sokasító, pl. nős férfi
= nő és férfi együtt, szoros viszonyban; népes város, melynek sok lakosa van. Ily értelműek :
csontos, vattás, tenyeres, talpas ember.
Mind ezekről részletesebben alább az illető képzők tárgyalásakor lesz szó.
beit. Eredetére nézve öszvetett melléknév a bel és i alkatrészekből, s tulajdonkép
öszvetett szókat alkot. A bel itt főnévi értékű, s különösen az i-vel együtt helyviszonyt fejez ki,
mint a kiil, föl, öl, mög, köz, kör, s a béli, ház-béli hasonlatára lehetne: házküli (mint van is
nélküli = nál-küli), házföli, házali, házmögi stb.
1) Ám. valamely helynek, vagy térnek belében, belsejében levő, vagy belőle való,
vagy bele való: városbeli, falubeli lakosok; várbeli katonaság ; idegen országbeli utasok ; kertbeli
növények} házbeit cselédek; ágybéli ruha; kézbeli (bot, fegyver).
2) Bizonyos sokaságból, tömegből való, ahhoz tartozó. Világi, egyházi rendbeli
személyek. Szerzetbeli növendékek. Kebelbéli kereskedők. Tanácsbeli urak. Társaságbelitagok. Ő
nem a mi nydjunkbeli.

3) Bizonyos dologgal, ügygyei, cselekvéssel, állapottal belső viszonyban levő. Számadásáéit hiba. írásbeli ügyesség. Munkabeli nehézség. Házasságbeli tfgyek.
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mert ezek nem lábba, vagy lábból hanem lábra valók, tulajdonkép, melyekbe a lábat takarják
bele, nem pedig azt a lábba; tulajdonképen ám. láb-veli. Hasonló fonákságu: fejébe teszi a kalapot, e. h. fejére, s az is eredetileg alkalmasint: ve, fejéve mint hova.
féle v.féíi. Olyan mint tele v. téli. Öszvetett melléknév a f él és e v. t elemekből, s
tulíjdonkép ez is Öszvetett szót képez. Jelent bizonyos neműt, fajút, részhez, osztályhoz, félhez
tartozót Egyféle, kétféle, többféle, sokféle, mindenféle, különféle, másféle. Úrféle, polgárféle, katmoféle, szolgaféle. Borféle italok. Húsféle ételek. Különösen ám. bizonyos birtokoshoz tartozó.
Telekifíle ház. Kovácsféle tzSlSk, kertek. Néha hasonlatra vonatkozik. Magamféle ember, olyan
tulajdonságú, természetű, állapotú, mint én. Csalásféle csíny.
ha, kor. Időt jelent, s idöhatárzókat képez ezen öszvetételekben: né-ha, vala-ha,
w-Ía (se-ha), minden-ha. Egy érteményü a kor szóval: némely-kor, valami-kor, sémi-kor, v.
te-mikor, mindenkor, e helyett: koron, mindenkoron, stb. Különben a ha föltételt jelentő kötszó,
melyet a régiek ragoztak is mint főnevet, „Úr Isten az megtisztulásnak törvényét havai (sub
conditíone) adta ki." Tihanyi cod. 172. 1. Havai oldozza fel." Pázmán Kai. 147.1. Mennyiben a
föltétel teljesítése bizonyos idővel van viszonyban, e kétféle jelentésű ha rokon. Adok pénzt, ha
lm azaz, amikor lesz. Különben mint kötszót részletesen tárgyalva 1. a Szótár folyamában ha
rovat alatt.
hat. Önálló ige a latin valet, potest, penetrut, pertingit értelmében. Rokon vele a
szanszkrit pat, latin poi-ie. Mint igeképző szűkebb jelentésű, s ám. képes, van ereje, módja alialma, valamit tenni, nincs akadályozva, Jiogy Ügyen. Hangrendhez alkalmazkodva vékonyhanga igék után: hét, pl. áll-hat, kel-hét, ül-het, (stare, surgere, sédére valet v. potest). Altalán
mind gyök- mind származékigékhez járulván úgynevezett tehetSigéket képez: vár-hat, száll-hat,
Iái-hat, ver-het, tör-het, marad-hat, szálad-hat, ered-hét; irat-hat, nyomat-hat, kerestet-bet, ölethet stb. Üfc-ea igékhez járulván szintén fölveszi az ik-et: al-szik, al-hatik; nyűg-szik, nyug-hatik; eszik e-hetik; fekszik, fék-hetik ; gondolkodik, gondolkod-hatik; árulkodik, árulkod-hatik;
verekedik, verekéd-hetik; törekedik, törekéd-hetik; húzódik, huzód-hatik; vergődik, vergödhetik. stb. Néha ezt teszi: szabad, meg van engedve, nincs tiltva, pl. A foglyok a kertbe sétálni
mektíntk, de a várból nem távozhatnak. A tilosban nem vadászhatunk. Ha dolgotokat végeztétek,
^távozhattok. Ható, hetS alakban áthatóigék mellett szenvedő értelmű: gondolható, képzelheti},
érezhető, ami gondoltathatik, éreztethetik, így a hatatlan, hetetlen is: gondolhatatlan, kezelhetetlen.
kép; ként (= ki-ént, régiesen kéd is). Az első módbatározó, mely megfelel e kérdésre: hogyan? mi módon? s értelme: úgy, oly módon, mint, hasonlóan, bizonyos f ormán, gyanánt
„Ulendökép" úgy mint illendő, mint Ülik. „Máskép" más módon, más formában. „Azonkép,"
úgy mint az. „Tolvajkép" tolvajhoz hasonlóan, „Kölcsönkép" kölcsön gyanánt. A hasonlat alapfogalma rejlik benne, minthogy a kép nem egyéb, mint valaminek alakja, formája, lemásolt hasonlata. Megtoldva: képen, melyben az én oly módképzö, mint ezekben: úgy-an, így-en, szép-en,
Myet-en, ép-en. Tehát elég egy p-vel írni. A kettöztetett képpen vagy csak hangosbitott kiejtés,
mint a tájdivatos: erSssen, hálássan, vagy így is elemezhető: kép-ü-en, kép-v-en, kép-p-en, pl.
tokképpen = sok képü-en, ezen hasonlatok szerint: csep-tí-en, csep-v-en, csep-p-en, röp-íí-en,
rfp-a-en, röp-p-en.
Némely esetekben kép helyett a nyelvszokás által ként használtatik pl. miként ? mimódon ; máiként, más módon; valamiként, valami módon; ózonként, ezenként. De szabatosan véve
különböznek egymástól, és föl nem cserélhetők a) midőn a kép latin tér képzőnek vagy modo
•zónák felel meg: egyenlökép, (aeqnalirer, aequali modo), nem: egyenlőként; hasonlókép (similiter) nem: hasonlóként; kiváltkép (peculiariter) nem: kiváltként; eleyendb'kép, (sufficienter) nem:
tbgndiiként; b) midőn általán a hasonlóság, mód, olyanság alapfogalma rejlik benne. MentségÜp Mondani valamit, nem: mentségként. Ellenben a ként, mely ki és ént v. ént-ből alakult: ki-ént,
(hasonló éhez mint = mi-ent, ugyanazon ént, mely van szerént szóban is, és a régieknél szokottabb volt: irgalmasságodént, beszédedént) ám. a latin secundum, iuxta és quá, tamquam, honnan különböznek: parancskép, tanácskép mondani valamit; (instar mandati, consilii;) parancsén*, tanáctként cselekedni, azaz, parancs, tanács szerént, (secundum mandátum, consilium),
úgy minta parancs, tanács tartja; apaként úgy mint apa.
Különös figyelmet érdemel a ként mint osztó rag számokkal viszonyban, midőn azt
jelenő, hogy valamely egésznek külön-külön részei egymásután következnek, s bizonyos rendet, sxert, sorozatot képeznek, mit a latin nyelv tt'm raggal, vagy per elüljáróval fejez ki:
(singillatim), csapatonként (turmatim), tízenként (per denos), szazanként (per centenos).
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né, nő. Közösebb nyelvszokás szerint öszvetételben a né jelent feleséget (uxor) =
neje, birtokragozva, épen úgy mint nőm, nőd is; a nő, pedig, mind önájlólag, (birtokrag nélkül)
mind öszvetételben általán asszonyembert (femina). Jakab zsidóné, Jakab zsidó felesége. Kováctné, Kovács nevű vagy kovácságot űző embernek felesége. Szakáetné, szakács felesége, vagy
neje. .Szakácsnő, szakácsságot üzö nöszemély. Orófné, báróné, királyné, grófnak, bárónak, királynak felesége; grófnő, bárónő, grófi, bárói vérből származott, királynő pedig mint királyi
jogokkal bíró hölgy, legyen az hajadon, vagy férjezett, így különböznek: papné, papnő jszabóné,
szabónő; úrné, úrnő; pórné, pornó"; szinészné, színésznő; kalmáraé, kalmárnö stb. Mint későbbi
divatú öszvetételben a nő előtt álló szónak vég önhangzőja meg nem nyúlik, ellenben a né
előtt meghosszabbúl p. varganS, de Vargáné.
szer. Azon szer főnév, mely többféle jelentései között megfelel a magyar íz, latin
vicis-nek, s mint ilyen számnévhatározót képez, mely esetben a hangrendhez alkalmazkodva három alakú; szer, szőr, szór, ámbár hajdan csak egyes eredeti alakjában divatozott: három-szer,
hat-tzér, számtalan-szer, s mint öszvetett főnév alkatrésze ma is egy akku: pajta-szer, töltés-szer,
kert-szer, rend-szer, ház-szer, gyógy-szér, sok-széi-ü, tób-széril, egy-szérü.
Érteménye: annyi ízben, amennyit a tőszó jelent, p. egy-szer, egy ízben, tíz-szer, tíz
izben, több-szőr, több ízben, sok-szőr, sok-ízbeii, számtalan-szőr, számtalan-ízben, annyi-szőr,
mennyi-szer, annyi mennyi ízben, valahányszor, valahány-ízben. Fölveszi a) a rá re ragot: hatszor-ra, tízszer-re; b) az t képzőt: egyszer-i, ötször-i, százszor-i; c) a ía te határzói képzőt: kétszer-te, hatszor-ta, ezerszer-te; d) az és, ős, ős, képzőt: kétszer-és, háromszor-os, ötazör-ös.
A szeV-nek, mint sort, rendet jelentőnek rokona a latin sertés. A szláv nyelvben
ugyanazon észjárással, mint a magyarbam, a rád = szer, sor, és jeden ráz (rád) = egyszer; a
magyar ,egyszeriben' (tüstént) szlávul: porád.
nap, Ezekben: minap, tegnap, és gyakran vasárnap is határozókat képez, e helyett:
napon, mint kor = koron és kép = képen, talon, telén, v. atlan, étien egyersmind: talanúl stb.
Ez utolsókat részletesen tárgyalva L a Szótár folyamában 218—221.1.

A csonkított szókból, vagy elvont gyökökből álló képzőkről.
—ke, —ka, —csa, — ese, —cza, —cze. Kicsinyítőket képez fő- és melléknevekből: leány-ka, legény-ke, halvány-ka, szegény-ke. Néha megfordítva: ok: kúp ok, kwp-ka, ctut-ak,
csut-ka, btcs-ak, oics-ka. Lágyítva cse csa: kenő-cse, görgő-cse, gyermek-ese, tó-csa; fordítva: ecs,
öcs: köv-ecs, g&o-ecs, ur-ocs, mely alakhoz ismét különösen ke ka szokott járulni, együtt kettős
kicsinyítőt képezvén: köv-ecs-ke, szém-écs-ke, ttir-öcs-ke, w-acs-ka, fi-acs-ka, bor-ocs-ka, továbbá
cze, cza: gyer-kö-cze, der-cze, Gfyuri-cza, Kati-cza.
Ezen képzőt némelyek szláv eredetűnek tartják, minthogy változataival együtt a
szláv nyelvekben is köz divatú, p. hlava, fej, hlavüska, fejecske, díva leány, divka, divicza, devojka, devojtsícza ám. leányka, nyitravölgyiesen: lánycsika. Bókon vele a latin cu is: homunculus, muliercula, plebecula, és a szásznémet: chen: Mánnchen, Weibchen. Vájjon van-e a szláv
ka, latin cu, német chen-nek saját nyelvbeli mégfelelő gyöke, itt nem kutatjuk: de azt nem tagadhatni, hogy nyelvünkben alaphangra és fogalomra nézve a ke kicsinyítövel egyeznek a kev-es,
ki-s, ki-csi, gyökei, s a csekély ám. a maga nemében kicsi, továbbá esők, régiesen esek, fogalomban szintén csekélységre, kicsiségre vonatkozik, valamint az önálló ecs, öcs, kisebbik, fiatalabbik
testvér, és az ocs-ó nyúl ám. kicsi, fiatal nyúl. Eléfordúl a török nyelvben is főneveknél dstk, esik,
s mellékneneknél dse, cse alakokban: ana-dsik anyácska, udsuz-cse ólcsócska; a persában ok:
mwg-hak madárka, aszp-ak, lovacska; a hasonlító fokban is: bihtar-ak, jobbacska. A finnben is:
kka, kainen stb.
—nyi. Régiesen nye v. ne, mennyiséget nagyságot, illetőleg mértéket jelentő mellékneveket képez: egy öl-nyt, egy öl hosszú; órá-nyi, óráig tartó, mázsá-nyi, mázsa nehézségű,
anyá-nyi leány, anyjához hasonló nagyságú, egészen felnőtt. „Hatvan láb földnye." Münch. cod
Luk. 24. „Kétazász könyökletnye." U. o. Ján. 21. „Ennye ideiglen." U. o. Midőn mai nap ró-,
re-vel ragozzuk, a régiek a nélkül éltek vele: „Eltávozék tolok egy kő hagyeitásnye" (rá). Erteményéből világos, hogy a nagyságra vonatkozó nő, tájejtéssel nyő (ereseit, major fit) és növel,
nevel, nyúlik, igékkel s a nagy melléknévvel rokon, péld. őlnyi = öl-nagy, oly nagy mint egy öl,
évnyi, egy évi nagyságú, hordónyi has, oly nagy, mint hordó.
—se*g, —ság. 1) Főnevekből képez tértSszveget, tét-sokaságot, tfljt, vidéket jelentő szókat: hegység, völgység, síkság, mezőség, erdőség, Nyírség, Szilágyság, Ormánság; b) személyzeti öszveget, sokaságot: katonaság, papság, diákság, polgárság, nemesség, magyarság, tótság,
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bizottság, küldöttség, vagy bizonyos személyek, illetőleg nép által lakott tartományt, vidéket:
Jászsági Kunság, Őrség; c) átv. ért. személyzeti tulajdonságot, állapotot, rangot: katonaságra
ixánni magát; nemességet szerezni; asszonyság, uraság, királyság, nerczegség, atyafiság, mesterség, kovácsság.
2) Minden melléknévhez járulhat, s jelenti az illető tulajdonságát, bőségét, egész mivoltát, állapotát: szépség, rútság, kicsiség, nagyság, fényesség, homályosság; honnan szépséges
több mint szép, hasonlóan; rűtságos, nagyságos, fényességet, boldogságot, gyönyörűséges a maga
nemében több mint rút, nagy, fényes, boldog, gyönyörű. Ide tartoznak a melléknévül használt részesülők: forróság, lehetőség, járandóság, múlandóság, vásottság, nyíltság, levertség,
érettség.
3) Járul jelenidöbeli igetökhöz: kivánság, tanulság, fogság, mulatság, mentség, nyereség, sietség, veszteség, stb.
Elemzése. Eredeti alakban ség, minthogy a régiek vastaghangu szók után is így
használták. „Melotosnak kedig minden kazdagség# városit kivivá, és megtörő minden magaság városokat" Bécsi cod. Judit I. Ebből kiindulva úgy vélekedünk, hogy öszvetett szó az és
(.is) és ég elemekből, eredetileg es-eg, v. és-eg. Lássuk már ezek jelentéseit nyelvünkben.
és, v. és, is, mint föntebb is eléadtuk, 1) Kapcsoló: Péter és Pál, én is, te is; alapfogalomban többnek öszveadása, öszvekötése, illetőleg sokasító. 2) Fokozásban nagyító, sokasitó:
leg-es legjobb, telid-es teli. 3) Gyakorlatos, azaz ismétlés által sokasitó: röp-ös, tip-es, tap-os,
foly-o», verd-és, szökd-ös. Rokona ez (óz, őz) csipd-éz, repd-éz, kapd-oz, köpd-öz, kérd-ez. 4) Viszonykötő, vagyis kettőt egyesítve sokasító: család-os ember = család és ember szoros együttes viszonyban; bor-os korsó = bor és korsó, mint tartalmazó együtt véve; vér-es kard = verés kard, egymáshoz tapadva. 5) Nagyítva sokasitó ezekben és ilyenekben: tenyer-es, talp-as,
váll-«, mark-os, csont-os, ember.
ég (ég, ög, og). Gyakorlatos igeképző: tip-ég, tip-és, tap-og, tap-os, csipd-ég-el,
cíipd-es, verd-ég-el, verd-és. Alapértelme és, p. szed-eg-et ám. szed és szed, vet-ég-et ám. vet és
vet, kér-ég-et ám. kér és kér, mér-ég-et ám. mér és mér. 2) Belső viszonyt kötő: ür-eg ám. ür-es
hely, tér; lov-ag ám. lov-os ember.
Továbbá ezen ég ám. meg. A Bakony és Balaton vidékén eg-láttam = meg-láttam,
ty-verték = meg-verték, és a palóczoknál: es-eg = es-meg, is-meg (ismét), meg-es-eg — roegu-mg, = és-és-és. Én mtg te = én és te.
A meg tájtéssel: met s közösebb szokássaiméi; p. met-mondtam = meg-mondtam,
érmét, is-mét = es-meg, is-meg, vagy: és-még.
Végre hasonló hozzá a lég nagyítóban rejlő ég, tájejtéssel: ét: lég-jobb, lét-jobb.
Ezek szerint az «s, és, is; ég — meg; met v. met, ét jelentenek mind egyenkint, mind
egybefoglalva általán kapcsolatot, öszvekötést, s ebből származó többséget, sokaságot, illetőleg
gyakorlatot.
Hasonló rokonságban állanak a) a latin: ét és a gyakorlatom igeképzö it, t. p. mooet
noidit, mot-it-at mozgat, clamat kiált, clam-it-at, kiáltoz, rapit ragad, rap-t-at ragadoz, sálit
Jzökik, tal-t-at szökdös ; a magyar: járat és jár-t-at •=. folytonosan, vagy gyakran járat ; folyat és foly-trat = gyakran, tartósan folyat. 2) a latin gyakorlatos képző g = magyar
tg, u: ter-o török, dörök, ter-g-o dör-g-öl. Hasonló képzési rokonságban vannak a latin:
•pörgő, magyar szopogatok, lat. vergo m. vergődöm, s a keményebb c (= k) rá változva: claudus
^nta, daud-ic-at eánt-ik-ál, fodit ás, f od-ic-at ás-k-ál. És így: vellít, vellicat, mordét, morsicat.
3) A Útin —et-c = magyar —es-eg, —esg: sen = es-c-o, cal-es-c-o, frig-es-c-o, tep-es-c-o, épen
olyanok, mint a magyar; ker-esg-él, fut-osg-ál, tap-osg-ál. 4) A latin gyakorlatos s = magyar
grak. és, ég, péld. ver-s-o, forgatok, cur-s-o, futosok, quasso = quat-s-o, verdesek. Hasonlók a
pwk, veho igékből származott penso, vexo stb. 5) A latin os-(us) = és (és, ás, ős, ős) magyar
melléknév képző: mucus mocsok, takony, muc-os-us mocsk-os, takny-os; grumus göröngy,
pram-o»-n8 göröngy-ös; ririts mirigy, vir-os-us mirigy-és; séta sérte, set-os-us, sert-és; fumus
füst, fum-os-us fílst-ös; és az id képző; humor nedv, hum-id-us nedv-es; calor hév,: cal-id-us
teT-«;putor bűd, bűz, put-id-us büd-ös, büz-ös.
Mennyiben a magyar ég, ág ezt is jelenti: és, ás, hasonló hozzá a német képző ig,
id-i nachlass-ig hany-ag, thőricht balgat-ag, és a német isch = magyar és, ős, és: wind-isch
oel-ei; büb-iscA gyerek-es; narr-isch bolond-os; az igeképzö sch = magyar és: for-sch-en,herrKh-eo, knirr-8ch-en; leb-s-el, gug-s-ol, hab-s-ol.
Továbbá, valamint a magyar: ég, meg, úgy a fordított német: ge a) gyűjtő, sokasitó:
Ge-ioatser, öe-dflrm, b) ismétlő, gyakorlatos: (?e-brumme, morm-og-ás, öe-flister, sus-
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og-ás, öe-polt«r, dob-og-ás, öe-klingel, csén-ég-és: b) A latin ét magyarul e», &; ttem magyarul
asmeg, ismeg; idenlidem = item ét item, magyarul tájdivatosan megesmeg, egesseg, wietesmet.
Mindezekből kitetszik, hogy az és ég-, és rokonaikban a totósig, sokaság, gyakorlat,
itmétlés alapfogalma rejlik.
Alkalmazzuk már ezeket a seg, ság, képzőjü szókra.
1) főneveknek sokasági jelentést kölcsönöz: hegység = hegy és meg (= hegy és még)
hegy-eseg =r hegy folytában véve, sok hegy. Hasonlóan: erdőség, mezősig, teVsé*g, síkság, elterjedt erdők, mezők, rétek, síkok folytonos sokasága; paptág, katonaság, papok, katonák öszvesen
vagy bizonyos seregben; királyság, minden, mi a királyi hatalomhoz; müvészség, minden, mi a
művész köréhez tartozik. Hasonlóan a melléknevekből: szép-ség = szép jegyek öszvege, óoidogság = boldog állapot egész mivoltában. Valószínűnek látszik, hogy maga a tok melléknév
sem egyéb, minta a ség ság módositványa.
2) Az igékből alkotott ség ság képzöjú neveket úgy is lehet feloldani ha a meg v. ég
előre, az és pedig hatratétetik p. kívánság —roeg-kiván-ás,feledség = meg-feled-és, nyereség =
meg-, vagy tájejtéssel eg-nyer-és.

A gyakorlatos igeképzőkről.
I. —t, —sz, —z, —zs, —d. Ezek a fentebb elemzett és kötszónak módosulatai, mindegyik saját hangrendü önhangzókkal.
—s, (—és, —ős, —öt) rep-és, tip-és, foly-os, tap-os, szök-ös, köp-ös, csipd-és, verd-és,
fogd-os, kapd-os, lökd-ös, törd-ös, mint középképzö: hem-s-eg, har-s-og, pör-s-en.
—ász, —ész. Rotor-ász, hadár-ász, legel-ósz, csiper-ész, egér-ész, mint köaépképzö:
toll-ász-kodik, tetv-ész-kedík, term-ész-et.
—z, (—az, —ez, —ez, —óz, —Sz). Von-z, 8r-z, cser-z, fÖ-z, ág-z-ik, hab-z-ik, ágy-az,
level-ez, bélyeg-éz, folt-oz, köt-öz.
—óz, —ez, (kétágú), ingad-oz, roskad-oz, szakad-oz, ömled-éz, hűled-ez.
—óz, —ez, —Sz, (háromágú). Eapd-oz, hord-oz, csipd-éz, lökd-öz, üld-öz, vált-oz-ik,
érk-éz-ik,férk-éz-ik, ölt-öz-ik, költ-öz-ik.
—sz, mint középképző: von-sz-ol, on-sz-ol, töm-ösz-öl, csöm-ösz-öl.
—zs, mint középképző, mor-zs-ol, hor-zs-ol, pér-zs-él, dör-zs-öl, leb-zs-él.
—d, (—ód, —ed, —öd,) tap-od, kapk-od, csapk-od, csipk-éd, röpk-öd.
Mint középképző: fog-d-os = fog-od-os, kap-d-os = kap-od ős, lök-d-ös, = lök-öd-ös,
tépd-és = tép-éd-és, lép-d-és = lép-éd-és, nyel-d-és = nyel-éd-és, moz-d-úl, (moz-od-ul,
moz-og-úl), ford-úl (for-od-úl, for-og-úl), ren-d-ül, zen-d-ül, csen-d-ül, zör-d-ül, gör-d-Ül.
H. —g, —k. A g legszaporább gyakorlati képző nyelvünkben, mely ily nemű igéket képez a) csaknem valamennyi természeti hangból, különösen, melyek, az an én igeképzöt
is fölveszik, o, é, S, hangrenddel, mint: csatt-og, csatt-an, péty-ég, petty-en, zör-ög, zörr-en.
Ilyenek; bugy-og, csett-ég, berr-ég, csöp-ög, csör-ög, csor-og, czup-og, dob-og, csosz-og, döcz-ög,
döb-ög, dör-ög, durr-og, duzz-og, forty-og, föcs-ög, hars-og, horty-og, hörp-ög, kocz-og, kop-og,
koty-og, korty-og, locs-og, loty-og, nyif-ég, nyif-og, nyek-ég, nyik-og, patt-og, pih-ég, pisz-ég,
pity-ég, poty-og, puff-og, recs-ég, rétt-ég, rez-ég, rop-og, roty-og, roz-og, röf-ög, röh-ög, azoty-og,
szorty-og, szusz-og, top-og, toty-og, vics-og, vak-og, zök-ög, zöty-ög, zör-ög; továbbá, melyek
az an, én, képzőt nem szokták felvenni: bé-g, bö-g, bú-g, nyö-g, sú-g, zú-g, barcz-og, bek-eg,
bizs-ég, csaca-og, csámcs-og, csemcs-ég, csén-ég, czaf-og, czincz-og, dön-ög, dud-og, dunny-og,
dünny-ög, err-ég, gág-og, gagy-og, hák-og, háp-og, herr-eg, hinny-og, höb-ög, huh-og, hümm-ög,
hőr-ög, kár-og, köh-ög, lih-ég, mi-og, máv-og, mok-og, monn-og, nyám-og, nyáv-og, nyik-og,
nyös-ög, pessz-ég, pinty-ég, pen-ég, pip-ég, porcz-og, sáp-og, selyp-ég, sip-og, sus-og, suttog,
szisz-eg, vacz-og, vih-og, vinny-og, vorcz-og, zaj-ojr, zok-og, zen-eg.
b) mozgalmat jelentő gyökökből: bicz-ég, bill-ég, boly-og, czamm-og, döcz-ög, in-og,
for-og, für-ög, laf-og, lef-ég, leb-ég, lib-ég, lob-og, iz-ég, moz-og, rem-ég, pill-og, vill-og, sür-ög,
stb. melyek közöl némelyek fölveszik az an én képzőt is, mint: biczcz-en, bitl-en, lebb-en, lobb-an,
mozE-an.
c) r, l, ly, képzöjü törzsekből: ácsor-og, hábor-og, tántor-og, hunyor-og, kóbor-og,
kódor-og, bódor-og, csavar-og, sanyar-og, könyör-őg, sünydör-ög. csöpör-ög, dider-ég, teker-ég,
szender-ég, henter-ég, fanyal-og, nyavaly-og, támoly-og, émely-ég, szédel-ég, tévely-ég, gőzöl-ög,
büzöl-ög, füstöl-ög. Ezek általán hangugratók, valamint az a) és b) pnnt alattiak is r, n, ly, z,
után jobbára azok, mint: dör-g, mor-g, kon-g, don-g, boly-g, moz-g, rez-g stb.
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d) mint középképzö az átható igéhhez szokott járulni: lát-og-at, tát-og-at, márt-og-at,
nyujUg-at, von-og-at, ver-ég-et, szed-ég-et, takar-g-at, vakar-g-at, peder-g-et, göngyöl-g-et stb.
c) néha n közbetéttel: boly-ong, csap-ong, zsib-ong, tol-ong, szor-ong, töpr-eng, mely
esetben némi nagyítási mellékértelme van.
A hangrend szerint segédhangzója o, é, 8: for-og fér-ég, för-ög, csatt-og, sercz-ég,
tór-ög, tántor-og, teker-ég, csöpör-ög. Kivételcsen a, i: csat-ang-ol, bar-ang-ol, ker-ing, gur-ig-ál.
Ai i kicsinyíteni árnyalat.
—k. Ez önálló gyakorlatos igéket nem képez, hanem, mint középképzö a g-nek módosulata, melynek t. i. szervrokona: ás-k-ál = ás-og-ál, jár-k-ál = jár-og-ál, tur-k-ál = tur-og-ál,
uur-k-ál szur-og-ál, ir-k-ál ir-og-ál, váj-k-ál váj-og-ál, vés-k-él vés-eg-él, her-k-él her-eg-é),
caer-k-él cser-ég-él, fuld-ok-ol fuld-og-ol, hald-ok-ol hald-og-ol, nyeld-ék-él nyeld-ég-él.

Különös tárgyalásra méltók.
A) — akodik, —ekédik, v. —kodik, —kédt'k, —ködtk, —okoaik, —eke'zik, v. —koeUc,
-kaik, —köztk, —akoszik, —ekétszik.
1) Igéket képeznek igékből: huz-akodik, von-akodik, ver-ekédik, tör-ekédik, várakodik, gyül-ekézik, árul-kodik, emel-kedik, szüköl-ködik; 2) főnevekből: király-kodik, emberkédik, őr-ködik ; 3) melléknevekből; bátor-kodik, kevély-kédik, eszelö's-ködik.
Ezen képző általán az alapszó jelentésének gyakorlatát vagy folytonosságát fejezi
ki, nevezetesen a) midőn igékhez járul, jobbára visszaható értelmű, s mintegy önhatólag szenvedő. Párhuzamos társa az átható, gyakorlatosokat képző: ogat, éget, üget v. gót, get. E kétnemű igeképzők alkatrészei következő rendszerben váltakoznak: az átható ige zárt hangzója
. oviltra, vagyis az o, a-ra, az é, ö, e-re, és viszont, s lágy mássalhangzója g, kemény k-ra, és kemény mássalhangzója t lágy d-re, v. z, -sz-re változik, péld. mos-og-at mos-ak-od-ik, huz-og-at
buz-ak-od-ik, ver-ég-et ver-ek-cd-ik, köt-ög-et köt-ek-édik, árul-g-at árul-k-od-ik, hordoz-g-at
hordoz-k-od-ik, keres-g-et keres-k-éd-ik, öriz-g-et öriz-k-éd-ik, szán-og-at szán-ak-oz-ik, várog-at vár-ak-oz-ik, mar-og-at mar-ak-osz-ik, ver-ég-et ver-ek-ósz-ik. Hasonló viszonyuak:
("lógat tolakodik, vonogat vonakodik, szürönget szürenkedik, pirongat pironkodik, illesztget
illeszkedik, meresztgct merészkedik, eresztget ereszkedik, nyalogat nyalakodik, lopogat lopakodik, stb. Mindezekben a k nem egyéb, mint a gyakorlatos g képzőnek változata.
b) Midőn fő- és melléknevekhez járul, a dolog természeténél fogva nincsen párhuzamos átható társa, de szintén folytonos gyakorlatot, illetőleg belcselekvést fejez ki, B körül irva
ilyképen értelmezhető: a) a főnevek után „a főnév által jelentett állapotot, dolgot folytonosan
^akorolja": ármánykodik = az ármányt folytonosan űzve működik; emberkediít, legfnykedik,
bilmárbodik = ember, legény, kalmár lényével szorosan öszvefüggö dolgokat gyakorol; kir-ilylcodik, tandrkodik, lojtárkodik = királyi hatalmat, tanári hivatalt, bojtári szolgálatot gyakorol ; a melléknevek után körül irva ezt jelenti: „az illető melléknév által kifejezett tulajdonságot, minemüséget űzi, gyakorolja önmagában." p.
Soványkodik = időről időre fogy, soványabb lesz.
Kényeskédik = tetteiben kényes érzelmüséget gyakorol.
Ezen igealakok nyelvűnknek különös sajátságai, melyeket oly szabatosan, ugyanannyit mondva egy szóval aligha képes más nyelv visszaadni, p. gondolkodik egészen más és
t"bb, mint a latin: cogitat, német: denkt, szláv: müzli.
Jegyzet. A fentebbi elemzésből könnyű belátni az odt'k és kodik alakok közti különbséget, t i. az első egyszerű belcselekvésre vagy szenvedésre, a második azon fölül azok
gyakorlatára is vonatkozik; tehát más: soványodik és soványkodik, kényesedik és kenyeskedik,
Komorodik és tzomorkodik. Az odik alaknak párhuzamos átható társa ít: takarít, takarodik,
l
**:rit} keseredik, örökít, orokodik, a kodík alaké pedig, mint fönebb tárgyaltuk, ogat v. gát, ma"yat marakodik, vareget verekedik.
B) —l, mint gyakorlatos igeképző. Ez különbözik azon l képzőtől, mely a lesz igének
'•sonkája, s mint olyan önhatókat képezvén, az átható t,képzőnek párhuzamos társa p. tágul, tá~
]», ioníl, borít, derül, derű. Miről L alább a —t, —d, —l, képzőket.
Atalán folytonos, gyakori, tevékeny működést, mozgalmat fejez ki; különösen:
a) Mint hangutánzókat gyakorló: bcrnyákol, bokákol, bőmből, csörömpöl, csiripel,
tzikikol, dörömböl, kuruttyol, kalatyol, kukorikol, koákol, kodácsol, kelepéi, kiabál, kárai,
taricsál, hangicsál, turbékol, horkol, mormol, siápol, rikácsol. Scgédhangzója a mássalhangzóval végződő törzsek után hangrendileg: o, é, ö.
AKAD. MAOT UATÁB.
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b) Mint hangszerekkel bánó, játszó : dobol, dóromból, hegedül, sípol, kürtői, trombitái, orgonái, dudál, furulyái, kintornál, s megfelel neki a gyakorlatos z : zongorái, fuvoláé, kintornáz, tilinkóz, bogoz, czimbahnoz, támburáz, czitaráz.
c) Másféle eszközökkel, tagokkal vagy érzékekkel működő : kapál, kaszál, boronál,
ösztökél, gereblyél, szitái, rostál, borostái, kefél, csépel, sajtói, nyüstöl, latol, fontol, mázsál, mérlegel, gombol, kapcsol, lakatol, zárol, abroncsol, lánczol, azsagol, korbácsol, dorongol, hurkol,
gyilkol, késel, borotvál, fürészel, bárdol, kártol, nyársal, szegei, fülel, szeméi, orról, izei, nyelvel,
torkol, kezel, lábal, térdel, könyököl, talpal, oldali, fáról, markol, öklei, sarkal, vállal, hasal, agyai,
nyakai, karol, ölel, inai. Ezek segédhangzója a többesszám hangrendét követi: nyárs-ak nyársal, bot-ok bot-ol, nyelv-ek nyelv-el, szém-ék szém-él, nyüst-ök nyüst-öL
d) Valamit létrehozó, eszközlő, csináló : árnyal, árnyékol, ágyásol, árkol, barázdál,
asztagol, bányol, bélel, csikói, fejel, forgácsol, gőzöl, bűzöl, hornyol, bírságol, palástol, gerezdéi,
keresztel, rovátkol, füstöl. Hangrendé, mint a többes számé.
e) Kiválólag gyakorlatosokat képző és pedig egyszerű igékből,: hál-ál, szok-ál, ménéi, met-él, vet-él, dob-ál, lak-ál, továbbá ggakorlaíosokból: turog-ál, turk-ál, szurog-ál, szurk-ál,
járog-ál, járk-ál, moros-ol morzs-ol, dörös-öl dőrzs-öl; kettős gyakorlatotokból: jár-od-og-ál járdog-ál, álJ-od-og-ál álldog-ál, ül-öd-ög-él üldög-él, ész-ód-ég-él észdég-él éddég-él, isz-od-og-ál
iszdog-ál iddog-áL
f) Számos tk-es igéket, melyeknek t. L nincsen t képzős átható párhuzamos társok,
mint: bot-l-ik, cset-1-ik, nyak-1-ik, por-l-ik, bicsak-1-ik, bujdok-1-ik, hanyat-1-ik.
g) Kettöztetve képez a) gyak. álhatókat: iz-el-el ízlel, kér-el-el kérlel, tag-ol-al
taglal; és így : foglal, érlel, bérlel, kémlel, szaglal, szemlel; b) gyak. ik-eseket: kékelük, zöldcilik, vereaeŰik, sárgállik, feketéilik, rongyollik, rostollik, tarkáilik, reggellik, melyekhez értelemre
rokonok : kékesedik, zöldesedik, rongyosodik, rostosodik.
h) Midőn melléknevekből álhatókat képez, ezt jelenti: „olyannak tart, vél, gondol,
itél, amilyent az alapszó teszen, pL javai, roszal, helyesel, igazol, elégel, ural, nehezei, kicsinyei,
korái, késői. Néha kettőztetve : javall, sokall, kevesell; sőt ily értelemben ez is a helyesebb írás,
minthogy vall igéből látszik egybehuzottnak : javall = jó-vall (jónak vall), sok-all = sok vall,
igy helyeseli = helyes-vall, uráli = úr vall, melytől különbözik az ural-g vagy ural-kodik szóban
levő : ural. De: országol, elnököl stb. csak egy l mint a fentebbiekben.
Jegyzet. Az ide tartozó l képzöjü igék minden iájából igen számosan hangugratók,
valahányszor t i. az önhangzó kihagyása a kiejtést nehézkessé nem teszi, mi különösen az ikesekben szabályszerüleg történik, pl. csuklik, díszük, rémlik, fény lik, tündöklik. Sőt a régi nyelvemlékekben ilyeket is olvasunk : országi, beteg!, kdroml, hasonl, jogi, forbátlatik, tékozlatik.
C) —r. Segédhangzóval jobbára elavult vagy elvont gyökökből képez leginkább áthatókat: ak-ar, csav-ar, csik-ar, íacs-ar, hab-ar, had-ar, sad-ar, kap-ar, kav-ar, tak-ar, vak-ár, zav-ar,
kot-or, sod-or, hid-or, típ-or, tep-er, tek-er, hev-er, kev-er, gyöt-ör, söp-ör, ismé-r, dicsé-r, igé-r.
Ezen r képző a szervrokon lágyabb 2-nek erősebb, hatályosabb társa. Valamint az elme, eszme
törzsekből lett a lágyabb : elméi, eszmél ; úgy az isme, dicse szókból a keményebb ismer, dicsér.
Az l és r képzők közeli rokonságát mutatják ezen párhuzamok is : fanyalog fanyarog, guggol gugorodik, homolit homorodik, bugyola bugyor. Altalán mint középképzök hasonló
nemüek : édeleg, enyeleg, szédeleg, tévelyeg, hizeleg, tekereg, kesereg, könyörög, bódorog. csöpörög, toporog, szomorkodik, fondorkodik stb. Egyébiránt azon különbség van köztök, hogy az
2 több igét képez, mint az r, ez pedig több nevet, mint amaz, sőt az l köaépképzö rendesen lágyított iy alakot ölt: csorosz-ly-a, korcs-oly-a, cserek-ly-e, csorm-oly-a, furu-ly-a stb.

A sokasító képzők táblái.

L Alaphang: g. a) ég, og, ög, gyakorolva sokasitó : pér-ég, fér-ég, moz-og, in-og,
sür-ög, zör-ög;
n közbetéttel: éng, ong, öng : ker-éng, fetr-éng,tol-ong,boly-ong, gyül-öng;
öt, ét álhatóval : éget, ogat, öget: ver-éget, néz-éget, lát-ogat, mond-ogat, üt-öget;
n közbetéttel: énget, ongat, öngeí : ker-énget, ter-énget, bor-ongat, szür-önget;
el, ál gyakorlatossal : égéi, ogal, ögel, vagy megnyújtva él, ál: mend-égél, járd-ogál,
álld-og-ál, üld-Ögél;
hangugratva : gél, gól, göi: her-gél, por-gól, dör-göl;
kicsinyítve: igéi, igái: üld-igél, járd-igál, tasz-igál, gur-igál, haj-igái, álld-igál, huz-igál;
b) hajiami, képességi sokasító :
ág, ég : lankat-ag, hervat-ag, ingat-ag, lenget-eg, csörget-eg;
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c) az ég, og, Sg igék részesülőjéből: égé, oga, ö'ge : czin-ége, bugy-oga, csör-öge;
ge, ga : ker-ge, für-ge, sür-ge, var-ga, in-ga; kicsiny, iga: tál-iga, gur-iga, nyaf-iga.
EL Alaphang : k, mint a g szervtársa; a) gyakorolva sokasitó igékben :
kod, kéd, köd : csap-kod, kap-kod, csip-kéd, köp-köd;
kodtk, kédik, ködik : bán-kodik, két-kédik, ör-ködik;
okodik, ekédik : szán-akodik, vet-ekédik, men-ekédik, tör-ekédik;
akosztk, ekészik : mar-akoszik, csel-ekészik, ver-ekészik;
okozík, ékézik : vár-akozik, szán-akozik, gyül-ekézik, ért-ekézik;
kod, kéd : lan-kad, pir-kad, ser-ked, szer-ked;
kant, kent: hor-kant, fir-kant, ser-ként;
Teái, kél: szur-kál, tur-kál, ás-kál, váj-kál, vés-kél;
ákol, e'kél: szip-ákol, bok-ákol, czik-ákol, pöf-ékél;
ékéi, okol, ököl: nyeld-ékél, fuld-okol, öld-ököl.
Mindezekben a k a gyakorlatos g-nek változata.
b) a többesszám képzője k, mint alanysokasitó : fal-ak, bor-ok, kapu-k, kerté-k,
Iwr-ök, gyöpü-k;
c) nagyítva sokasitó : ók, ük : pof-ók, pir-ók, mony-ók, szem-ök;
d) hajíami, képességi sokaságot jelentök: ánk, énk: fal-ánk, nyul-ánk, él-énk, fél-énk;
Aosy, ékény : hajl-ékony, mozg-ékony, tev-ékeny, fél-ékény;
e) gyakorlatos igék részesülöjiböl: ka, ke : csacs-ka csacs-ogó, locs-ka locs-ogó,
fécs-ke íecs-égö.
DL Alaphang : h, mint a g és k szervtársa : a) gyakorolva, folytatva sokasitó :
M, ied, haszt, heszt: por-had, por-haszt, kor-had, kor-haszt, vén-hedik, vén-heszt;
t) ha, he, mely a ga, ge, ka, ke részesülökkel rokon : ir-ha, tur-ha, lom-ha, eny-he;
c) lehelést, kifuvást megnyújtva sokasitó : ter-h, le-h, li-h, pi-h, ke-h, kö-h, dü-h,
o-h, a-h.
IV. Alaphang : s, és, és, is, mint öszvekötve sokasitó : a) fokozva sokasitó : leg-es
l'-yubb, leg-es legszebb:
b) ismételve sokasitó : meg-es-meg, eg-es-eg;
c) és, ős, ős a gyakorító igékben : rep-és, csipd-és, tap-os, öld-ös;
d^ középképzö cs = s : hág-cs-ó hág-os-ó, lép-cs-ö lép-és-ö, szök-cí-ö szök-Ös-ö;
e)
—
zs = t: mor-zs-ol, hor-zs-ol, pér-zs-él, dör-zs-öl;
f) egyesítve sokasitó, nagyító : nép-es vásár.
V. Alaphang : sz, z : a) asz, esz, gyakorlatos : hal-ász, vad-ász, fürk-ész, cserk-ész,
nyer-ész-kédik;
b) 2, gyakorlatos igeképzö : ut-az-ik, bor-oz-ik, ser-éz-ik, nyujtó-z-ik;
c) középképző ez ^ z : hur-cz-ol, bon-cz-ol, dön-cz-öl.
VI. Alaphang : d, a) gyakorlatos igeképzö ód, ed, öd : csap-od, csíp-éd, töp-öd;
b) mint középképzö = g : for-d-úl, csor-d-úl, zen-d-ül, pén-d-ül.
VTI. Alaphangok : l, r, mint szervrokonok.
%

Folytatva a különösebb képzőket.
D) —í, —d, —l. A —t nagy szerepet játszó igeképzö. Általán a tevés, cselekvés, mivelés, esiMÍát fogalmát oltja az illető gyökbe vagy törzsbe, s különféle osztályú igéket képez, melyeknek
i.^zreliasonlitásából okszerüleg következtethetni, hogy eredetileg nem egyéb, mint a tesz igének
'Ivánt s önhangzójától megfosztott te gyöke. Közel rokonságban áll vele szervtársa a lágyabb d,
melylyel az igék képzésében párhuzamosan szokott váltakozni, t i. a t képez átható, külszenwlö, miveltető, parancsoló igéket, a d pedig önhatókat, közép ik-eseket, belszenvedöket, vagyis
amaz erélyesebb, emez gyöngébb hatáskörű. Második párhuzamos társa l, mely azzá vagy olyanná
l^ítt jelent, ami vagy amilyen az illető gyök, s nem egyéb, mint a lesz ige, lé gyökének csonkolása. Ennélfogva czélszerü, hogy egymáshoz viszonyítva tárgyaltassanak.
L A t zárhangul szolgáló alkatrésze oly gyökigéknek, melyek egyszerűségeknél
t'-j.'va el88 alkotásuak, mint a) ezen önállók : fut, jut, hat, köt, üt, vet, vét; b) elavultak, vagy elT-ntak, mint: met, származékai, metsz, metél; tét te'szik, tető; át, átok; tit, titok; bit, bitó;
ft, fitat
17*
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H. Elvont gyökökből egytagú törzseket képez : Irf-í, szi-t, sü-t (pinsit, assat), Id-t,
td-t, rá-t, tU-t, i»-í, nyi-t, om-f (ont), őm-í (önt), oom-t (bont), osz-í, fosz-t, f es-t, fej-t, rej-t, sej-t,
tör-t, ár-f, már-f,.. or-f.
ÜL Önálló egyszerű igékből és nevekből szintén egytagú törzsigéket: ér, ér-t; tér,
sér-tjfeT, fél-t; ir, ir-t; öl, öl-t; öl (al-ik alszik) ol-t; kel, kel-t; em, em-t; íel-ik, tel-t, töl-t; txtíik, vál-t; e/-ik (= es-ik) ej-t, (es-t); bán, bán-t; rom, rom-t, ront; hám, hám-t, hant; szám, szám-t,
szánt; him, him-t, hint Ezek közöl többnek párhuzamos társai l-vei képzett középigék. Az első
(t) nemüek jelentenek azzá vagy olyanná tevést, ami, vagy amilyen az illető gyök, a másik (1)
nemüek pedig azzá vagy olyanná levest, pl. rom-t = rommá tesz, rom-i-ik rommá lesz. Hasonló
viszony van az önt és ömlik, ont és omlik, bont és bomlik, oszt és oszlik, foszt és foszlik, hajt (clinat) és hajlik, fejt és feflík, rejt és re/lik, nyit és nyílik, hant és kámlik, szánt és számlik, hint
és Aimlik között
Továbbá ezek némelyikéből-t (át, ét v. ászt észt) képzővel átható, — d (ad, ed)-vel
önható, vagy középigék alakulnak :
osz-Wk, osz-l-at, osz-l-ad (oz-ik);
fosz-i-tk, fosz-1-at, fosz-1-ad (oz-ik);
om-l-tk, om-1-aszt, om-l-ad (oz-ik);
rom-Z-ik, rom-1-aszt, rom-l-ad (oz-ik);
fej-l-ik, fej-1-eszt, fej-l-ed (éz-ik).
IV. Á kezdő vagy első mozzanata an én (= in) képzős önható igékhez járulván, az
illető cselekvésnek vagy állapotnak mintegy indítóját, létesítőjét fejezi ki, s ám. teszi, eszközli,
okozza, hogy a törzsige által jelentett valami meginduljon, megtörténjék, pl.
csatí-an, csattan-t, eszközli, hogy csattanjon;
lobb-an, lobban-t,
—
— lobbanjon;
czupp-an, czuppan-t, —
— czuppanjon;
rett-en, retten-t,
—
— rettenjen;
serk-en, serken-t,
—
— serkenjen;
zörr-en, zörren-t,
—
— zörrenjen.
Ilyenek : dobban-t, koppan-t, csetten-t, robban-t, csappan-t, rokkan-t, hSkken-t, zökken-t, stb.
V. Mint át, ét alakú képez a) mirelíetó'ket, és pedig egytagú igékből, ik hozzáadásával pedig külszenvedSket, melyeknek párhuzamosan megfelehiek az ódik, ttdik belszenvedSk :
csuk, csuk-at, csuk-atík," csuk-ódik;
fon, fon-at, fon-atík, fon-ódik;
kezd, kezd-et, kezd-etik, kezd-ödik ;
tSr, tör-et, tör-etík, tör-ödik;
b) g gyakorlatos kőzépképző után átható igékből gyakorlatos áthatókat: lát, lát-og-at, mart,
márt-og-at, mond, mond-og-at, int, int-ég-et, szed, szed-eg-et, üt, üt-ög-ct stb. Értehnök : a Litást,
mártást, mondást, intést, szedést, ütést, gyakran teszi. Ezek oly igék, melyek gyakorlatos alakban
önállólag nem léteznek, pl. nem mondjuk : látog, márfog, mondog, stb. c) önható gyakorlatosakból mtweííefo'ket: kon-g, kong-at, = kongóvá tesz, vagy eszközli, okozza, hogy kongjon; és így :
csikorg-at, forg-at, pérg-et, reng-et, zörg-et, sürg-et stb. Ide tartoznak általán a hangutánzókból
g-vel képzett gyakorlatosok : cseng, peng, dong, búg stb. melyek közöl többnek párhuzamosan
az önhatókat képző ad ed felel meg :
csörg, csörg-ef, csörg-ed-ez;
zeng, zeng-et, zeng-ed-ez;
ing, ing-aí, ing-ad-oz;
mozg, mozg-at, mozg-ad-oz;
d) némely hangutánzók után egyszerű önhatókat képez: jajg-at, ujjog-at, kurjog-at, ug-at, rigy-ct,
nyir-et, bég-et, nev-et; e) egyszerű áthatókat elvont, vagy önálló gyökökből: mut-at, kut-at, fit-at,
sir-at, szer-et, máskép : szer-el, honnan : szer-elem, B a mutat régiesen : mutál, a sirat, régiesen
stral, honnan : siralom, irgat máskép : irgal, honnan : irgalom; f) ezen önhatók: reszket, viszket,
siet, tulajdonkép, reteked, viszked, sied, vagyis, reszket = rezeg-ed, viszket, = vizeged, (izeged =9 izgad).
VL Kettőztetve—tat, —tet,mivcUel8, cselekedtetS, illetőleg parancsoló igéketlképez a)
ezen elvont igegyökökből :é-tet, i-tat, vi-tet, hi-tet, té-tet, al-tat, nyűg-tat, fék-tét; b) egytagú átha-
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tok, önhatók és középigékböl: lat-tat, üt-tet, köt-tet, vet-tet, csip-tet; ül-tet, bük-tat, biz-tat,'fut-tat,
jár-tat; szök-tet, szün-tct; c) többtagú igékből rendesen : takar-tat, vakar-tat, sodor-tat, kotor-tat,
kopog-tat, csattog-tat, gözölög-tet, gyilkol-tat, ruház-tat, arat-tat, kaszái-tat, botoz-tat, csiráz-tat stb.
1. Jegyzet. Vannak némely igék, melyek mind az egyszerű át, ét, mind az öszvetett
tat, tét képzőket felveszik, de másmás érteményi árnyalattal, mit a nyervszokásból tanulhatni csak
meg. így különböznek : rúg-át és rug-tat, vág-at és vág-tat, jár-at éa jár-tat, f oly-át ésfoly-tat,
tósy-ot és hány-tat, nyom-at és nyom-iát, von-at és von-tat, un-at és untat, tör-et, és tür-tet, vár-at
és wír-íot. Ezek közt azon különbség látszik lenni, hogy az egyszerűek egyes, az öszvetettek
többes vagy gyakorlatos érteményüek; pl. vizet folyat, ám. eszközli, okozza, hogy folyjon, vaiatdy munkát foly-taf, ám. cselekszi, hogy a munka tovább tovább folyjon, von-at, ám. eszközli,
parancsolja, hogy vonjanak valamit, von-tat, ám. folytatólag vonat.
2. Jegyzet. Néha a miveltetö hármasán is eléfordúl, pl. a hírlap valamit hird-et, e aki
ezt a hírlapba teteti, az hird-et-t-et; a dajka gyermeket szop t-at, az anya dajkával szop-t-at-tat-ja
gyermekét; a kertész fákat ül-t-ef, s az úr, ki ezt a kertésznek parancsolja, iü-t-et-tet. Egyébiránt
az ily kemény igealakokkal csak a lehető' legritkábban szabad élni.
3. Jegyztt. A hangzójukat kiugratott g képzős igék át, eí, különben tat, tét miveltetőt vesznek föl, de némi érteményi különbséggel, t. i. az első esetben közvetlen, a másodikban
iüzwtdett miveltetők pl. az úr sürgeti cselédeit önmaga, sürögteti bizonyos eszköz vagy megbízottja által, így különböznek egymástól forgat és forogtál, perget és peregtél, ingat és inogtat,
moigat és mozogtat, csorgat és csorogtál stb.
VTL Az oszt észt öszvetett képzőben a t tényező, okozó, eszközlö jelentésű, s párhuzamos önható társa ad ed: rag-ászt, rag-ad, dag-aszt, dag-ad, mer-eszt, mer-ed, csügg-eszt, csügg-ed.
Ai elsőnek értelme : azzá vagy olyanná tesz, a másodiké : azzá vagy olyanná lesz, önmagában,
Önmaga által. Ennek földerítése végett az asz esz középképzöt szükséges elemeznünk. Némelyek
szerint az nem egyéb, mint az önható képző ad ed változata, mennyiben a d és sz mint szervrokonok, kivált némely igékben váltakozni szoktak, pl. cselekszik, cselekedik, nyugoszik, nyugodik,
miszerint ragaszt elemezve ennyi volna : rag-ad-t, azaz eszközli, hogy ragadjon, mereszt, = mered-t, eszközli, okozza, hogy meredjen. De ezen elemzés, tetszetőssége daczára, a hangváltozási
viszonylatok analógiájával nem egyezik, mert a d, midőn t járul hozzá, a kiejtésben rendesen
ehhez alkalmazkodik, pl. ad-tam kiejtve attam, sőt a törzsbeli sz is, mint középképző t-re szokott
Tallózni, pL eaz-íem helyett et-tem, isz-tam, hisz-tem, visz-tem, nyugosz-tam, alusz-tam helyett ittam, kittem, vittem stb. Tehát a ragad, dagad, mered-féle önhatókból a fentebbi hasonlat szerint
kellene lenni : rágott, dagatt, merett. Véleményünk szerint valószínűbbnek látszik, hogy az ősz,
ecmint középképző azon ás és változata, mely mellékneveket képez, s a csángó nyelvben
ttitxegve vagyis szelpesen hangzik, pl. édesz, kedvesz. Sőt vannak országos divatnak is : norpasz,
kopott, dobott, csupasz, pimasz, ravasz, rb'nkesz, cserkesz, s e főnevek : támasz, dugasz, szakasz,
vigasz, tapasz, válasz, eresz; vagy s-vel : száraz, igaz, nehéz, üdvb'z melléknevek. Ennélfogva, valamint kopaszt (koppaszt) = kopaszszá tesz, horpaszt = horpaszszá, borzaszt = borzassá, szántzt = szárazzá tesz : hasonlóan, likoszt = likassá, horgászt = horgassá, gerjeszt = gerjessé
tesz. Tudniillik az ily asz esz képzőjü törzsek nagyobb részt elavultak, mint nyelvünkben más
számosak. Ez is mily gazdag erű s kiaknázásra váró szókincs-bánya!.
Az imént tárgyalt igék közöl némelyek ál, el képzőt vesznek fel, mint: magaszt-al,
•araszt-ai, vigaszt-ál, tapaszt-al, nyugoszt-al, engeszt-el, nehezt-el. Némelyekben tájejtéssel az sz
itráltozikj-re : szakaj-t, hullaj-t, szalaj-t
Jegyzet. Az eddig mondottakból meghatározhatni azon finom érteményi árnyalatokat,
melyekkel a t képző a gyökben rejlő alapfogalmat vonalazza :
rom, ront, rontat, romlat, romlását;
öm, önt, öntet, ömlet, ömleszt,
nyi, nyit, nyittat, nyilatkozik.
V1Ü. Az öszvetett ít képzőben a t ennyit jelent: azzá vagy olyanná tesz, alakit, ami
r
&gy amilyen az alapszó által jelentett valami, pl. tisztít, tisztává tesz, domborít, görbít, fehérít,
fdíétíty domború, görbe alakúvá, fehér, fekete színűvé tesz. Midőn igékhez járul, ám. az alapige
Utal jelentett cselekvést vagy állapotot létezővé teszi, létezését eszközli, pl. mást állít maga hel'jM, eszközli, hogy más álljon helyette; gabonát szállít, eszközli, hogy a gabona szálljon.
Ezen igealaknak mint áthatónak kétféle párhuzamos viszonytársa van a) az önható
<?> 3, pL tiszt-Ü, tiszt-úl, zöld-ti, zo'ld-űl; és b) a belszenvedö odik, édt'k, ödt'k, pl. hunyor-Ü, hu*y>r-í>d3c, pédér-tí, pédér-édik, gimdör-it, göndörödik. Az úl, i(l régiesen eléjön szenvedöleg is,
fi-ftstüljön ám. feszitessék. Régi magyar Passió 16.1.
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aljas-odik; nemes-ít, nemes-öl, nemes-édtk; örök-íí, örök-i'/l, örök-Ödik. Némelyeknek pedig csak
egyik vagy másik társok van : buzd-it, buzd-tíl; pend-ít, pend-ííl; állap-íí, állap-odik; futam-lt,
futam-odik. Mások, kivált igékből képzettek párhuzamos társ nélkül vannak, pl. aprít, áll-ít, szólít, száll-ít, tasz-ít; vagy ad ed önható társok van : has-íí, has-ad, szak~ít, szak-ad, láz-lt, láz-ad,
szár-it, szár-ad.
Az ít, valamint a párhuzamos úl ill képzők öszvetettek, minek fölvilágositása végett
vissza kell tekintenünk a régi nyelvre, melyben ezen képzők ily alakúak voltak :
vastag: ót, ojt, út, új t; ól;
vékony: ó'í, ojt, üt, Ujt; Sí;
közös: ét, ejt;
tan-ót, tan-ojt, tan-út, tan-ujt, tan-ét, tan-éjt; tan-ól; ép-öt, ép-öjt, ép-ül, ép-üjt, ép-ét,ép-ejt; ép-öl.
A régi halotti beszédben : szabad-ót-ból szabad-ócsa ám. szabad-ít-ból szabad-tísa. A
tihanyi codexben :
2. 1. „Ezek az ő mondásokat bizony-tíf-ották" (bizonyították). „És mikép lámpás
olajnál kil nem világos-tíí" (világosit); •
5.1. „Az szép ruha megékös-őt (ékesít) embert." s a 9. lapon változattal; „megékös-ií-ti";
8.1. „Megbizon-u/t-hatjuk" (megbizonyíthatjuk);
9.1. „Bizon-u/t-ja (bizonyítja) szent János";
26.1. „Miért keser-őt-él (keserítél) engemet el";
69.1. „Krisztusban mind megeleven-őf-tetnek" (eleveníttetnek);
131.1. „Öröle az én leiköm az én idvöz-őí-ö (idvezítö) istenömbe, azaz, az én idvözőí-ö fi-amba";
142.1. „Emberi nemzetet ö általa megép-6't-é (építé)";
139. L „Negyed csillák (g) mondatik bódok-tit-ásnak (bódogitásnak)";
140. L „Ezek azért az szűz Máriát bódok-tíí-ják (bódogítják)";
154.1. „Némelyeket közölök elméjükbe vak-iíí (vakít) meg" ;
174. L „Szent Leiektől megtan-tót-atván" (megtaníttatván);
229.1. „ Jöjön el és szabad-óh-on (szabadítson) titokét";
257.1. „Hogy tan-ú/i-on (tanítson) meg minket";
19. 1. „Agyán elfesz-ől-ve (feszülve) fekszik";
126. L „Az éhözőknek megelég-íyí-éséröl" (elégítéséről).
Hasonlóan a bécsi és müncheni codexben, a régi legendákban, s más nyelvemlékekben szerteazerint olvashatók az ily változatok: szabad-ét, szabad-e/t, tan-ét, tan-e/t, szabad-ól,
tan-ól stb.
Annyi s oly közös divatú példák után kétkedni nem lehet, hogy ezen párhuzamos
képzőkben azon ó, ö rejlik, mely föntebbi elemzésünk szerint a mutató a-, o-val, illetőleg részesülő ó- S-vei azonos, s jelent olyat, amilyen az illető törzsszó, s hol ú ü, hol é éj, hol i-re változik.
E szerint a mai ít elemezve és eredetileg = ó-t, v. ő-t, s a mai úl Hí szintén = ó-l,
Ő-l, pl. dombor-ó, dombor alakú, dombor-ó-t, domboróvá tesz, dombor-ól, domboróvá lesz; leeser-S
keser izü, keser-ő-t = keser izüvé tesz, keser-ő-1, keser izüvé lesz. Ezen ót, őt, ól, ől-böl fejlődtek
ki változatképen a többi módosítások : ojt, öjt, út, üt, ejt, ét, ít; és úl, ül, melyek között legújabb
• legszokottabb it, az átható, és úl, ül az önható igékre :
tan, tan-ó, tan-ó-t, tan-oj-t, tan-tó, tan-tí-t, tan-é, ten-é-t, tan-ej-t, tan-í-t;
kér, ker-ő, ker-ő-^ ker-o^-t, ker-ő, ker-íí-t, ker-é, ker-é-t, ker-e/-t, ker-í-t;
ow, av-ó, av-ó-1, av-tí, av-ú-1, avtí /
fesz, fesz-ő, fesz-ó'-l, fesz-tí, fesz-tt-1, feszit;
lap, lap-ó, lap-ó-1, lap-tí, lap-ú-1, lapít;
rém, rém-ő, rém-ő-1, rém-tf, rém-í£-l, rémit.
Innen magyarázható, hogy ezen képzők már kifejlett átható igékhez is járulnak mint
tolul = tol-ó-1, nyomul = nyom-ó-1, merít irmer-ö-t, merül = mer-ö-1, takarít =: takar-ó-t
E párhuzamos képzöjü igék több osztályúak :
a) elvont, vagy önálló egyszerű gyökökből: gyű, gyu-u-t, gyút, gyu-uj-t, gyújt, gyuu-1, gyúljfw, fu-u-t, fút (szokatlan), fu-uj-t, fújt, fu-u-1, fúl. Hasonlók : fűt, fül;hűt, hűl; süt (rövid), sül; nyújt, nyúl; gyüt, gyűjt, gyűl; avít, avul; lapít, lapul; szorít, szoriil; ámít, ámúl; repít,
repül; ürít, ürül; gurít, gurul; feszit, feszül, kerít, kerül; hevít, hévül stb.
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b) melléknevekből: szépít, szépfii; rutit, rútul; csendesít, csendesfii; érzékenyit, érzékenyül; vadít, vadul; szelídít, szelídül; igazít, igazul; üdvözít, üdvözül stb. különösen az önhangzóval végződök hangzója a képzőbe olvad : tíszta-it tisztit, tisztául tisztul; és így : puha,
puhít, puhúl; szürke, szürkit, szürkül; fekete, feketit, fekctül,
c) önálló származékfönevekből és elvont törzsekből: gyarapít, gyarapúl; alapít, alapúi,-istenit, istenül; telepit, települ; ülepít, ülepül.
d) származékigékböl: buzdít, = (buz-g-ít), buzdúl (huz-g-úl), mozdít, mozdul, kondit,
kiindul; csöndít, csöndül; rendít, rendül, és számos hasonnemückböl, süt minden változás nélkül
is: tolul, nyomul, merít, merül; pederít, s az újabb alkatú : közvetít
Az ít-nek második párhuzamos társa a háromágú odik, édik, ödik, amaz áthatót, emez
pedig belszenvedöt, mintegy benntevödöt képea:
aavany : savanyít = savany-ó-t = savany-út, savanyúvá tesz; savany-odik, = savany-ó-vá v. savanyúvá tevődik.
keser : keserít, = keser-fit, keserűvé tesz; keser-édik — keserűvé tevődik. Hasonló
viszonynak : domborít, domborodik; fodorít, fodorodik; penderít, pendcrcdik; édesít, édesedik;
savanyít, savanyodik; kövérit, kövéredik stb.

Ezen képzők mutatótáblái :
t

zi-t,in-t;

L a) Egyszerű tevést jelentők, önhangzó és párhuzamos társ nélkül : lát-t, tá-t, tar-t,

b) önhangzó nélkül, párhuzamos l társsal : rom-t (ront) rom-l-ik, hám-t hám-l-ik,
fej-t fej-l-ik, rej-t rej-l-ik, vagy d párhuzammal : om-t (ont) om-l-ik, és on-d, melyből: ondó;
c) miveltetök, önhangzó és párhuzam nélkül: lobban-t, roppan-t, cseppen-t, serken-t.
Ü. a) Gyakorlatos tevcsü át, ét párhuzam nélkül : látog-at, mondog-at, mereg-et,
úK>g-et;
b) gyakorlatos átható át ét, önható ad ed párhuzammal : ing-at, ing-ad-oz, csörg-et,
osí>rg-ed-ez, visszaható ód, ed, öd-vel: verég-et, verek-«d-ik, marog-at, marak-od-ik, törölg-et,
t»rölk-öd-ik;
c) gyakorlatos önható aí eí párhuzam nélkül : ujjong-at, kurjong-at, ug-at, bég-et;
d) miveltetö és külszenvedö át, ét belszenvedö ód, öd párhuzammal : fon-at, fon-aíik,
fon-daíi, tör-et, tör-efik, tör-ó'dtk ;
DL Miveltetö tat, tét a) külszenvedö párhuzammal : lat-tat, lát-íatik, üt-íei, üt-tetik,
Mit-/e<, süt-tetik ,b) külszenvedöi párhuzam nélkül: csikorog-íat, forog-t«í, pörög-íet, szók-tat.
IV. Azzá vagy olyanná tevést jelentve, a) asz-t esz-t, ad ed párhuzammal, szakotit szak-ad, mer-eszt mer-ed;
b) it, párhuzamos úl iil önhatóval : bor-ít bor-tíl, tan-ti tan-úl, der-íí der-ül, vagy
•••l- ed- ödik belszenvedövel: fodor-ít, fodor-odtk, henger-íf, henger-édik, vagy ad önhatóval: szárit szár-od, has-ét has-ad, szak-zt szak-ad ;
c) ti (=. át) miveltetö, párhuzam nélkül : áll-ti (át), száll-tí (át), szól-ít (át);
d) ít, egyszerű önható, párhuzamtalan : hur-ét, nycr-í<, kukor-íí, siv-tt, sip-ít.
Jegyzet. Hasonlítások. A török legszebben megegyezik a magyarral. Itt t. i. a raivelM«i ige d-ür vagy í-tír, néha pedig épen csak t vagy d képző által alakúi, pl. szew-diir-mek, szeri t-tet-ni, bak-tür-mak lát-tet-ni; szöjle-t-mek, szólal-tat-ni, okw-t-mak, olvastatni; a dttr vagy tűr
is. úgy látszik, td-«r, id-er (r= tevő) részesülőből szánnazott, tehát szevdilrmek szó szerént ám.
:^ret-tevö-ni (szeret-tenni). Továbbá a törökben az iil, «l-nak szintén van megfelelő társa: il, 'il,
szenvedő jelentéssel: szev-il-mek szeret-tet-ni, bak-'rf-mak, láttatni, mely szinte ol-mak (= lenni)
iíível rokon. A finn nyelvben is a t képez ön- és átható igéket a) nevekből pl. ahdas, szoros,
•Mutun, szorítok; lüpi, lyuk, lávitttin, lyukasztok; rippi gyónás, ripitanf gyóntatok; b) igékből:
*>•'», eszem, syöttin, etetek; juon, iszom, juotan, itatok; istvn, ülök, istutan, ültetek. A latinban
kf}»ez miveltetö jelentésű igéket, mint: ci«t;-ból lesz cz-í-o, cxci-t-o, susci-t-o; jacto-ból jac-t-o,
''"-tói sta-t-uo, (állítom), hasonlóan cselekvési képző ezekben : op-t-o, ohaj-t-om, por-t-o, hor-d•'•m, és rokon d-re változva : un-d-o, on-t-om, ten-d-o, nyújtom.
A tevési f-nek a latinban többször facet, a Icvési l-nek vagy d-nek a^t felel meg :
fcile-faeíf, meleg-ft / made-factf, nedves-ít; tcrre-facit, ijesz-t; tume-facií, dombor-íí, dagasz-í ;
wű'-^, meleg-W, —édik/ tcrre-j/ít, ij-ed. A latin tehát az illető képzőt mint egész szót változatlanul megtartotta, midőn a magyar legvégső elemében a t hangban, a törzszsel egybeforradott.
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E)
—t, mint idöképzö. A t képez be végzett v. múHidtit, pl. men-f, yár-í, ül t, s bizonyos igék
után költöztetve o, é, ö elötétes hangzóval: lát-ott, szed étt, itt-ott, melyek jobbára a többi személyragozásban egyszerűek : lát-t-am, szed-t-em, némelyekben, könnyebb kiejtés végett rendesen öszvetettek : hall-ott-am, hall-oíí-ál, hall-oíf-unk; üt-öíf-em, üt-ött-él, üt-öff-ünk; vet-éff-em,
vet-étt-él, vetétt-Unk; de tájejtéssel, és régiesen egyszerűek is : üt-t-em, fut-t-am.
Mennyiben a bevégzett vagy múltidö azt jelenti, hogy az illető ige által kifejezett
cselekvés vagy állapot be van fejezve, vagyis meg van téve (perfectum), innen alapfogalomban a
tevést jelentő igeképző f-vel rokon, melylyel egyezik általános jelentésben a ío, tooa is, minthogy
tesz mély hangon ám. tasz, vagyis tova mozdit. Ezen múltidő főnév gyanánt ragoztatni is szokott:
élt-em-ben, lát-t-om-ra, tud-t-om-mal, men-t-em-ben, vesz-t-em-re, jött-öm-ig. Szoros érteményi
kapcsolatban áll vele azon át, ét, mely mindennemű igékből elvont értelmű főneveket képez :
ír, ir-at, mozzan, mozzan-at, kel, kel-et, keres, keres-eí, üt, üt-et, s párhuzamos társa ás, és : ir-ás,
mozzan-ás, kel-és stb.
Mi e másodnemű képzőt illeti, ez minden egyes igéből képezhet főnevet, s azt jelenti,
hogy az illető cselekvés vagy állapot gyakorlatban, folyamaiban van. Az első nemű hajdan szintén csaknem általánosan mindenféle igéhez járult, pl. zarándoklat, mivelkedet, tündérlet, szorgalmazót, pusztulat, menekedet, kereskedet stb., ma pedig az eredeti nyelvérzék megtompultával, a
fogalmak szabatosságának kárára, ott is ás, éVvel él a hanyag nyelvszokás, hol át, eí-nek volna
helye, t i. mint fentebb érintettük, az ás és jelenti az illető igének cselekvési vagy állapota folyamát, tartását, ellenben az öt, ét a) annak bevégeztét, végrehajtott mivoltát, pL cselekedet, amit
cselekedtünk, irat, amit irtunk, ami írva van; b) annak tárgyát, lételét, pl. mondat, a mondás tartalma, tárgya, öltözet, amibe öltözünk. Ennélfogva más és más a cselekvés és cselekedet, írás és
t'rot, gondolát és gondolat, (1. a Szótár folyamában —ás, —át rovatok alatt). Ázás, ét alanyi, őszszerű, az öt, ét az alanytól elvont értelmű főneveket képez. Ugyanazon különbség van a ragozott
múltidő és-a vele viszonyló öt, ét képzőjü főnevek között, pL ,Pesten éltemben' (midőn Pesten éltem) és ,egész életemben1; jártában, keltében' és ,a levél keleté'; ,írtomban sokan háborgattak' és
Aratómban sok idegen szó van.' Egyébiránt a nyclvszokás néha a második helyett is az elsőt
használja : ,a levél ketté' e helyett: keleté; $& jártával* e helyett: járatával; ez pedig ,mwltodban nincs öröm' múlt időt jelentő részesülő, tehát e helyett: múltadban.
Jegyzet A török nyelvben is az egyszerű múlt képző betűje d, néha (euphoniai okból) t: szev-d-üm, szeret-t-em, ktl-d-'im, cseleked-t-em, i-d-im, vol-t-am, bak-t-üm, lát-t-am; s a
részesülőben : M-d-rfc, cseleked-t-e, a honnan kildíkde ám. cselekedtében. A perzsában az egyszerű vagy általános múlt képző betűje szintén d vagy t : btí-d-am, vol-t-am, pusi-d-am, föd-t-cra,
kus-t-am, öl-t-em, s múlt részesülők : btí-d-a, vol-t, pusi-d-a, kus-t-a. A japán nyelvben tó : atajeta, ad-ta s a részesülőben te : ataje-te. — Nevezetes, hogy a magyar egyszerű alakú múlt idők
közöl a törökben csak a d v. t képzős (mássalhangzós), a finnben csak az i képzős (öuhangzós)
múlt van meg. (Lásd az utóbbira Fábián Finn nyelvtanát 118. lapon). Mint különös találkozást
felhozzuk itt is az árja t képzőket A latinban az át, ét képzőjü magyar főneveknek megfelelnek a múltidö részesülőjéből képzett us, um, ura végzetü részesülők és nevek : ic-t-us, üt-o'íí és
üt-et, mo-t-ws, mozdit-ott és mozzan-at, fac-t-um, tett, cseleked-et, scrtp-í-ura, ir-aí. A németben az egyszerű múlt: lob-t-e, sag-t-e és részesülök : gelob-í; tragen-ból lett Trach-t, visel-ef,
(sich) sch&tyen-ből (verekedni, ütközni), Schlach-t, ütköz-et, és így : prangrn, Prach-t, mögen,
Mach-t, fiiéhen, Fluch-t, ztehen, Zuch-t, thun, That (tét) stb. A szanszkrit dat-tá-sz, zend dá-t-<5,
latin da-t-us, hellén do-r-óg, (Bopp), magyar ado-tt, ad-ta a t ragban is egyeznek.
F)
—t, mint tárgyeseti rag. A tárgyeset raga t (át, ct, ét, öt, öt) szoros viszonyban áll a
cselekvőigékkel, mert ahol tárgyeset van, ott átható vagy áthatási érvényű igének is kell lennie.
„Fát vágok" itt átható ige van. „A bíró törvényt ül" itt az ül áthatási érvényű cselekvés. Hogy
nyelvünkben a tárgyeseti rag t a tevésnek fogalmát illetőleg tárgyát fejezi ki, s mint olyan alattomban minden álhatóban foglaltatik, onnan gyaníthatni, mert bizonyos viszonyokban értelemcsonkítás nélkül el is maradhat, nevezetesen, a) A személyragozott neveknél az első és második
személyben : „Eltörtem a kezem." „Hogy adtad el a házad.?" b) A részesülök előtt általán :
„Borivó ember, kötélverö, szíjgyártó, füstfaragó." A régieknél a wán vén ragu részesülők mellett
is. „És jőve Jézus ajtók betevén és ablakok berekesztvén." Münch. cod. János 20. c) A határtalan mód előtt: „pipa gyújtani, fa vágni, háztűz nézni, szőlő kapálni," s az újabb alkotása*
,képviselni.'
A nyelvészet azon tana, hogy a tárgyesetben (accusativusban) a wohin értelme lappang, a magyarra teljesen ráillik, mert oda (dorthin), tooa (weitorhin) és tesz (stellt, legt, sctzt,
thut), általános fogalomban egészen egyezők, s lényeges betűjök f vagy d.
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G) —n, igeképzö. A vastaghangu gyökök után nyílt a, a vékonyhanguak utón nyílt «
etgédhangzóval : an, én. unható igéket képez, melyekből átható leszen, ha t ragasz tátik hozzájok, pl. dobban-t, röppen-t Ezen képzőnek eredete úgy látszik in gyök (iu-d-úl, in-d-it szókbán),
s értelme: indulás, egyszerre történő levés (fit), vagyis a gyökszó által jelentett valaminek létrejövését fejezi, minélfogva hasonló az önhatókat képző d-hez, melynek párhuzamos átható társa
szintén < (facit), mint e viszonyított igékből kitűnik: puff-an, puff-au-t, puff-ad, puff-asz-t; pukk-an,
pukk-an-t, pukk-ad, pukk-asz-t; lapp-an, lapp-an-t, lapp-ad, lapp-asz-t; pitty-cn, pitty-cn-t, pittyed, pitty-esz-t; söpp-en, söpp-en-t, söpp-ed, söpp-csz-t Az első jelentése tehát: lesz (fit), a másodiké :teszt,hogy legyen (fieri facit). Hasonló igékből származtak : dagan-at, bocsán-at, fogan-at,
melyekkel egyeznek dag-ad, bocsá-t, fog-ad. Egyébiránt az an én abban különbözik az ad- ed-töl,
hogy amaz az illető belcselekvésnek mintegy indulását, keletkeztet, kitörését, s egyszeri létét,
emez pedig folytonos tartását jelenti.
Az ön én képzőt különösen kedvelik a hangutánzók, és a mozgalomra vonatkozó
gyukök: böff-en, bugygy-an, csatt-an, csett-cn, csurr-an, czupp-an, dobb-an, clöbb-cn, dörr-cn,
durr-an, fityty-en, forty-an, hars-an, hork-an, horty-an, hörp-en, hupp-an, kopp-an, kotty-an,
kukk-an, koczcz-an, locscs-an, mukk-an, nyekk-en, nyikk-an, patt-an, pih-en, piszsz-en, potyty-an,
puff-an, recscs-en, rikk-an, ropp-an, rokk-an, rotyty-an, rozz-an, röft'-en, suh-an, supp-an, surr-an,
szipp-an, szotyty-an, tüszsz-en, topp-an, zökk-en, zörr-en; biczez-cn, bill-en, csuszsz-an, döczcz-en,
w'bb-an, lebb-en, leff-en, libb-en, lobb-an, mozz-an, rett-en, rezz-cn, röpp-en, roh-an, rogygy-an,
swk-en, vill-an stb.

Öszvetett vagy vegyes igeképzők.
Ugyanazon gyök vagy törzs két, három, négy, sőt épen öt képzőt is fölvehet, amint
t L együtt véve önhatást, áthatást, miveltetést, külszcnvedést, belszerivedést, kicsinyítést, tehctö"W gyakoriságot akarunk kifejezni, pl. ősz, elvont gyökből leszen áth. osz-t, mint az osz-olt öntatúnak párhuzamos társa, innen : osz-t-og-at, osz-t-og-at-tat, oszto-og-at-tat-Jtat. Miután az cgySZ-TÜ igeképzöket részletcsen tárgyaltuk, jelen czikkben a szokottabb öszvetettck tábláját adjuk.

I. Kettős igeképzők:
an-t, en-t : lobb-an-t, durr-an-t, csill-en-t, rezz-cn-t, dörr-en-t;
ad-oz, «d-éz : ak-ad-oz, szak-ad-oz, ép-éd-éz, crny-ed-éz, rep-ed-éz, hül-ed-éz,
ad-z-(ik), ed-z-(ik) : fi-ad-z-(ik), sarj-ad-z- kcr-ed-z- pölyh-öd-z- level-ed-z-ik;
og-dl, ég-él: ad-og-ál, isz-og-ál, kér-ég-él, szcd-ég-él, hiv-og-ál;
ig-ál, ik-ál: tasz-ig-ál, gur-ig-ál, haj-ig-áí, sáut-ik-ál, korny-ik-ál;
og-at, ég-et, ög-et: lát-og-at, ad-og-at, tol-og-at, vcr-ég-ct, néz-ég-et, üt-ög-et;
ong-at, éng-et, ing-et : bor-ong-at, szor-ong-at, mcr-éng-ct, ker-ing-et;
ar-intt er-int (ar-ít, er-ít) : csav-ar-int, hab-ar-int, pcd-er-int, tck-cr-int;
or-oá*-(ik), ér-Jd-(ik^ : sod-or-od-(ik), bod-or-od-, péd-ér-ód-, csép-ér-éd-ik;
ar-od-(ik), er^d-(ik) : tak-ar-od-, vak-ar-od-, zav-ar-od-, csav-ar-od-, tck-er-éd-(ik);
or-it, ér-ít: sod-or-it, bod-or-ít, péd-ér-ít, csép-ér-it;
ar-íí, er-ít: tak-ar-it, csav-ar-it, tek-er-ít;
t-al, f-el: vigasz-t-al, marasz-t-al, tapasz-t-al, hircsz-t-el, engcsz-t-cl;
d-alt d-el: vag-d-al, szab-d-al, rug-d-al, szcg-d-el, szel-cí-el, nyög-d-el;
d-af, d-ef: mos-d-at, hir-d-et, kül-d-et, kez-d-et;
d-it : moz-d-ít, for-d-ít, in-d-ít, zén-d-ít, csön-d-it;
d-ií/, d-iil: moz-d-úl, for-d-úl, in-d-úl, zcn-d-ül, csön-d-ül;
d-os, d-ét, d-ös : fog-d-os, kap-d-os, lép-d-es, röp-d-ös;
d-«z, d-cz, d-öz : fog-d-oz, kap-d-oz, hor-d-oz, tép-d-éz, pök-d-öz, lök-d-öz;
k-od, k-éd, k-öd : csap-k-od, kap-k-od, csip-k-éd, röp-k-öd, köp-k-öd;
g-ot (og-at), g-et (ég-et, ög-et) : for-g-at, hal-og-at, moz-g-at, bor-og-at, pér-g-et, ver«-' ft. üt-ög-et;
g-ál, g-él, g-öl; ron-g-ál, haj-g-ál, her-g-él, dör-g-öl;
k-dl, k-él: tur-k-ál, szur-k-ál, váj-k-ál, fur-k-ál, vés-k-él;
k-oz- k-éz, k-oz-tk, k-éz-ík, k-öz-ik : fut-k-oz, szer-k-éz, zár-k-oz-ik, üt-k-öz-ik;
l-at, i-e<: kos-l-at, vizs-1-at, pes-l-et;
í-aí, 1-el: fagy-1-al, szag-1-al, fog-l-al, ér-I-el, kér-l-el, íz-l-el, azin-1-el, bér-l-el;
UAD. MAOT IZÓTÍB.
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zs-ol, zs-éi, zs-o'l: mor-zs-ol, hor-zs-ol, pér-zs-él, dör-zs-öl;
k-ol, k-éi: tapicz-k-ol, tepicz-k-él, evicz-k-él;
ód-z-(ik), őd-z-(ik) : lop-ód-z-ik, kér-8d-z-ik;
ar-og, er-ég : zav-ar-og, csav-ar-og, tek-er ég;
ar-úl, er-ill : csav-ar-úl, kany-ar-ul, tek-er-ül;
k-óz-ik, k-őz-tk : bir-k-Ó7rik, mér-k-öz-ik, gyür-k-öa-ik;
ak-od-(ik), ek-éd-(ik) : mar-ak-od-ik, tol-ak-od-, húz-ak-od-, lop-ak-od-, ver-ek-édtör-ek-éd-ik;
l-ód-(ik), i-őd-(ik) : por-1-ód-ik, sur-l-ód-, kin-l-ód-, tor-l-ód-, tör-1-öd-ik;
r-rfd (or-ód), r4W (ör-8d)-ik : kot-r-ód-ik, típ-r-ód-, gyöt-r-8d-ik;
ad-oz-(ik), ed-éz-(ik) : szúny-ad-oz, tttn-ed-éz-, tör-ed-éz-ik;
ak-od-, ek-éd-(ik): tol-ak-od-ik, mar-ak-od-ik, huz-ak-od-ik, ver-ek-éd-ik, köt-ek-éd-ik.
ak-osz, ek-ész-(ik) : mar-ak-osz-ik, von-ak-osz-ik, ver-ek-ész-ik, csel-ek-ész-ik, törek-ész-ik;
ak-oz-, ek-e'z-(ik) : vár-ak-oz-ik, fur-ak-oz-ik, fel-ek-éz-ik, ellen-k-éz-ik;
ál-ód-, eWd-(ik), asz-al-ód-ik, zug-ol-ód-ik,tép-el-(5d-ik, mérg-el-öd-ik, zsémb-el-öd-ik;

II. Hármas igeképzők :
söp-ör-g-et;

ar-g-oí, er-g-et, or-g-at, 8r-g-et: tak-ar-g-at, vak-ar-g-at, tek-er-g-et, kot-or-g-at,

köt-öz-g-et;

al-g-at, el-g-et, ol-g-at, öl-g-et: nád-al-g-at öl-el-g-et, bot-ol-g-at, tör-öl-g-ct, ör-öl-g-et;
os-g-dl, es-g-Ü : rak-os-g-ál, fut-os-g-ál, ker-es-g-él;
os-g-at, es-g-eí ; rak-os-g-a^ ker-es-g-et;
oz-g-oí, ez-g-ett éz-g-et, ö'z-g-eí: por-oz-g-at, mot-oz-g-at, nev-ez-g-et, rend-éz-g-et,

oz-g-ál, ez-g-él, öz-g-^í: por-oz-g-ál, nev-ez-g-él, köt-öz-g-él;
g-oí-óz-, g-et-őz-(ik), hall-g-at-óa-ik, ker-g-et-öz-ik;
d-og-<íl, d-ég-él, d-ög-él: áll-d-og-ál, jár-d-og-ál, sir-d-og-ál, men-d-ég-él, ül-d-ög-él;
d-ok-ol, d-ék-él, d-ök-öl; hal-d-ok-ol, nyel-d-ék-él, öl-d-ök-öl;
g-ad-oz, g-ed-éz : in-g-ad-oz, csor-g-ad-oz, zen-g-ed-éz, csör-g-ed-éz;
ol-(ál) k-od-(ik), d (él) k-éd-(ik): hív (hiú) al-k-od-ik, met-él-k-ed-ik, vet-él-k-ed-ik,
elm-él-k-ed-ik, gond-ol-k-od-ik;
aí-k-oz-(ik), eí-k-éz-(ik) : csal-at-k-oz-ik, hiv-at-k-oz-ik, kel-et-k-éz-ik;
t-og-at, t-ég-et, í-ög-et: fosz-t-og-at, bon-t-og-at, rej-t-ég-et, ön-t-ög-et, dön-t-ög-ct;
aí-k-od-, e^-k-éd-(ik) : ur-al-k-od-ik, fuv-al-k-od-ik, riv-al-k-od-ik, két-ol-k-éd-ik;
aí-k-oz-, el-k-éz-(ik) : csuda-al-k-oz-ik, kina-al-k-oz-ik, rend-cl-k-ez-ik;
ar-ód-z-, «r-6el-*-(ik), tak-ar-ód-z-ik, vak-ar-ód-z-ik, tek-er-8d-z-ik;
az-k-od-, ez-k-éd-, oz-k-od-, öz-k-öd-(ik): ruha-az-k-od-ik, alkalm-az-k-od-ik, hely-ez-kéd-ik, or-oz-k-od-ik, köt-öz-k-öd-ik;
k-ol-íd-, k-eWd-(ik) : hány-k-ol-ód-ik, vesz-k-el-8d-ik.

HL Négyes igeképzök.
d-os-g-aí, d-és-g-et, d-ös-g-ef : kap-d-os-g-at, lop-d-os-g-at, ver-d-és-g-et, lök-d-ös-g-et;
d-oz-g-ot, d-ée-g-et, d-Sz-g-et: fog-d-oz-g-al^ hor-d-oz-g-at, csip-d-éz-g-et, ül-d-öz-g-et;
k-ál-g-at, k-él-g-et: jár-k-ál-g-at, ir-k-ál-g-at, cser-k-él-g-et;
l-al-g-at, l-el-g-et: fog-1-al-g-at, szag-1-al-g-at, iz-1-el-g-et, szem-1-él-g-et;
l-al-k-oz-(i) : fog-1-al-k-oz-ik, táp-1-ál-k-oz-ik;
d-al-k-oz-(ik) : vag-d-al-k-oz-ik, szab-d-al-k-oz-ik;
ar-Ü-g-at: vak-ar-ít-g-at, hab-ar-lt-g-at;
f-al-g-at, t-d-g-et: tapasz-t-al-g-at, vigasz-t-al-g-at, hiresz-t-el-g-et;
d-oí-ód-«-(ik) : vag-d-al-ód-z-ik, rug-d-al-ód-z-ik;
g-at-ód-z-, g-et-őd-z-(ik) : hall-g-at-ód-z-ik, ker-g-et-8d-z-ik ;
Jegyzet. A tehető hat. hét, és miveltető tat, tét, mind az egyszerű, mind a származékigékhez járulhat, pl. áll-hat, áll-tat; ül-het, ül-tet; vakar-hat, vakar-tat; pédér-h«t, pédér-tet:
mulatiat-hat, gyönyörködtet-het, stb.
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Igehatárzói képzők.
—lag, —lég. Ezekben és ilyenekben: futó-lag, muló-lag, kellő-lég, illö-leg, módhatárzókat képez igékből és nevekből, s értelme: kép, képen, módon, hasonlóan, úgy, oly nemilen:
futólag = futóképen (futva), mulólag = mulóképen; kellőleg = kellőkép, keÚö módon; királyilág=királyi módon. A hasonlóság alapfogalma rejlik benne, minélfogva hasonló a székelyeknél
divatosfak-hoz,mely máskép alak (forma, kép). Hasonló-lag = hasonló-alak = hasonló-kép.
—oá, —ve. A régiek részesülőül használták, oly formán, mint a múlt idő harmadik
személyét, legalább úgy ragozták, mint ezt. „ Az én postikámat, mint tévelygésekkel rakvát
(rakottat) meveti." Telcgdi. „Hivsággal rakvának (rakottnak) erezné minden javát e földnek."
Pázmán. „Az Úrnak igazságával rakvák a vizek." Pétsi. Hajdan személyragozták is: állvám,
(dum ego stabam), állcád, (dum tű stabas), állvája, álvdnk, dívátok, állvájok, mit a múlt idő
részesülőjével helylyelközzel ma is teszünk : „megkaptad-e az írtam levelet?*' „Szerettem édes
anyám." „Ó az én kedveltem. Sőt a va, ve többesét is használjuk: „A lapok telvék (telve vannak) dicséretével;" „Az ajtók zárvák" (zárva vannak). Miből az tetszik ki, hogy itt a van, val
ige rejlik, s a köznépnél gyakran hallani: meg van hagy-val, ki van Jizet-vel. A Tatrosi codexben
iá olvasható: „És ő igéjét nem váljatok tübennetek lakozóval.u (Ét verbum ejut non habetis in
vobis manens). Egyébiránt a mai közszokás mind névszó, mind állapotjegyző, illetőleg határozó
gyanánt veszi: „írva van" scriptum est, és „ülve alszik" sedendo dormit, „rekegve beszél"
rauce loquitur. Mint határozó egyezni látszik a török üb v. iip képzővel: k'ilüb cselekedve, düsiib esve (én tombant), szöjle-j-üp szólva.
—van, —vén. Oazvetett képző, melynek alkatrészei az imént tárgyalt va, ve, és a
katárzókat képző an, én, tehát = va-an, ve-én, pl. jdrva-an, járván, kelve-en, kelvén. A többi részesülőkből is képződnek ilyetén határzók, nevezetesen a) a jelenből: „folyó-an beszél, merö-en
néz, forró-an v. forró-n süt a nap;" b) a múltból: „folyt-on foly, futt-on fut, jött-ön jő, ment-en
ment;" c) a jövőből: „szánandó-an," „állandó-an,u „illendö-en," = szánandó, állandó, illendő
módon v. képen. A törökben szintén fölveszi a föntebbi alak még az én képzőt is, kivált a költ'jknél: cir-tíb-en adván, csek-ilb-en, húzván.
—vast, —oést. Igékből módhatárzókat képez: foly-vdst, lép-vést. Körülírva ezt jelenti : azon cselekvési módot gyakorolva, űzve, folytatva, melyet a töige jelent: Ezen képző három elemből áll, a) va, ve részesülöböl: foly-va, lép ve; b) kapcsoló és (as)-böl, mely másnemű
részesülőkből is képez mellékneveket, pl. viselö-s, kapó-s, járt-as, kelt-es, itt-as, ment-es, viselt-es, várandó-s stb. c) azon t-böl mely határzókat képez, mint: örömes-t, egyenes-t, s mely
többször an, én határzóhoz is járul, önhangzóval vagy a nélkül pl. hajdan-ta, régen-te, alan-t,
hosszan-t Ezen elemzés szerént képződtek: fut-va ás-1 futvást, biz-va-as-t, bízvást, nyargalTa-as-t nyargalvást, néz-ve-es-t nézvést, oldali-va-as-t oldalvást. Ily nemű határozók nyelvünkben
csekély számuak.
—ül, —ül, illetőleg —an, —én. Módhatárzókat képeznek, s egypárosak. Járulnak
aj melléknevekhez: józan ül, bolond-ül, rút-ul, rosz-ul, esztelen-ül, kelletlen-ül, illetlenül; értemenyre hasonlók hozzá: an, én, mint okos-an, szilárd-an, helyes-en, bölcs-en; mely melléknevek képződnek ezzel, melyek amazzal, a szótár adja elé; vannak melléknevek, melyek mindkét képzőt fölveszik, pl. ostobá-n (ostoba-an), ostoba ül; rest-en, rest-ül; szilárd-an, szilárd-ul;
b főnevekhez ; s mint által fölcserélhetö : eb-ül, kutyá-ul, ember-ül, pór-ul, azaz mint, eb, kutya, ember, pór; magyarok-ul, erdélyiek-ül = mint magyarok, erdélyiek; uémet-ül, szláv-ul,
olasz-nl, görög-ül = úgy beszélve, írva, olvasva, mint német, szláv, stb. szokott.
Ezen képzőkben nem annyira hasonlóság mint ugyanazonság alapfogalma rejlik, s
eredetre nézve rokon az úgy (ógy) határzóval. Alaphangjuk tehát a távolra mutató zártabb
6, vagy H, melyeknek rokon társai ö vagy ii, nyíltabb hangokban pedig a, e; emezekhez
ciég hozzájok járul az a (an, én, de ön is pl. nagy-on), amazokhoz az n-nel rokon l hang
' ''l, öl T. t/1, ül). A latinban is mint tudjuk rendesen e, & jellemhang: mai e, optim-e, pulchr-e,
{•"'cherrim-e, brevissim-e, sapientissim-e; a görögben rendesen szintén önhangzó az igehatározó képzője: ár-a (felül), xái-to (alul), «£-w (kivül), a melléknevekből származóitokban is
cíak M a képző, mert ffoy-ó-g ésffo<f-<ö-gszókban az í mindkettővel közös: Buttman is az
»-t tartja a határozó régi képzőjének; a hasonlító fokban öt: aoqwriQ-ov, a legfelső fokban
» stb. atb. A főneveknél ül, ül sajátlag névmódosító, s mindenkor mint, úgy mint, azon vagy
dy módon szókkal cserélhető fel, pl. por-nl venni be a gyógyszert azt teszi: úgy mint port;
piláttul viselni a mentét = úgy vagy oly módon akasztva mint palástot szokás; eszközül hasz18*
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nálni valamit = úgy mint eszközt; valakit feleség-tíl venni = úgy mint feleséget; apui, anyui
testvérek, sajátságos kifejezés = ugyan azen apától, anyától valók. £ mondatban: arcz-ul fúj a
a szél" ezt teszi: onnan, azon tájról, mely felé az arcz fordítva van; „arcz-ul (régiesen arcát!)
csapni valakit," azon oldalról, melyen az arcz van. Ezekben is a távolra, valamely helyre mutatás alapfogalma rejlik, valamint ezekben is al-ul, föl-ül, kiv ül, bel-ül, el-ül, hát-ul = ott alatt,
fönt, kunt, bent, stb.
A föntebb! fejtegetés szerént valamint az an, én határozói képzők egykét kivétellel,
mint igaz-dn, magyar-on, rövid önhangzóval ejtetnek, úgy az ül, ül képzők illetőleg névmódosítók is rövidek volnának s különböznek az úl, iií igeképzó'ktöl; mindazáltal közbeszédben meg
szoktak nyújtatni.
—ast, —est, —est, —őst, —üst. Öszvetett képző, mely főnevekből igahatárzókat képez.
Alkatrészei: az öszvekötő s melléknév! képző ás, és, mely a hangrendben az illető név többes
számához alkalmazkodik, és az an, én határzókhoz járulni szokott t pl. alkalmasan-t (in-t), képesen-t (in-t). Ugyanazon t egy érvényű az an, én határzóképzővel, mely a régieknél gyakoribb használatban volt, mint ma, pl. a Kinizsi Pálné imakönyvében: „rettenetösség-ösí (rettenegességesen) huzattatol vala;" „nagy böség-öst (bőségesen) kiontád;" „méltoság-ost (méltoságosan) engem meghallgass;" „gerjedet-ö'sí (gerjedetesen) ha ölellok.*' Ilyenek a ma is divatos:
egyén-est = egyenesen, bizony-őst = bizonyosan, vegy-est = vegyesen, öröm-est = örömesen,
rettenet-est = rettenetesen, ö'szv-est = öszvesen.
Ezen t képzőtől különbözik azon t, mely részint hely-, részint időhatárzókat képez,
és gyakran már egy megelőző an, én képzőkhöz járul pl. i-tt, o-tt, minden-ütt, len-t, fen-t, kun t,
ben-t, köz t, régen-t, hajdan-t, korán-t, megin-t, akkor-t, mos-t v. mas-t, nyaran-t, megtoldva:
ta, te: hajdan-ta, régen-te, nyaran-ta, napon-ta, leány-ta (leány korában), füen-te (fű korában),
ifjon-ta (ifjú korában), s megfelelnek e kérdésre: mikor ? honnan hibás: naponta e helyett: napon-kéní, mert naponta = nappal, pl. éjente (éjjel) korhelykedik, naponta alszik. Ide tartozik
az elavult: el-eszt (prímitus, öli m), elesztebb (antiquiore tempore) az el (prae) gyöktől, tehát ám.
el-est, el-estebb. Szintén más jelentésű t van ezekben: néz-t, kivál-t = néz-ve, kivál-va.
A módhatárzó t képzőben a hasonlóság alapfogalma rejlik s megfelel e kérdésre:
hogyan f míkép f mimódon ? Minélfogva nem lehetünk egy véleményben Révaival, ki a magyar
ast, est öszvetett képzőt az eszt-htpp őst, est és fordított finn sta-, ste-vel hasonlítja öszve, mert
ezek úgynevezett ablativust képeznek, pl. kattus-est tető-tői, tetö-böl, tetö-ről, kaía-sta = haltól,
hal-ról, és így inkább a magyar ta, tó, tói, től-höz rokonok; ellenben a magyar ast, est öszvetevést, kapcsolást fejez ki, mi az astul, estül öszvetételbeu még inkább kitetszik (lásd ezt itt alább).
Több hasonlóságot gyanítunk a német st határzóval, pl. er-st, egészen egyezik e magyar szóval:
el-eszt vagy el-est (primum, prius), milyenek ndch-st, wUrdig-st, s több hasonló szók is, melyek
képzője is a magyar öröm-est, rettenet-est, egyén-est szók képzőjével teljesen egyezők.
—óstul, —estül, —estül, —óstul, —ösiiil. Főnevekhez járuló, a többesszám szerint váltakozó hangzóju, öszvetett képzők, melyek társas, együttes érteménytt igehatárzókat alkotnak:
ház-as-t-ul, házával együtt, feleség-es-t-iü, gyerek-es-t-ül elutazott, feleségével gyerekével együtt;
oda vagyunk falu-s-t-ul, az egész faluval együtt. Ezek ast és ül képzők öszvetételei s így elemezhetők : az első íz jelent öszveköttetési viszonyt: ház-as, feleség-es, gyerek-es, falu-s, a másik a fentebbi t, — an, én: ház-as-t = házasán, feleség-es-t = feleségesen, a harmadik úl, ttl pedig ám.
úgy, tehát: feleségestül = úgy feleségesen, feleséggel együtt. L. föntebb: őst, est és ttl, ül.

Kisarjadzás által alakult képzők.
A szóképzésnek harmadik s igen dús forrása a kisarjadzás, midőn, t i. nem valamely
ép vagy csonkított szó ragasztatik az alapszóhoz, hanem vagy véghangzója mássalhangzóvá növekszik ki, vagy mintegy saij gyanánt oly hangot ereszt ki magából, mely a bevett nyelvszokás szerint új érteményt kölsönöz neki. Ezen képzésmód teszi a nyelvek legsajátságosabb oldalát

Ajakhangi kisarjadzások.
Mint az 6, S képzékrŐl szólva már eléadtuk, ezen hangzók gyakran Vagy közvetlenül, vagy az tó, il révén ajakhangokra változnak által, és pedig hol megtartván elébbi érteményeiket, mint: adu adv, szaru szarv, fenyő fényt;, hol némi új értcményi árnyalattal, pl. az által
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linosról kfilöuösre, nemről fajra menvén által, mint: ölő ölv, nyelő nyelv, csomó csórni, górná
gomb. Az ily kisarjadzás háromnemü lehet, a) midőn a mássalhangzóvá alakult önhangzó segéd
előhangzó nélkül szorosan odatapad az alapszóhoz, mint a főntebbi példákban, és ezekben:
etörömb, doromb, dölf, talp; b) uiidön bizonyos viszonyokban elöhangzót vészen föl, mi rendesen könnyebb kiejtés végett történik, pl. ter-ep, ál-óm, melyet önhangzóval kezdődő képzők
és ragok előtt kiugratnak; pl. terpeszt, álmos, álmodik; c) midőn a fölvett elöhangzót mindennemű ragozás alatt állandóan megtartják, pl. darab, telep, közép, idom.
Az a) pont alattiakról világos, hogy az ajakhangi képzők nem egyebek, mint az
illető hangzók átalakulásai: üd-ü üd-v, ned-ü ned-v, sér-ő sérv, ham-u hain-v, dar-u dar-v,
eny-ü eny-v, sa-ó sa-v, hi-ö hi-v, hi-u hi-v(ság), s mint középképzök: ol-v-ad, sor-v-ad, her-v-ad,
seny-v-ed, szen-v-ed, ször-b-öl, för-m-ed, hor-p-ad, öt-v-ös stb.
A b) pont alattiak, hasonlat alapján szintén így elemezhetők pl. ál (infra sub) ál-ó,
al-v, al-m, al-om = barom alá vetett ágynemű; ál (elölehhel: hál), ál-ó, ál-v, ál-m, ál-om; jár,
jár-ó, járv, jár-m, jár-om, amiben a befogott ökör jár; tér (tér), ter-ö, ter-ü, ter-m, ter-em. Hasonlóan az elvont gyakorító törzsigekböl: hátai, hatal-ó, hátai-m, hatal-om, kérd, kérel-ő, kérel-m, kérel-ém. £ szerint elemezhetők valamennyi óm, ém, öm úgynevezett hangugratók; hal-m,
hal-om; maj-m, maj-om ; iz-m, iz-om; kör-m, kör-öm; ür-m, ür-öm; kor-m, kor-om; ól-m, ól-om;
or-m, or-om; sóly-m, sóly-om ; ver-m, ver-ém ; szir-m, szir-om; suly-m, suly-om; sely-m, sely-ém;
ér-m, ér-ém ; szemér-m, szemér-ém; hár-m, hár-om; diadal-ni, viadal-m, unal-in, sokadal-m, szidal-m, élel-m, félel-m, kegyel-m, gyötrel-m, figyel-m, szerel-m, stb. Ezekből látjuk egyszersmind
a hangugratásnak okszerűségét, mert ezekben a hangzó nem lényeges alkatrész, s mint olyan,
ha a kiejtés nem nehezedik, sőt gördülényebb lesz általa, kihagyható, ami hangtani oknál fogva
kivált az l, ly, j, r után szokott történni.
A c) pont alattiak hasonló módon elemezhetők, melyekben az előhangzó különféle
okokból állandóan megmarad, «) mivel a szokás hosszúvá nyújtotta, mint: has-áb, nyal-áb,
ger-éb, zser-éb, hull-ám, vill-ám, csill-ám, vid-ám; £) mert kiugratva a kiejtés nehézzé válnék,
pl. id-om, ild-om, pot-om, isz-ap, kasz-ab, küsz-öb, köz-ep, sik-am, csusz-am, isz-am, fícz-am,
tiit-am, vagyis d, t, tz után; y) egyedül nyelvszokási szeszélyből, minthogy hangugratva sem
hangzanának keményen, mint: dar-ab, ter-eb, zsil-ip, al-ap, ker-ep, ül-e p, gyar-ap, tel-ep,
mer-ev, tűr-em, ir-am, el-ev(en), tel-ev(ény), ing-ov(ány). Sőt némelyeket csakugyan kétfélekép
használják: ter-epély, tér peszkedik, tal-ap, tal-p, hal-avány, hal-vány.

Az ajakhangok kisarjadzásának növekedése: ba, be, fa, f e, ma, me,
pa, pe, va, ve.
A kisarjadzott ajakhangok ismét új sarjat eresztenek, és pedig, a) melyek részesülükből származtak mint: él-ó, cl-ev-c, el-ef-e, al-af-a; ir-ó, ir-v, ir-om, ir-omb, ir-omb-a; tör-ő,
tör-ve, tör-pe; duz-ó, duz-m, duz-ma; borot-ó (= ort-ó), borot-v, borot-vá; töni-ö, töm-p, töm-pe;
elvont gyökökből, fity, fity-m, fity-ma; szwsz, szusz-m, szusz-ma; tuty, tuty-m, tuty-ma; töm,
tom-p, tom-pa; bűz, buz-m, bnz-ma; b) nevekhez vagy elvont gyökökhöz járuló ő, 6 képzőkből:
'*w-o', bam-ba; gom-ó, gom-ba; szak-ó, szak-ma; bám-ó, bain-ba; lom, loin-ba; czim, czim-ba;
W, ber-be ; gör, gör-be; gur, gur-ba; tűk, tukma; el, el-nie; is, is-ine; dur, dur-va; mur,
mur-va; csór, csor-va; zagy, zagy-va; goly, goly-va; ősz, ösz-ve; kám, kám-va; mogor,
mogor-va; tor, tor-ma; haj, haj-ma. Ezekben: kacsi-ba, kali-ba, kari-ma, pari-pa, ragyi-va kicsinyítő t vagyon, kacsává, kalava, karává, párává, ragyává helyett, mint guriga, karika, toliga,
ezek helyett: garoga, karoga, tologn.
Némelyek «, e helyett ó, ö-t vesznek föl: bim-bó, kaj-mó, or-mó, zúz-mó, kosz-mó,
kam-pó, pim-pó, pem-pő, büm-bö, Gör-bö, Öl-bő, Var-bó.

Nyelvhegyi hangok kisarjadzásai,

végett járt rá a nyelv, pl. é éj, f e, fej, vagy közvetlenül v-böl alakult: w íj, aiv díj, niv luj, szío
szíj, t«r» térj. Különben elvont gyököknek határozott alakot és értelmet köcsönöz, mint: var-j,
s»í-j, tar-j, mar-j, bor-j, ói -j, cser-j, melyek közöl némelyek ujabb sarjadzással öiihangzót vesznek
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föl: var-ju, sar-ju, bor-ju, cser-je, per-je, sür-je, pozdor-ja, kóp ja, tur-ja, ismét ujabb hajtással:
tur-ján, bojtor-ján, topor-ján, búr ján, sur-jány, tátor-ján; hasonló kinövésüek: dal-ia, del-ie, teketór-ia, pocskond-ia; b) a hosszú é képzőnek kinyulása: vatalé-j, taré-j, karé-j, gané-j, paré-j,
vagy, tara-j, kara-j, para-j, gana-j, csádé csada-j ; c) a hangutánzókban a természeti hangnak
megnyújtása: kacza-j, mora-j, zöre-j, zuha-j, roba-j, zsiba-j, soha-j.
— l, —ly. a) Midőn az l, az a, e alakú részesülőkből nyúlik ki, oly szókat képez,
melyek a gyök alanyi értelmét tárgyilagosra változtatják, vagy úgy állanak a gyökhöz viszonyítva, mint faj a nemhez, vagy .mint főnév a melléknévhez, pl. kötő, köté, köte-1;/b'dö, fődé,
föde-1; lepő, lepe-1; fonó, fona-1; vonó, vona-1; fiató (fiadó), fiata-1; fió, fia-1 (régi); néha megnyújtva : haló, halá-I; való, valá-1 (possessio). b) Részint önálló részint elvont gyökökből fakadva némely szókban semmi érteményi változást nem tesz, mint: bandzsa-1, sanda-l, kancsa-1,
hangya-1, gurgya-1, vagy új árnyalatkép ágazik ki: mogya-1, olda-1, panda-1, pacza-1. c) Az illető
törzsnek határozottabb, szűkebb, vagy faji érteményt kölcsönöz ezekben: rovat-al, hivat-al, menet-el, jövet-el, ét-el, tét-el, vét-el, it-al, hit-el, vit-el. d) A dalom, delem öszvetett képzőkben
mint középképzö szintén részesülőből elemezhető, mint: riadó, riadal; diadó, diada-1; riadó,
viada-1; riada-1-m, diada-1-m, viada-1-m, lakoda-1-m, biroda-1-m, és így: bizodalm, engedelm,
hiedelm, ijedelm, türődelm, töredelm, szenvedelm, stb. Ezen középképzőjü ál, el-némű törzsek,
úgy látszik eredetileg névigék voltak, mint a vadász, halász-félék; néviségökre mutatnak az
önálló riadal, diadal, viadal, igeségökre pedig a foj'dai-ból lett fájdalom, továbbá azon körülmény, hogy a belölök kisarjadzó m (óm, ém, öm) legegyszerüebben igerészesölőböl elemezhető:
fájdaló, fajdalra; pöködelö, pöködelm.
Az ly, mint a keményebb l-nek lágyabb szervtársa, kisarjadzik a) részesülőkből s
alanyról tárgyra, nemről fajra, melléknévről főnévre változó szókat képez, mint az l, és pedig
l képzőjü törzsigék i-re módosult részesülőjével öszveolvadva: bőgőlő (bökölö), bögöli, bögöly ;
székelő, székely; hüvelö (övelö), hüvely; csermelő, csermely: harkdló, harkály; aszaló, aszály;
seregelő, seregély; gerelö, gerely; konkoló (gomogoló), konkoly; tb'rkb'18 (töregelő) törköly;
gomboló, gombolj; gomboló, gömböly. Ezek hasonlatára elvont gyak. törzsigékböl: akaddtó,
akadály; szabáló, szabály; dagáló, dagály; kopáló, kopály (kopár); vészelő v. vészelő, veszély ;
fogoló, fogoly; szipoló (szivoló), szipoly; szegelő, szegély; csegelŐ, csegély; gerendelS, gerendely ;
szemelő v. szemelő, személy; bogoló, bagoly; zugoló, zugoly; csormoló, csormoly; csörmölö, csörmöly; hömpölő, hömpöly; ragdió, ragály; lapáló, lapály; f ékelő, fekély; szapoló, szapoly; köpölő, köpőly; csekelő, csekély; erdőelő, erdélö, Erdély. Néha a törzsnevekhez ragadva: gurdé-ly ;
tenk (tönk), tengely; pehe (pihe), pehe-ly; kese-ly, serté-ly, kőrté-ly, vagy az ó, ő képzőkből kifejlődve : i-ő ily, o-ó oly, mi-ő mÜy, me-ö mely.
Ezek közöl néhányan és némely más l képzőjü igék részesülöji lágyítva lya, ly-re
nőnek ki, u. m. csoroszol, csoroszló, csoroszlya; dóromból, doromboló, doromblya; szabói, szaboló, szablya; furtdó, furulya; csákoló, csáklya; korcsoló (horzsoló), korcsolya; nyoszoló, (nöszölö), nyoszolya (nöszölö ágy); csereklő, csereklye; csermelő, csermelye; mereglő, mereglye;
szugoló, szuglya; csépelő, cseplye; bogoló, boglya; homoló, homolya; imoló, imolya. Egyébiránt némelyeket a nyelvszokás kemény 1-vel is használ, mint: csoroszla, korcsola, homola,
homolka.
Az ly-vel végződök közöl némelyek bizonyos viszonyokban kiugratják az elöhangzót, midőn t. i. az öszverántás nem nehezíti a kiejtést, mit a hangérzékkel bíró, szabály nélkül,
ösztönszerüleg eltalál, mint: bagoly, baglyok; bögöly, böglyök; fogoly, foglyok; zugoly, zuglyok;
szapoly, szaplyok; Ipoly, Iplyot; egyébiránt kiugratás nélkül is helyesen hangzanak kivált a tárgyesetben : bagolyt, bögölyt, stb.
—n, —ny. Kisarjadzó n van a) a közeire és távolra mutató szócskákban, B ekkor mindig
a gyökhangzóval rokon hangzót vesz maga elé, vagyis a után o-t, i e után e-t, o- után a-t: uz-on,
ez-en, oly-an, ily-en, ott-an, ilt-en, hasonlóak: mind-en, mily-en; b) midőn részesülőkből neveket
alkot: csaló, csala, csalá-n; f oszló, foszla, foszlá-n; orozló, orozla, orozlán (oroszlán); aggastó,
aggasta, aggastán, aggastyán ;józó, józa, józa-n; idegő (= jödögö), idege, idegen; íehő (= í«/ő),
tehe, tehe-n = tejen (tejelő); pajzó, pajza (bajza), bajzá-n, pajzá-n; pereszlŐ, pereszle, pereszle-n; élő, eleve, eleve-n, merő, mereve, mereven; tulajdó (dulajdó), tulajdo-n; hajadó, hajado-n; kölcső (költösö), kölcsö-n; sttrgő, sürgöny; öző (ötö, öntő), özö-n; c) elvont vagy elavult
szókból: kajá-n, kalá-n, ódo-n, ujdo-n, gordo-n, roko-n, haso-n, sutto-n, vászo-n, börtö-n, melyek
az elvont ka/ó, kóló, ódó, w/dó, gordó stb. kinövései; d) önálló szók toldaléka ezekben: régente-n, hajdanta-n, naponta-n, kicái-n, piczi-n, alacso-n (aUcsu-n), zord-on, torz-on; e) külön
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értelmű szókat képez a kid és vad gyökökből: kül-ön, vad-on, f) a, ja kinövése: tátorjá-n, bojtorjá-n, toporjá n.
Az ny nem egy eb mint lágyabb n, minélfogva több szó végén a nyelvszokás fölváltva
használja, mint: orozlán oroszlány, foszlán foszlány, hitván hitvány, csótán csótány, kicsin kicsiny,
alacson alacsony, sntton suttony, ködmen ködmeny, valamint a helynevekben: Hozson, Pozsoo,
Sopron, Balaton stb. Különben kisarjadzik a) részesülőkből: savó' sava, savany, vágó vága vágány, óozogó (= bogozó) bozogá-ny, folyó folyá-ny, ed'ó (evő v. tevő?) edé-ny,/ödo fódé-ny (föJél), kötő, köté-ny (mint köté-1), gyöoöíó' gyövöté-ny, hitva hitvá-ny. b) részint önálló, részint
elavult, vagy elvont gyökökből, és törzsekből: szakmá-ny, seré-ny, cseré-ny, nösté-ny, hev-e-ny,
szig-o-ny, tak-o-ny, vék-o-ny, biz-o-ny, visz-o-ny, lapá-ny, lepé-ny, silá-ny, sivá-ny, szegé-ny,
kemé-nv, remé-ny, hiá-ny, csáká-ny, záká-ny, leá-ny, legé-ny, dohá-ny, moká-ny, gödé-ny, pago-ny; c) ék-féle származék! szókból, melyek hasonértelmíi gyakorlatos igék részesülöji által föloldhatók, p.ffiuléko-ny= mulogó, tevéke-ny = tevegö, fofyéko-ny = folyogó, hajléko-ny =s
hajlogó, töréke-ny = törögö, feledéíce-ny = feledegő stb. d) r végű gyökök után az elöhangzót
többször kiugratja: horny, torny, gorny, görny, árny, szárny, szörny, körny; e) néha a kisarjadzój-nek változata, tájejtéssel: var-j-u var-ny-u, bor-j-u bor-ny-u, ir-j ir-ny; f) valamint a j és
ly, új sarjat ereszt ezekben: perny-e, afony-a, tarhony-a, burgony-a, pagony-a, szigony-a, kapony-a, mácaony-a, kocsony-a, szivorny-a, jegeny-e, berkony-e, erny-8, árny-ék, szárny-ék, körny-ék. A fent elsorolt pontok egyik vagy másika szerint elemezhetők a többi ny képzőjü szók
is, nevezetesen:
—vány, —vény, —mány, —meViy. A részesülői va ve, vagy Révai útmutatása után
iOrám. Hung. Vol. II. p. 797.) elavult múltidönek maradványa, mely egyszersmind ragozható mellékneveket képezett, mint a többi részesülök csaló, csnln, csalva, csalt, csalandó ; vagy
pedig azonos a van, val létige rá gyökelemével, a minthogy mai nap is szokásban van a népnyelvben az egész szó pl. jizetvel; e hogy az nemcsak múlt hanem minden más időt is kifejez
pl. irta ean, írva volt, írva lesz.
Ezen képzőből fejlett ki az igékhez járulni szokott vány vény, t. i. ny hozzáadással
az illető hangzót megnyujtva: épen úgy, mint a másik (= ó, ö) részesülőből n hozzátéttel az
<ín, e'n: foozla foszlá-n, pereszl-e pereszl-én. lm lássuk a dolgot több példában, részint elöhang
nélkül, részint azzal: hal-a-vá-ny v. hal-vá-ny, állvá-ny, ing-o-vá-ny, ásvá-ny, oltvá-ny, irtvá-ny,
ízivárvá-ny, szállitvá-ny, tanítvá-ny, alkotvá-ny, s így elemezendök: kelevény, televény, tekervény, kötelezvény, szökevény, honnét hasonlat szerint a nőve (= növő), szőve, jőve törzsekből
tulajdonkép növény, szövény (mint sövény) ésjövény, a toldott nöceve, szöveve, jöceve-\>öl pedig
i.i"4ereny, szövevény, jövevény sarjadztak ki, így képződvén ezek is: gyüleve gyülevész, csüneve
rsünevész, keleve kelevész. Az él és mer igékből lágyftás nélkül: eleve-n, mereve-n, v. merevé-n.
A mány meny az elébbinek változata, minthogy a v és m szervrokonok, honnan némely igékből mindkét alakban kifejlődnek, p. ragadvány, ragadmány, faragvány, faragmány,
koresvény, keresmény, eredvény, eredmény; némelyekből pedig inkább egyik vagy másik:
adomány, tartomány, élemény, lelemény, sütemény, költemény, tanítvány, (melytől különbözik
az ujabb időben alakult tanitmány), kelevény, stb.
Ezekből bitható, hogy e képzők eredetre egyek, s kevés kivétellel jelentik részint
az illető cselekvöt, részint a cselekvésnek tárgyát. Azonban az ujabb nyelvszokás bizonyos esetekben helyes tapin tattal különbséget tesz közöttök, mi által a fogalmak szabatosabb meghatárrást nyernek, midőn t. i. a bizonyos ügyeket tárgyaló, vagy magokban foglaló iratokat vány
»'ny-vel képezi: folyamodvány, nyugtatvány, bizonyítvány, beadvány, kibocsátvány, kérvény,
kötelezvény, térítvény, hirdetvény, utalvány, stb.
A mány, meny, szerint elemezhetni ezeket is: álcl-omás (= áld-va vagy áld-ova-as),
aldomány; hallomás, hallomány; látomás, látomány; tudomás, tudomány; vallomás, vallomány,
v
«gy is az áldva, hallva, látva, tudva, vallva részesülökből; noha némely rokon nyelvekben pl.
a törökben az első rész t. i. az egyszerű ma me képző hasonló értelmű igeneveket alkot. A fönt?bbi elemzéshez tartoznak ezek is: nyargalvás-t, folyvás-t, bizvás-t, szemlátomást, stb.
Jegyzet. A bizottmány nem állja ki az elemzési próbát, mert íizottva részesülő nem
létezik. Helyesen: bizottság.
A nem igékből származott vány má/iy-féle szók szintén oá, ve, ma, me, középképzök
rétén sarjadoztak ki, u. m. pos, yos-va, pos-vány, ör-vény, ös-vény, fős-vény, mor-vány, het-etőr-vény (szervény ?J, szak-mány, tok-mány, sár-mány, ocs-mány, or-mány, ár-mány,
Észrevétel. Ezen képzősre nézve sajátságosán találkozik nyelvünk a latinnal. Ebben
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is az ómen, umen, itnen, s toldva am«Mtum, vntentum, imentum, jobbára szintén divatozó vagy
elavult igékből elemezhető, s tárgyilagos jelentésit, p. foro, foravi, fora-men = furomány az az
furott lik; ferveo fervui, fer-men (tűm), forromány; seco seg-raen, szeg-meny ]fiuo, flu-men, folyomány quaeror quaeri-monia, panaszos kéremény, keresmény; tego teg-umen, v. teg-men, tokmány; hasonló képzővel adhatók vissza: gen-imen, szül-emény, stat-umen, állít-rnány, leni-mén,
enyhit-mény, stra-men, terit-vény, aláterítni való, vagy szétterülő, firm-amen-tum, crösít-vény.
Egészen múltidöi származásra mutatnak: atramentum, incrementum, momentum, juraraentum,
stb. = atraventum, increventum, moventum, juraventum. A görög — fiif-og, — ftovt], szanszkrit
mán-osz, mán szintén ide tartoznak.
Hasonlóan kisarjadzások a latinban is az n és l p. tubero tubero-n-is, sermo sermon-is, strabo strabo-n-is, ciceró cicero-n-is; anima-1, cervic-al, vertic-al-is, mort-al-is, (lial-ál-os),
vit-al-is, ed-ul-is (ét-el-es) stb.
—r. Gazdagon képviselt sarjadékképző nyelvünkben, s járul a) Önálló, vagy elvont
igék részesülőjéhez, s jelenti azt, aki vagy ami a tőigében foglalt cselekvést vagy állapotot
gyakorolja: hajtsár = hajtár hajtó, töltsér a mivel töltögetnek, csapiár csapoló, csiszár csiszó
csiszoló, búvár buvó, bukdácsoló, nyuzár nyúzni szokó, rovar jegyző, rovó, tündér, majd előtűnő, majd eltűnő, tünedezö, honnan a tükör = tiingör is, ami valaminek képét elétünteti, «zeTcér, szöke> szökő, buzgár buzogó, vizbuborék, fegyver, fegyő (— fegyeve) eszköz, b'sztövér, öszszetöpödö, vezér vezető, fellengér fellengező, ember embő, emő állat, (genus pro spécié), hitoeder
hövedő, övedző, fut-ár futó, szivar szivogató, szivar szívni való dohánytekeres, fondor cseleket
fondó fonogató, hunyor hunyogató, ió'dör, lézer lótófutó, éber = émer, az émik (vigilat) elavult
igéből, csapodár, aki ideoda csapja a levet, undor unalmat utálatot okozó, kajtat- hajtó, torkosságból mindent fölhajhászó, avar elavult elvénült fű, határ bizonyos végpontig ható, «zoIcadár szakadó (schismaticus), boglár bogoló, zivatar zivadó, foszfor ruhájából kifosztott, nyomor, nyomó Ínséges állapot. Valószínűig elavult igékből származtak: tenger a terjedésre vonatkozó tény tenyeg-ből, mintegy tcnyegő, széttenyésző víztömeg; gyakor, a cselekvészt jelentő dia
diog-ból, mintegy diagó, azaz valamit ismételve tevő, cselekvő; ostor az os(on) törzsből: os(on)tó a
mi osonásra sürget, ökör, a hangutánzó ők oó'g-böl mintegy ökó', bőgő, (bős, boans). Teljesen egyezik ezzel a török ár, ér, ír, űr jelen részesülői végzet, pl. bil-ür tudó (tudor), bak-ar látó, szev-er,
szerető, szó'tl-er szóló, kalgh-ir ugró stb., melyekből lesz a személyragok hozzá járultával a határozatlan jelen pl. Ulür-üm tudom, tudó vagyok, szeoer-im, szerető vagyok, szever-szin, szerető
vagy, szeretsz. Alkalmasint egy eredetű ezekkel a magyar ár, ér, őr képző az ilyen igékben: kavar, kever, csavar, gyötör, kapar, takar, teker, sőt dicsér is, melynek törzse ,dics'
régente mint önálló ige divatozott. A finn nyelvben is eléjőn űrt vagy yri képző mind igék
mind nevek után pl. ktilk-wri kóbori, nylk-yri nyuzár, v/sk-urt szóró (lapát), pat-url fazekas,
gerencsér (lásd itt b).)
b) Képez bizonyos tárgyakkal bánó, működő személynevet, kézmivesnevet:
bodn-ár (bodon-ár) kád-ár, tim-ár, kulcs-ár, göröncs-ér, tőzs-ér.
c) Néha az ős es-féle képzőnek felel megJ bog-ár bogos, gyop-ár gyopos, gyapos,
sajt-ár sajtos (edény), gyánt-ár gyantás, agyar vékony hangon: cgyer, hegyer, hegyes fog,
száty-ár szájas, vid-er (ved-er) vizes edény (aqualis, hydria), med-er ned-er, medv-es ned-ves,
nedtartó, csomb-or csombos, bod-or, bodos od-or odus, dombor dombos, csődör csöves, csékes,
máskép monyas.
d) egyszerit kisarjadzás részint elavult részint divatozó gyökök-, és törzsekből:
homb-ár, sud-ar, ag-ár, sug-ár, lajh-ár, moh-ar, szik-ár, ham-ar, hínár, zsinár, gunár, sopár, kosár, pozsár, kantár, kontár, kaptár, zavar, fanyar, sanyar, cseber, sügér, fejér, iker, siker,
gyökér, kövér, tálnyér, inger, fenyér, alabor, talabor, sodor, bokor, csokor, komor, gyomor,
szomor, tompor, bátor, botor, pótor, szatyor, bugyor, kaczor, bitor, gödör, csömör, sömör,
vőntör, atb.
Az egész tömegből némelyek a) ékvesztök: bogár, sudár, agár, egér, fenyér, szekér,
stb. b) hangugratók: bodr, fodr, bokr, csokr, gyomr, vedr, medr, gödr. stb.
Több származékigékben mint középképző tartotta főn magát, s ha szükség van rá,
széphangzatú s értelmes kész szókkal kínálkozik mint: tantor, fintor, töpör, zsugor, keser,
szapor, gugyor, kunkor, gugor, pender, göbör, hábor, stb. melyek csak alkalmazásra várakoznak.
Jegyzet. Valamint a magyarban, törökben és finnben, úgy a latin, német- és szláv
nyelvekben is az igékből r képzővel számos nevek alakulnak, melyek vagy részesütőkből fejlődtek ki, vagy azokat képviselik, p. a latinban: őr, sortor szabó, sutor varró, lector olvasó: a
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németben «r: őeher néző látó, Springer ugró, Fuasgeher gyalogoló; a szlávban ár, tr, bludár bő
lyongó, bujdosó, pístdr rovar, író-diák, krajtsir szabó, stb.
—d, —gy, —t, —ty, —cs, —ez, —s, —zs, —sz, —z. Ezeket 1. fölebb a „Sokasító
képzSk" tábláján, mennyiben t i. gyakorlatot, ismétlést fejeznek ki, s a többesítő k-val, gyakorlatot g-vel, s öszvekötö s es-vel rokonok. Itt csak azon nemüekböl hozunk föl mutatványokat,
melyek szoros értelmű kisarjadzások gyanánt tekinthetők u. m. fa/-d, fai tyúk, gon-d = kom-d,
mely a komoly, komor szókkal rokon; ren-d, bár-d, kar-d, tér-d, zor-d, mor-d, bolon-d, belin-d,
apró-d, csalár-d, gerez-d, ebé-d, segé-d, csalá-d, beszé-d, galan-d, min-d; kor-ty, hor-ty, for-ty,
uor-ty, hopor-ty; vagy melyek más hangból alakultak által, p. a gy-félék: gonvf gomv, gomj,
gongy; író, irv, irj, irgy; hölö, hölv, hölj, hölgy; orv, örj, örgy, ürgy, ürügy; göm gömö, gömv,
gőmj, göngy, gyöngy; wöió' (= váló) völj, völgy; romó romv, romj, romgy, rongy, komó, (= gomó)
komv, komj, konty = gongy.

Torokhangi kisarjadzások:
—h, —g, —k. Ezek is mint az öszvekötve sokasitó és rokonai, már a föntebbi táblákon előadvák, s ide tartoznak:
h:
potro-h, ter-h, vem-h, moly-h, poly-h, s kúarjadzó önhangzóval, tur-ha: lé-ha, mál-ha,
pál-ha, szaj-ha, lany-ha, lom-ha, duny-ha, pnr-ha, mar-ha, bör-he, gőr-he, csür-he, reny-he, lé-hó,
potro-hó, goly-hó, kuny-hó, fel-hő;
g:
lovag, csillag, szalag, hézag, hólyag, hanyag, tarjag, harag, gombolyag, salang, harang, katang, bitang, világ, virág, husáng, öreg, üreg, féreg, rideg, hideg, meleg, felleg, petymeg, peszmeg, kéreg, méreg, sereg, réteg, pöfeteg, lengeteg (általán minden atag eteg), gőmbölyeg, lebenyeg, dögönyeg, szőnyeg, tőzeg, részeg, keszeg, délczeg, fiileng, billeng, horog, balog,
hályog, tályog, dorong, korong, boldog, dolog, vályog, szúnyog, ördög, köcsög, üszög, babug,
hazug;
£:
a) csupán toldalék: tövis-k, varacs-k, taracz-k, palacz-k, belecz-k, pilincz-k; b)
valódi képző és haugngrató: étk, poczk, halk, pöczk, ajk, árk, buczk, bnrk, hurk, leik, fark,
gyük, fészk, mark, mocsk, pocsk, lucsk, murk, nyirk, piszk, sark, sulyk, szurk, tóik, tork, tűik,
tűik, vaczk, hüvelyk, bürk, berk, hölyk, csürk, stb. c) nem hangugratók: kobak, bodak, szilák,
kupak, sisak, bicsak, tusak, csutak, remek, fenék, kerek, ének, zsombék, zsizsik, poczik, konok,
csomók, czirok, boncsok, könyök, zömök, örök, törzsök, hörcsök, bábuk, ágyék, mellék, derék,
árnyék, cznlák, szárnyék, vidék, tájék, környék, borék, íágyék, fazék, nehezék, szuszék; d) élő
vagy elavult igék módosított részesülőjéhez járul, s igy elemezhető : ivad, ivadó, ivadé, ivadé-k,
kajUk, hajló, hajié, hajlé-k, és e szerint: maradék, fakadék, játék, hulladék, menedék, érzék,
fenyíték, halándók, veríték, ragaszték, fogyaték; néha ál, el közép képzővel: toldalék, tartalék
ázalék, függelék; némelyekben az é átváltozik o-ra vagy é ö-re: hajlék hajlok, szándék szándók, ajándék ajándok, törék törek, vétek vétek, rejtek rejtek, undék undok, homlék homlok,
szidék szitok, szemöldék szemöldök.
Különös képzésüek: nyúlánk, falánk ,fulánk (furánk), élénk, tennénk, félénk = nyulékony, falékony, furékony, élékeny, termékeny, félékeny.
Nagyító jelentésüek: iszák, decsák, csombók, pofok, pirók, monyok pohók, szemők;
nagyobb korra vonatkozók: Istók, Bertók, Mihók, Erzsók, anyók, apók.

Némely kétes származása képzők.
Az igeképzők általán határozott alakúak, világos szerkezetűek, s azon értemények
•zerint, melyeket az illető szóknak kölcsönöznek, nehézség nélkül rendszerezhetők. Máskép áll
a dolog a nevekre nézve, melyek képzése sokkal bonyolodottabb, változékonyabb, a játszi önkénynek inkább ki van téve, s néha az idegen alakokkal annyira összevág, hogy az elemzés
rostáján csak alig birjuk a honit a jövevénytől, sajátunkat a kölcsönözöttöl elválasztani,
kivált oly szókban, melyek gyökei is homályosak, vagy kétesek. Példakép álljanak itt a következők :
—nők, —nék, —nők. A legtökéletesebben egyezik a persa nak képzővel mely igetó'khőz és főnevekhez ragasztva minőségi mellékneveket alkot pl. andis-nok andalgó, ámuz-nok
tanító (mintegy tanitnok), kAism-nak haragos, indulatos. Egyezik a szláv nik-vel is, mely öszveAKAD. IUOT tlÓTift.
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tett képző a nf és k elemekből, pl. dwor-ni udvar-i, dworník udvarnok ; put-ní utí, putnlk utas,
zarándok; urad-ní tiszti, urad/tik tiszttartó; hlász-ni hangos, harsány, hlásznlk éji kiáltó. Ezen
képző a szláv nyelvekben oly gyakori és általános, hogy azt eredeti sajátjuknak kell tartanunk.
E szerint egészen szlávok : sztolnik, asztalnok, komonuk, komornok, szwitnik (világító) szövetnek ; magyaroknak tekinthetők : álnok, tálnok, tárnok, fegyvernek; közös: bajnok (mely a szlávban wojnik, bojnik), kétesek : lednek, csarnok, rosnok. Magyar származtatással egyezni látszik
,nagy' melléknévvel (a perzsa ,nak'-ot Vullers a szanszkrit ,nads'-val rokonitja), s tárnagy, tálnagy, asztalnagy, udvarnagy, bajnagy, ép oly helyesek volnának, mint a fentebbiek. Hajdan csak
néhány szóban használtatott, de a jelen nyelvújítás korszakában, túlságosan is elterjedt, s már azért
sem szaporítandó, mert némely ragozásokban a szókat ruthanguakká teszi, pl. gondnokoknak,
titoknokoknak, melyek ,gondnagy', ,titoknagy' alakban szintén megállhatnának; azonban némely
szóképzésnél a kettő között már különbség szokott tétetni, pl. tábornagy és tábornok különbözők.
—iá, —ie. Ily végzetü szónk kevés van, melyeket nyelvünkből megfejthetünk, mint:
file-gória, teke-tória, kő-pia, paskon-dia, csizma-dia, de-lia, de-lie, burgundia (gurdondia). Idegenek : bagázsia, bagaria, bagazia, spongyia ; kétes: haramia.
—cza, —cze. Ez nem mindig kicsinyítő, hanem néha részesülők átalakulása, pl.
szakócza = szakozó, szekercze = szegelző, medencze = medező, cserőcze = caerőző, weró'cze
= veröző. Nyelvünkből elemezhetők ezek is: katríncza, rakoncza, vetrecze, petrencze. Idegenek : keszőcze, szláv kiszelicza, pincze, szláv pivnicza, Tapolcza folyó Teplicze, stb.
—na, —ne. Sok kölcsönözött szókban fordul elé, mint: csatorna, hajdina, radina,
angolna, kápolna, lantorna, alamizsna, czérna, polozsna. Magyarosan hangzanak: babona (bubuna?), gabona, katona (hadona), marczona, béna, elemezne, vézna, pózna; de eredőtök homályos ; hanemha az n-et még a törzshöz számítjuk, mint bén-a = bén-ó, így vézn-ó, marczon-ó,
stb. mint: rohan-ó, csattan-ó.
—nya, —ny«. Szintén több idegen származásuakban: szoknya, tarisznya, pecsenye,
gesztenye, cseresnye, lasponya. Magyarból elemezhetők: rnsnya, susnya, ttzivornya, jegenye,
tarhonya. Homályosak: galagonya, kocsonya, mácsonya, áfonya, kókonya, dinnye, stb.
—rá, —re. Magyarok: csuszkora, csutora, ontora, gugora, kukora, bögre, putra,
szapora, supra, tompora, zsigora. Idegenek: vacsora, uzsora, kamara, kusztora, plundra.
—ta, —te. Jobbára részesülőkből elemezhetők: alamuszta, szunyáta, csalafínta, bóbita, hahota, csimota, rosta, giliszta, osztováta, veleszta, kaliszta, puszta, pacsirta, cseprente,
vakota, fekete, stb. Kötcsönözöttek: maláta, perváta, palota, trombita, ákovita, palacsinta, palánta, borosta, saláta, jnngáta, kapta. Kétesek: káposzta, paszita, párta, bonta, poszáta.
—tya, —tye. Mint a tyú, tyü rokonai nyelvünkből elemezhetők ezekben: hártya,
gyertya, parittya, puruttya. Idegen származásúak: kártya, ostya, bástya, sekrestye, kótyavetye
(kótó-vető?), etyepetye.
—lya, lye. Idegenek: saraglya, fáklya, csuklya, zsálya, gálya, pálya, rokolya, naspolya, ivolya, natragulya, naspolya, kólya, sólya. Honiak: csoroszlya, boglya, csáklya, nyavalya,
nyoszolya, furulya, szablya.

Abajdocz szók.
így nevezzük a) azon öszvetett szókat, melyek egyik alkatrésze idegen, másik honi,
pl. iskola-ügy, pincze-torok, kártya-vár, vacsora-idő, gálya-rab, zsálya-levél, kapta-fa, czérnaszál stb. b) azon idegen szókat, melyekből magyar képzők által új szókat alkottunk, pl. iskola,
iskoláz, iskolás; ábra, ábráz, ábrázat, ábrázol; istáp, istápol, istápolás; kttría, kurtít, kürtül;
alamizsna, alamizsnás, alamizsnálkodik. Az idegen főnevekből rendesen ás, és és i-vel képezünk mellékneveket, pl. uzsorás, sekrestyés, gesztenyés, pecsenyés; templomi, apostoli, püspöki ; igéket pedig főleg z-vel, 1-vel: kártyáz, vacsorái, trombitái, kintornál, stb.

Szóalkotás öszvetétel által.
Lásd erről „Á magyar nyelv rendszere" czimü munka 27-d és 28-d §-ait, melyekhez pótlékul ezeket adjuk:
Vannak öszvetett szók, melyek alkatrészei az állati, nevezetesen emberi testnek
egymással szoros viszonyban levő részeit jelentik, u. m. fejtető, hajszál, szőrszál, agyvelö,
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nyakszirt, hátgerincz, szemször, szemhéj, szempilla, szemgolyó, fülczimpa, orrczirapa, állkapocs,
szájöböl, szájpadlás, szájgyürü, nyakcsap, nyelvhegy, foghús, mellcsont, mellgödör, csecsbimbó,
vállperecz, hónai, kézfej, kézujj, fartő, oldalborda, oldalcsont, seggpart, térdkalács, lábikra, lábszár, lábfej, szivkamara, szívcsucs, szárnytoll, farktoll stb.
Ezek birtokragozása különféle, ugyanis a) némelyekben mindkettő fölveszi a birtokragot, u. m. fejemteteje, fejedteteje, fejeteteje, fejünkteteje stb. és így, hajamszála, szemewöre, szájamöble, nyelvemhegye, hónomalja, kezedíeje, orrahegye, kezemujja, térdemkalácsa,
l.bamfeje, szivemcsúcsa; b) némelyeket a nyelvszokás kétfélekép birtokragoz: hátgerinczem v.
bátamgerincze, szempillám v. szemempillája, és így szemhéjam, szemgolyóm, fülczimpám, orrcampám, állkapcsom, szájpadlásom, nyakcsapom, száj gyűrűm, mellcsontom, csecsbimbóm, vállpereczetn, lábszáram, térdkalácsom, lábikrám, szívkamarám; c) némelyekben csak a második
ragoztatik: agy velőm, szemöldököm, nyakszirtom, foghusom, fartöm, oldalbordám; a madár
farcsíkja, farktolla.
E különösségeket leginkább a nyelvszokásból tanulhatni meg, oly öszvetett szókra
ot'-zve is, melyek első alkatrésze cselekvő okot vagy eszközt, a másik pedig müvet vagy cselekvényt jelent, pl. agyszüleményed v. agyadszüleménye, lábamnyoma, tollvonásom v. tollamvonása,
kezeirása stb.
Itt már azon kérdés merül fel: A kettősen ragozott öszvetett szók együvé, vagy elválifztva irassanak-e ? Nézetünk szerint öszveirandók, mert ezek között tulajdonkép nem birtoki,
Lanein belviszonyi, s csupán személyi vagy tárgyi öszveköttetés van. Tehát úgy öszvetehetök,
mint ez ilyenek : Pestvárosa, Budavára, Bánfalva, Bakonyerdeje, Balatontava, Mátrahegye, Mátyásfölde, Vágmelléke, Székelyhida, Simonytornya, mert ezekben is nem a birtok, hanem az elnevezés viszonya rejlik. Igaz ugyan, hogy sok helynévben a birtokviszony az eredeti, pl. Péterháza helység onnan vette nevét, mert Péter nevű személy birtoka volt, de utóbb puszta elnevezéssé vált, s ennélfogva öszvetétetik, ellenben külön Írandó : ez Péter hdza nem Pálé, és így :
Pdlfolde, helység, Pál földe (birtoka) eladó. Hasonlóan öszveirandók a béli, féle, korú, pl. házambeli, kertedbeli, várostokbeli, maganiféle, magadféle, fajunkféle, népünkféle, magunkkoru,
magatokkoru. Tehát ezen hasonlék szerint Írhatjuk : fejemteteje, szemedfétiye, lábaszára stb.
Az anyagnevekre is megjegyezzük, hogy azokat a ,A magyar nyelv rendszere' után
is akár külön, akár öszveirva is találhatni az írók legtöbbjénél, pl. fakanál vagy fa kanál, mely
írásmódot e szótárban is követénk, kivévén ha kétértelműséget okozott volna, pl. csont olló =
csontból való olló és csontolló — csontvágó olló.

Ikerszók.
Az öszvetett szók egyik külön nemét teszik az ikerszók, melyek ugyanazon fogalmat,
ugyanazon szónak ismétlésével vagy némi változtatásával fejezik ki, s mintegy szószaporitva,
ismétlést, sokasítást, nagyítást, vagy játszi eszmehasonlítást jelentenek. Ezek nyelvünkben fölös
?zámuak, a magyar észjárást különösen jellegzik, s maguk helyén kellőleg alkalmazva a népies,
kivált elbeszélő költészeti nyelv képes kifejezéseit némi kedves zamattal fűszerezik. Ilyenek :
a) A gyermek- vagy dajkanyelvben divatozók, melyek az emberi nyelv első nemzö•i-'-si csecsemőkorára emlékeztetnek, honnan többen közölök különféle nyelvcsaládokban egyezrek, u. m. baba kis gyermek, babba szép, belbel álom, bibi seb, fájdalom, bumbum víz, mint ital,
cftcte ékes, szép, csicsi álom, csendesség, csücstí ülő helyzet, cziczi emlő, czoczo ló, csacsi szamár,
tzoesa malacz, disznó, gaga lúd, dada vén banya, gogo dió, yilgil kenyér púpja, gyürkéje, gyagya,
kakvlc, ily hangon szóló madarak nevei, kaka csúnya, rósz, kuku v. kukó tóját, lili liba, mama,
xyanya anya, mumu tehén, ökör, nene idösb nötestvér, nőrokon, ntínü nádsip, papa étel, és apa,
f»';* madárfi, tütü süveg, sisak, fejkötö, tata messze, távolság, tutu síp, tiltü ital, sese, süsü susogó
b-széd, zs/zsi tűz. Hasonlókat lelünk más nyelvekben is, pl. a latinban : furfur, murmur, turtur,
nrber, quisquis; a francziában ijmijou, bonbon, cancan, troutrou, péleméle stb.
b) Melyek ugyanazon önálló szót ismétlik, s általán folytonosságot, ismétlést, fölosztást vagy sokaságot jelentenek, u. m. megymegy, világvégig megy, futfut, világvégig fut, néznéz,
n.:tjd kifoly a szeme; újúj, másmás, többtöbb bajok, egyegy embernek egyegy forint, tíztíz ember
i.á egytgy szekér; fölföl, leié, kiki, bébe, aláalá, továbbtovább, megmeg ; hajhaj! nono ! jaj jaj !
c) Melyek két rokon vagy azonos fogalmat két rokonértelmü szóval fejeznek k i : ág{•:<?, áctorivicfori szájtátó, szájvigyoritó, tilskén- v. csekrenbokron cserjeken, bokrokon, aprócseprö
*pró cseppnyi, dsvét, biíbáj bűvöl bájol, se bűt, se bát nem mond, mindkét elem bámész csudálkozó
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szájtátásra vonatkozik; csatapata, csattogpattog, cziczamacza, császkálmászkál, ctútandsz, cserebere, csereberél, csögbög, mindegyik csomót jelent; hasonlók : csörölpöröl, csürcsavar, dúlfúl,
eszemiszom, eszikiszik, fúrfarag, hányvet hányiveti, húzvon huzavona, hözboz, heves boszus, izebűze, járkel, kacskaringó, kenfen kencsefencse, kerekutyó, locspocs, lótfut, lótifuti locskafecske
=locsogó fecsegő, nyalfal, okkalmóddal, összevissza, üvöltkiált, perpatvar, pereputty = piri-pöttön,
rihcrongyos, sebbellobbal, sirí, súgbúg, sundabunda= sunyva bújva, sülfői, sürögforog, szántvet,
szanaszét, szarahora, szánbán, azedivedi, szedettvedett, szegszug, tétova, törimarja, ütivéti, zürza. var, zegzug, zenebona stb.
d) Midőn csak az önhangzó változik, s ekkor jobbára az első alak vékonyhangu és
kicsinyezö értelmű, a második vastaghangu, u. m. billegballag, bizsegbozsog, czeleczula, csihelcsahol, cselecsala, csettencsattan, csipcsop = csepkicsiségü, típegtopog, denedana, deredara deréldarál, diribdarab diribeldarabol, dinomdánom, dérdúr, dibdáb, dünnyögdunnyog, filitfalat, gizgaz, gézengúz, gyimgyom, gyürgyur, genyegúnya, görbegurba, hibeghabog, hibitelhabatol, heteihatol, hetlekotla, hebehurgya, himezhámoz, <TnTnp|&tnm».l, hiphop! herczehurcza, hűhó, hejjehujja!
mizegmozog, keczetkaczat, kiffegkaffog, kipkedkapkod, kelekóla, keteputa, keverkavar, kitykoty,
kityegkotyog, kingkong, kipegkopog, lifinczlafancz, lifeglafog, limlom, bbeglobog, lígglógg, likluk,
lityloty, lityeglotyog, licslocs, licseglocsog, mézesmázos, mendemonda, nyifegnyafog, nyímnyám,
nyímegnyámog, nyekegnyikog, pitypoty, pitypalaty, pittegpattog, retyerutya, ripegropog, rityegrotyog, sesesusa, szíreszóra ne hallgass, szittyszotty, szityegszotyog, teretura, típegtopog, títyegtotyog, stb.
e) Midőn az első önhangzóval, a második mássalhangzóval, s leginkább ajkival kezdődik, u. m. ajbaj, agyabugyálni, ákombákom, ángóbángó, elegybelegy, enczenbencz, ekczemoncza, erregberreg, iczegbiczeg, iczipiczi, inczifinczi, iczkeficzke, illőfillő, ihogvihog, iháczolviháczol, illegbilleg, inczenpincz, ingóbingó, iregfireg, irúlpirúl, izsegbizseg, ityipityi, ityegfityeg,
irkafirka, utfut, ttzfuz.
f) Midőn az elüLUló mássalhangzók változnak : szöröstülböröstül, csecsebecse, csenegbeneg, csigabiga, csiribiri, csinjabinja, csonkabonka, csórábnórál, czókmók, háibái, hegykebegyke, handabanda, horgaaborgas, kajabaja, keczebecze, kongbong, lityegfityeg, retyemutya,
suspus, suttogbuttog, szuazimuszi, tarkabarka, tereiére, tengleng, tíripiri, torzonborz. Ilyenek a
mesélő és játéknyelvben előfordulók : farkocoarkos, az is szép, rókabóka, az is szép, ózőmWzöfn,
az is szép, nyúlombúlom, az is szép, kakasbakas, az is szép, tyúkómbtíkom, jaj be rút! egyembegyem,
bikavár; tgyiridtbígytridt, váradi vaskoh stb.
g) Ellentétesek : elhal, erreorra, emezdmaz, ilyenolyan, ütött, ideoda, ígytígy, innenonnan, idestova, Aegyvöigy, égföld.

IV. SiakMx. A MÓvtaonyító ragokróL
Mi a rag? s miben különbözik a képzőtől? E kérdésekre már fentebb feleltünk.
Tehát legott a dolog tárgyalásához fogván szólunk a) a néwiszonyítókról, b) a személyragokról,
o) a birtokragokról.

Névviszonyító ragok.
Ezek két osztálybeliek, a) melyek a latin praepontíókkal egy érvényűek, pL víz-b*n,
in aqua, víz-b6'l, ex aqua. E ragoktól a névutók csak abban különböznek, hogy ez utóbbiak a viszonyított szókhoz oda nem tapadnak, de szintén a praepositiokat képviselik, pl. viz fölött, tvper
aqua, ház körül, circa domum. Mindkét osztálybeliek, — a be, bői ön és tg kivételével — (be helyett bele, bői helyett belől, ön helyett rajt használtatván), fölveszik a személyragokat: benn-em,
un me, ez is inkább benn határozó), ról-am (de me), től-em (a me), fblött-em (auperme), elött-em
(ante me); b) melyek a latin cattuokat fejezik ki, u. m. a dativus magyarázója nek, nak, az aceutativtué a tárgyeseti t. A Útin praepositiók bizonyos eseteket vonzanak, vagyis a viszonyított szón
némi változást idéznek elé, pl. ad hominem, ab homine : ellenben a magyar ragok a tőszót változatlanul hagyják, legfölebb véghangzóját nyújtják meg, pL ember-hez, ember-nól, magá-hoz,
magá-nál.
A magyar, nem különben az altaji családhoz tartozó, és az árjaféle nyelvek között
egyik különböztető jelleg, hogy amazok utó-, ezek előragozók. De e különbség csak a praepori-
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vir-o, vir-um, íerg-o, terg-is, terg-it Sőt néha utótétetnek az úgynevezett proeposittók is, pl. lumbonun tenut ágyék-tg, quo tisque medd-t'g, quem penea arbitrium est (Horatius), mely mellett,
Romám twsus Róma f elé; a németben : dar-um, az-ért, des-t»egen, a miatt, meinet-wegen, miattam, da-gegen ellen-e. A sémi nyelvekben pedig a birtok! személyragok is utói tétetnek, mint a
magvarban, törökben, persában. Továbbá a magyar is a ragokat és névutókat személyragozza,
némileg hasonlóan az árjafélékkel, melyek a személynévmásokat a praepontiók után helyezik:
a M, től-em, de me, ról-am, propter me, miatt-am, coram nobis, elött-ünk. Néha a latin megfordítja:
IW-OHB, tecutn, nobú-cum. Hanem a magyar nyomosbitásúl együtt magokat a személyi névmásokat is használja: én velem, te veled, mi velünk.

Helyviszonyítók, általán véve.
Rokonság tekintetéből mindenek előtt öszveállitott táblákon eléterjesztjük a helyviuonyító névragokat és utókat

Helyviszonyító névragok :
hová t helyirányzó,
6« íba} belsőség,
rá (re)
fölszin,
Aoz, (héz, hoz) közelség,
ni v. nyi = hoz,
ig, határpont

hol ? helyállapító,
ben, benn, bent, (bán),
ön, én, ön, (rajt, rítt),
n<íl, (nél)
m'tt v. nőtt = nál,
—
—
—

honnan ? helyhagyó;
bő/, (ból);
ról, (röl);
tói, (tol);
nól, női = tői;
tói, tői.

Hely viszonyító névutók:
föl-é,
föl-ött, föl-ül,
föl-öl,
fölül-röl;
al-á,
al-att, al-ul,
al-ól, alul-ról;
el-é,
el-ött, el-ül,
el-öl, elül-röl;
mög-é,
mög-ött,
mög-öl;
hegy-é
hegy-étt,
hegy-öl;
köz-é.
köz-ütt,
köz-öl;
kör-é,
kör-ött, kör-ül,
kör-öl;
fel-é,
fel-ül,
fel-öl;
mell-é,
mell-ett,
mell-öl;
bel-é,
bel-ül,
bel-öl;
kfll-é v. küv-é, v. kiv-é kül-ül v. küv-ül, v. kiv-ül kül-öl, kivül-röl.
Jegyzetek. 1) Mind ezek alapját valamely önálló vagy elvont tőszó képezi, melyek
bizonyos helyiranyt, helyzetet, tájt, térfogatot, téroldalt jelentenek.
2) Szoros értelmű vagyis a viszonyszóhoz tapadó helyviszonyragok : be, ba; ben,
bán;bői, bol; rá, re; ön, én, ön; ról, röl; hoz, héz, hoz; nál, nél; tol, tói; ni, nyi; nitt, nőtt;
nól, nöl; ig.
3) Helyigekötök: be, beáll; ki, kifut; föl, fölmegy; le, leesik; el, eltávozik; alá,
aláuáll; elé, eléhalad; ben, benmarad, kun, kttnszorúl; f ön, fönmarad : elül, elüljár; körül, körülvesz; áí, átmér; hátra, hátranéz; aítíl, alúláll;foltó, főlülfordúl stb.
4) Személyragozható helynévutók : rá, rám; bele, belém; alá, álam; fölé, fölém; elé,
tlém; mögém, hegyem, körém, alattam, fölöttem, rajtam, belőlem, alólam, körölem, felölem.
6) A hová ? kérdésre megfelelők részint csupasz gyökök, u. m. be, kíi v. ki, fS (tájdiratos), U, ig, részint jobbára mutató a á, e é hangzókkal képződtek : re-á, hoz-z-á, al-á, föl-é,
fel-é, el-é, mög-é, hegy-é, köz-é, mell-é, od-a, id-e, haz-a, tov-a, messz-e. E hasonlék szerint a palócz-azékelyes nyi t<i eredetileg nyé, né.
6) Ezekből származnak távolító el képzővel a honnan $ kérdésre felelök : be-el, bél,
bókból; bele-el, belel, belől, balól (régiesen); fá-el, v. íé-el, tói, tol; ro-el, ról, röl; fSlé-el, fölíl,
folöl; ald-ef, alól; elé-el, éléi, elöl; mögé-el, mögél, mögöl; hegyé-el, hegyéi, hegy öl; köré-el, kön l,
kőről; kSzé-el, közéi, közöl;felé-e/, felél, felöl; mellé-el, melléi, mellől; né-el, v. nyé-el, nél, nyél,
női, nóL Ezekből: hová, oda, ide, mindenhová, sehová, leszen : honnan, onnan, innen, mindenÍMIM, tehonnan, e helyett: honn-el, onn-el, inn-el stb. vagyis ezek tulajdonkép a helybenmaad& <m, otm-ból fejlődtek ki
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7) A hol? v. hon? kérdőre felelök állapító jelentésüek, s mint olyanok más állapító
határzókkal együtt háromnemü képzővel alakulnak, a) n-vel, ben, kun, főn, len, után, valamint a
helynevekben : Budán, Pesten, Bicskén; b) t-vel, mely az n-vel képzett formákhoz járul: ben-t,
kün-t, fen-t, len-t, s e hasonlatnál fogva ezek : alatt, fölött, előtt, mögött, hegyett, körött, között,
mellett, itt, ott, így elemezhetők : alan-t, fölön-t, mögön-t, in-t, on-t, és így, Fehérvárott = Fehérváron-^ Győrött = Györön-t; c) 1-vel, vagy tulajdonkép ül, ül, határzóval: al-ul, föl-ül, kiv-ül,
bel-ül, kör-ül, el-ül, táv-ul, hát-ul, köz-el, és az egyszerűbb ho-1. Ennélfogva egy érteményűek :
kun, kunt, küvül; ben, bent, belül; fon, fönt, fölül; alant, alul.
8) Az állapító itt ott helyett a nyelvszokás ide, oda-t is használ: pl. itthon idehaza,
otthon'odahaza, s a helyreirányzó hoz helyett némely palócz vidékeken mondják : nál, pl. gyere
nálunk = hozzánk.
9) A helyállapítók és helyhagyók általán egy tőszóból indulnak ki, pl. be, ben, bői,
old", alatt, alól, oda, ott, onnan, föl, fölött, fölöl stb, Kivétetnek a) hoz, kéz, köz, nál, nél, tói, tol;
az elsőnek megfelel ód oda, a második a székely-palócz nt-ból ül ül képzővel származott, a harmadik a te v. tá v. tó származéka távolító el képzővel; b) ig határvető, mely ezen kérdésre meddig, mily messze? felel meg; c) rá, melynek a viszonyragozásban e kérdésre hol? ön, én, ön, n
a társa : láb-ra, láb-ön, fej-re, fej-én, fá-ra, fá-n, s személyragozásban pedig : rajt, régiesen : rítt.
10) Ezen névutók előtt: alul, fölül, kivül, belül, túl, innen, az illető viszonyszók ön,
én, ön ragot vesznek föl: Pesten alul, vizén fölül, városon kívül, határon belül, Dunán túl, Tiszán
innen, t. i. a viszonynevek az egyik, a névutók pedig a másik helyállapitó ragot veszik föl, L 7. pont.
11) Különös figyelemre méltó a tájszokásos székely-palócz: ni v. nyi, nitt v. nőtt, és
nól női, melyeket gyüértelmü családnevekhez szokás ragasztani, t i, e kérdésre: hová ? ni nyi, pl.
papni v. papnyi ment = a papákhoz; Nagy-ni =r Nagyékhoz, e kérdésre; hol ? felelet: papnitt v.
papnőit, AntaLnott == papéknál, Antaloknál; e kérdésre: honnan ? székelyesen: núl nül: Mikó-núl
= Mikóéktól, ülésnül = ülésektől, palóczosan: nól női. Ha ezeket aföntebbimutatótáblán eléadottakkal öszvehasonlítjuk, úgy állanak, mint: alá, alatt, alól;föle',/b'lött,yöfó'lstb.Ezenhelyviszonyitók
puszta gyöke, véleményünk szerint, a mutató ni!na! (melyből nam = lám), ebből helyreirányzó
képzővel lett nt-i, ni-á, mint: fölé, alá, öszvehúzva ni, na, pl. papni, s a szokatlan pap-ná, de ebből
magyarázhatni a „gyere nálunk" kifejezést, melynek így kellene lennie : nőnk, mint: ránk, felénk, továbbá a hol i kérdésre lett: ni-ott, öszvehúzva : nőtt v. nitt: papnott, papnitt; végre a
kérdésre, honnan ? a fentebbiek hasonlata szerint, távolító el raggal ni-el, ná-el, öszvehúzva női,
nól, pap-nól, Antal-nól, ülés-női. Innen lehet megfejteni, hogy a tői tói a régieknél néha nél, nál,
pl. szebb tőle = szebb nála, t L ezen nál tulajdonkép = nól.
12) Mi a helyviszonyító, valamint a többi névmódosító ragokat illeti, ezeknek részletes tárgyalását s szókötesi viszonyait 1. a Szótár folyamában, saját rovataik alatt

A helynevek ragozásáról.
Mikép ragoztatnak a helynevek e kérdésekre ! hová ? hol ? és honnan ? Vagyis mely
esetekben használ a nyclvszokás be, ben, böl, (vastaghangon, öa, bán, ból) és melyekben rá, <m,
í-ói, (re, én, ön, röl) ragokat?
Ha valahol, itt gyakorolja nyelvünk, mit Horátz a szokásról állít: „Quem penes arbitrium est ét jus ét norma loquendi." E szerint majd az egyik, majd a másikféle ragozást oly
szabadon használja, hogy illető eljárását csak féligmeddig vonhatni szabályok alá, minek oka a
dolog természetében rejlik. Ugyanis a helynév, mint olyan, jelent bizonyos határok közé foglalt
területet, illetőleg rajta levő épületek, telepítvények stb. öszvegét, melyeket kétféle viszonyban
lehet tekinteni, a) mennyiben bizonyos határkörön belül léteznek, vagyis a kivülök fekvő térségre nézve belsőséget, belsötelket képeznek; b) mint bizonyos térfölületet, talapot, melynek szine
fölött valami létezik, pl. Eger-be megyek, ám. azon terület belsejébe, melyen Eger városa áll,
Miskolcs-ra megyek, ám. azon terület fölszinére, mely fölé Miskolcz városa épült
A hely belsejére vonatkozó ragok, hová? be, ba, hol? ben, bán, honnan? böl, ból.
A hely fölszinére vonatkozók :
— rá, re, — ön, én, ön —
ról, röL
Az első rendüeket szabály szerint fölveszik a) a világrészek, birodalmak, országok,
tartományok, kerületek, vidékek, vármegyék, szigetek, közök, erdők, ligetek nevei, pl. Afrikába,
Angliába, Tirolba, Bácskába, Kunságba, Tornába (megyébe), Csalóközbe, Csepelbe, Bakonyba,
Vértesbe; b) a külföldi városok s más helységek nevei általán, pl. Parisba, Londonba, Rómába,
Lipcsébe, Bécsbe, Laxenburgba, Mödlingbe; c) az m, n, ny végzetü magyar birodalmi helynevek
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rendesen, pl. Komáromba, Veszprémbe, Bajomba, Pozsonba, Sopronba, Surányba, Párkányba,
Serénybe stb
A többi mássalhangzóval és önhangzóval (az w-t és i-t kivéve) végződő helynevek többsége pedig részint országos részint tájbeli tetszés szerint inkább a másik nemiteket veszik fel, ámbár ezekben sok a kivétel, midőn tájejtések szerint ugyanazon végzetüek, néha ugyanazon nertek is majd igy majd amúgy ragoztatnak, pl. Zágráb-ba, Vereb-re; Ohaj-ra (Nyitrában) TokajkPápá-ra, Tatá-ba; Óvár-ra, Ersekujvár-ba; Csömör-re, Grömör-be; Vásárhely-re, Újhely-be;
Megyeire, Eger-be; Kálló-ba, Szikszó-ra stb. miket csak a közel lakó nép szokásából íehet
megtudni
A mely nevek vármegyét és várost jelentenek, első minemüségben be ba stb. ragot
vesznek föl, a másodikban a föntebb említett szabályt követik, pl. Nyitrában (megyében) bír, s
Syitrdn (városban) lakik; Tolnában utazván Tolnán megállott; Csongrádon, sőt egész Csongrádban mind magyarok laknak, így különböznek: Borsban, Harson,- Hevesben, Hevesen] Baranyába,
Baranyára; Csanádba, Csanádra; Pestben, Pesten.
Némely helynevekhez szokás hol ? kérdésre ott, étt, 'ott, t ragot adni pl. Fehévárott,
Pécsett, Győrött, Vásárhelyt. Ennek okát már föntebb a helyviszonyító' ragok táblájához csatolt
jegyzetek 7-dik pontja alatt eléadtuk.

Helyviszonyító névutók példáji.
Ezek is, mint a névragok, a latin praepositióknak felelnek meg, csakhogy az illető
viszonynevektöl elválvák; de, valamint amazok, fölveszik a személyragokat, s ugyanazon tőszóból
képződve a hová ? hol ? honnan ? kérdésekre szabályszerüleg hasonló alakot öltenek, s következetes, világos öszvefüggés van köztök.
hová ?
ház
fölé,
ház. alá,
ház
elé,
ház
mögé,
ház
hegyé,
ház
mellé,
ház
köré,
házak közé,
ház
felé,
—

hol ?
ház fölött és házon
fölül,
ház alatt és házon alul,
ház előtt,
ház mögött,
ház hégyétt,
ház mellett,
ház körött,
házak között,
—
házon kívül,

honnan ?
ház
fölöl;
ház
alól;
ház
elöl;
ház
mögöl;
ház
hegyöl;
ház
mellől;
ház
kőről;
házak közöl;
ház
felöl.
—

E táblából látható, hogy a hová ? és honnan ? kérdésekre felelök a párhuzamos hang1-jt nyomán mind hasonló képzésüek. Ami a hol? kérdésre válaszolókat illeti, ezek között két
Jaknak : fölött és fölül, alatt és alul, körött és körül. Alkalmazásban különböznek alatt, fölött
és óiul, fölül, t. i. amazok függőleges, emezek fekmentes irányra vonatkoznak, s ön, én, ön ragu
viízonyneveket vonzanak, pl. Pest fölött tiszta az ég, Pesten fölül esik az eső. A templom alatt
'irholtok vannak, a templomon alul ötödik házban lakom. Hasonlóan fekmentes irányra vonatláznak : hegyen túl, hegyen innen, folyón keresztül, kerten belül, kerten kivüL Midőn az alatt időre
t"natkozik, az illető időnek tartós menetelét jelenti, őt év, három hónap, egy hét alatt. Az alul,
/<'•«/ pedig e kérdésre, hogy ? mily áron ? bizonyos ártól, mennyiségtől való eltérést jelent Nem
'i'i-ym Káz forinton alul. Ennek öt f"rintonfölül hat krajczár az ára.
Az alul, fölül, kívül, belül, elül, hátul, mint igehatárzók bevett nyelvszokás szerint
Elveszik a rá, ról (re, röl) ragokat: alulra, alulról, fölülre, fölülről, kívülre, kívülről, belülre, beiilrol, élűire, élűiről, hátúba, hátulról.

A személyragokról, mint a személynévmások módosított alakjairól.
A személyragok nem lévén egyebek, mint a személynévmásoknak különféle alakban
alkalmazott módosulatai; a dolog rendé kívánja, hogy először a szcmélynévmásokról szóljunk.
Nyelvészeti tekintetben igen feltűnő és érdekes, hogy a személynévmások a sémi,
írja és áltáji nyelvekben egymáshoz hasonlítanak, és hogy némely módosulásaikban a különböző
hasonlóbban hangzanak, mint az ugyanazon családhoz tartozók is, pl. a magyar ön, és
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szláv: ön, a magyar: mi (nos) és szláv: mi, a birtokos hellén: tp-of, és magyar: em, latinul fordítva: m«-us, nem. metn. Minthogy a személynévmások a szóbeszéd első szükségeihez tartoznak,
s ennélfogva legősibb eredetűek: vagy azt kell föltennünk, hogy az említett nyelv-családok
egy törzsanyának leányai, vagy hogy külön-külön , de ugyanazon ösztönszerü észjárás
szerint képződtek, mint a hangutánzók, és kedélyszók. Akarmint áll a dolog, annyi tagadhatatlan, mert lett dolog, hogy nem csak a különböző, de azonegy családbeli nyelvek mindegyike a
személynévmásokat saját modora szerint idomította, átalakította s ragozásokban alkalmazta, és
igy rendszereket saját magukból fejthetni meg legbiztosabban. A hasonlóságok csak azon lett
dolgot tausítják, hogy ezen és ezen névmások eredetileg egyek voltak, de alkalmazásban egymásra nézve nem szabályozók.
Mindenekelőtt megkülönböztetjük az önálló és ragozásban alkalmazott személynévmásokat. Nyelvünkben az önállók, kifejlett s megállapodott mai alakjokbau egyes számban
ezek: én, te, 0; én-vei toldva: enn v. énen v. ennen, fon v. tenen v. fennen, ön v. önön v. önnön.
Az énen, tenen, önön régi divata a nyelvemlékekben széltiben olvasható, a többesben is mind ma
mind régen eléjön azon toldat: min v. minnen, fin v. finnen és ön v. önnön, sőt maga szóban is:
magán = maga-an. Hogy mind ezekben az én, ön csak toldalék, nem a tőszó ismétlése, onnét
tetszik ki, mert mindenik személyhez járul s a tőszó ismétlésével például a második személy
igy volna: tété v. fenten. Az én toldalék pedig a mutató a vagy e-nek megnyújtása, olyformán
mint ezekben: ily, ily e / ilyen, oly, oly a f olyan, ez, ez e, ezen, az, az a, azon. Világosan tanítja
Bopp Ferencz hasonlító nyelvtana második kiadásában is (az elsőtől némileg eltérve), hogy a
szanszkrit aha-m (= én) és fwa-m (= te) szókban az m csak végezet (Endung). A finn nyelvben az önálló névmásokban: mind, nnd, hűn, az n hang szintén mindenik személylyel közös,
tehát szintén csak toldaléknak látszik. A törökben épen igy: be-n, sze-n, o-n (az utolsó a ragozásban).
A magyar én, te, 8 még öszvetétethetnek ,mag'-töszóval is: énmagam v. ennmagam v.
ennenmagam, temagad v. tenmagad, stb.
Miután a személy- és birtokragok a személynévmásoknak köszönik eredőtöket: lehetetlen e helyütt magok a személynévmások eredetének is kifürkészésébe vagy legalább sejditésébe nem bocsátkoznunk. De teszszük ezt más nyelvekből is indulva a legjelesb külföldi
nyelvészek bnvárlatai után. Már föntebb érintők, hogy a személynévmások mind a három
nyelvtörzsben többé kevésbé öszvevágoak, következőleg amit a kifejtettebb árja családokban
kitűnő férfiaknak sikerült napfényre hozniok, ennek világánál mi is megkísérthetjük a tapogatózást. Elsőben is Heyse munkájából (System dér Sprachwissenschaft) idézünk (f. 40): „A
szanszkrit oham kéttagú alakja által elárulja magát, hogy nem egyszerű és eredeti. Kétes, hogy
a szó melyik részében van az első személyt illető közvetlen jelentős őshang. Ha az ah-ban van
akkor a torok h a jellemzetes hang, és oh-am akkor egészen megfelel a régi görög iywV-nak.
De az am-ban is kereshetjük azt s akkor az m az első személyre vonatkozatot fejezi ki, a mely
a ragozott esetekben (ín casibus obliquia) és az első személy igevégezeteiben (— fű, — m)
mindenütt mint az első személy jellemzője lép fel. Igy tekinti ezt Pott (Zahlmethode S. 134),
midőn ő az aham szóban az oh gyökre (= dicere) vezeti azt vissza, honnan aha = 17, latin ott,
és ah-am-ot igy értelmezi: hic gut lootior. Az én (ich, ego stb.)-nek a te (du, tű, doríai TV, görög <rv) jelentősen áll ellenében, mely a mutató (t v. d) mássalhangzót a legszélsőbb (a, ü)
hangzóval köti egybe. — A német ér a góth is-, latin is- és régi felső német ir-ből gyengült és
laposodott el (ist geschwftcht und verflacht); nyilván eredeti demonstrativum, melynek mutató
ereje az i-ben fekszik (mint hic, hier-ben). A német dér, szanszkrit tasz, görög eredeti ró; közvetlenül a (német) helymutató da-hoz csatlakozik s ezzel az önálló substantiának csak általános jellembetüjét sz (z) köti öszve." Benfey véleménye (Wnrzellezicon Ér gyök alatt) az első
személyre nézve röviden ide megy ki: „A szanszkrit aham-ban az első a hihetőleg ma helyett
áll, mely magát az obliquus casnsokban tartotta fenn, a midőn a másik tag ham, melynek némely nyelvekben itt értelme van, mint a latin hi-c, s görög # /l-nek. A görög obliquus casusokban az < előhang (é-pt, é-pov, i-pot, i-pb szókban) nem henye pótlék, hanem azon névmás! törzs,
mely a szanszkritban: a (== ez), és a névmás! fogalom erősbitésére szolgál." Bopp Ferencz
szerént (Vergleichende Grammatik H. kiadás 333. §!). „Ezen szókban aszmé (egyik szanszkrit
többes) és áfiptí (aeoliai görög többes, mindkettő ám. a magyar mink) csak az a puszta önhangzó
az első személy jellemzetes eleme, mert a többi megvan a második személyben is: ju-smé,
Benfey is elismeri ezt (folytatja Bopp a jegyzékben) és ezen módon az egyes alanyesetet
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okom, mahom-ból rövidültnek nyilvánítja. *) De ha sem az egyes alanyesetböl sem az a-szma
többesből semmi kezdő m el nem veszett, akkor az a mind a két helyütt nem más, mint a
(szanszkrit) mutató névmás (demonstrativum) törzse: a (= dieser, magyar e v. ez), mely mellett figyelmet érdemel, hogy a hindu drámákban az én gyakran „ajan dsanasz" (azaz „ezen személy") kifejezéssel iratik körül. A ma törzs is a zend i-ma szóban szintén föltaláltatik, mely két
névmástörzaből áll: t (== ez) és ma közeire mutató." Ezekhez csatolhatjuk a sémi nyelveket.
Az arabban én: éne v. ená, s te: ente, tehát az én közös mindakettövel s marad e v. a = én, és
te = te. A héberben az első személy ani v. anóki, s a második atta, de ez a nyelvészek véleménye szerént szintén anta-ból származott (Gesenius Lehrgebaude. §. 16.). Ezek után magyar
nyelvésznek nem kell sokat beszélni, hogy az e és i épen a magyarban a legkétségtelenebbül
közeire, magának a beszélőnek legközelebbi körére vonatkozó mutató gyök számos szóban,
mint: e-s, e-m(-ez), i-de, t'-ff, t'-ly, í-gy, i-nn(-en), e-Jiol v. ihol stb., (a-z, a-m-az, o-da, o-tt, o-ly,
ú-gy, o-nn-an, a-hoí, mint távolabbra mutató szók ellenében). Az első elem tehát az én-ben e
vagy i. A második elemet n v. m-et sem nehéz lesz feltalálni akár em-ez, era-itt, em-ide stb.
szók em törzsében, akár ím vagy íme, vagy ez-en, akár a köznépies e-hen = ihon v. ihol szókban, tehát én ám. e-em, vagy {m vagy ez-en, vagy ihon, éhen, s ez utóbbiak hangokban is egyezőének a szanszkrit aham-val, tudván hogy a szanszkritban rövid e nincsen. A zend azem (= én)
pedig épen a magyar ezen-nel egyezik. A második személyben (te) nyilván a tova értelme rejlik, mely magas hangon íé-nek felel meg pl. e mondatban: se te se tova (a szanszkritban a 2-ik
személy tva-m). A 3-ik személy ő (régiesen néha elöszellettel is T# vagy b#) a mély hanga o'-nak
felel meg, mely az időben jelent távolságot. A két utóbbi szónál még az is jellemző, hogy mindkettőben zárt önhangzó van, de a té-ben az é mégis kevésbé zárt mint az 6', mintha amaz a kisebb, emez a nagyobb távolságot akarná kifejezni. Ugyanezeknek többesei is figyelmet érdemelnek. Ő-k és ti-fc rendes ragozásuak (ez utóbbiban a te, tt'-re is változik, de a ti szinte eléjön
aft'-ed-ben,ez tehát nem valóságos többesi alak). Az én többese teljes alakjában mink. Ebben a
végső It szintén rendes többesre mutat, marad tehát min; ebben az in tag szintén maga az én,
ágy hogy énk vagy ink az általános többségi ragozás szerént alakúit volna (csupán a k elhangzójának elhagytával). De hol veszi magát az m? Erre röviden az m-et előtétül fogadhatnék el,
de itt, mint a titek-et szóban, az én kettöztetését is föltehetjük, tehát én-énk s az első e elestével
és az n-nek m-mé változtával: m-énk = m-ink.
A mi, (i alakok, régiesen miv, tiv és mű, tű, sőt ez utóbbiak némely mai tájbeszédben is, például a székelyeknél, kétségen kívül a mink, tik csonkulatai, leginkább azon okból támadhattak, hogy a ragok halmozódása elkerül tessék pl. mi nekünk, mi vagyunk, e helyett:
mink nekünk, mink vagyunk. Figyelmet érdemel, hogy a törökben is bú a ragozott esetekben
6m (ám. ez, emez,) a ben (= én) névmással, és su, ragozottan: sün (= az, amaz,) a szén (= te)
névmással látszik egyezni, hogy a tulajdonító esetben bana és buna, szana és suna hangokban
is már csak alig különbőznek. Figyelmet érdemel még Bopp Ferencz véleménye a szanszkrit
többesekről, mely érintett munkájában röviden ide megyén ki: az én-nek tulajdonképen nincs s
nem lehet többese (§. 331.). A szanszkrit a-szmé (= mink) ésju-smé (= tik) szókban a szma a
harmadik személyt képviseli és az egész a (d#andva-nak hivatni szokott) szanszkrit összetételt
alkotja: tehát a-szmé annyi mint: én (és) ők, éaju-smé (melyben &ju = tű) annyi mint: te (és)
ők.**) (f. 333.) A másik többest pedig, mely: vajam úgy fejti meg, hogy az ám. ve -f- ám, melyben a ve =: mé az első személy törzse az egyes szám obliquus eseteiben (ugyanaz ami általán
az árja családban), mely ám taggal bővült meg (§. 331.). Ezen érdekes fejtegetést a magyar
nyelv érdekességben felülmúlja annyiban, hogy itt mind a többi én magával a beszélővel, mind
a többi te a társszemélylyel (a legközelebbi te-vel) a kettőztetés által mintegy egyenlőnek ismertetik el; abban pedig mind a szanszkrit (aszmé) mind a magyar megegyezik, hogy az utóbbi
részhez többes rag is járul.

*) Bopp F. szerint a ha szótag oly részecske, mely mint a görög f s (dóriai f a) a névmásokhoz
u«ret (különös jelentés nélkül) fttggeszkedni. Ily függelékéé g van a magyar ilten-eg, oíían-ag szókban is.
A Tégrf m-et iá Bopp mint föntebb érintők toldalékhangnak tartja (§. 326.).
**) A magyarban is vannak ily öszvetétclek (és nélkül): ide-oda, itt-ott, tcl-túl, té-tova (néha:
te s tova) dirib-darab és több számtalanok.
AJKAD.

HAOT MÓTÁB.

20

—

154 —

Most lássuk magokat az egyes személyragokat.
én = —em, —tk. Az én önálló első személynévmásból lett ragozott állapotban:
—em és —ék, g a hangrendszerhez alkalmazkodva amaz: ám, óm és ez: ok, ők. T. i. az első mind
neveknél mind igéknél elójön s önhangzója hangrendileg a birtokragozásban a többesszáméhoz
tartja magát: ház-ak, ház-am; fej-ek, fej-em; szém-ék, szém-ém; bör-ök,bör-öm; tork-ok, tork-om.
Legközelebb áll hozzá a törők —m (és —im, ilm, um), persa —ám v. —em, továbbá a hellén
ip-os, azután a fordított lat. me-us, nem. me-tn, szí. moj, a finn ni, arab és héber i, pl. apá^m,
török, baba-m, persa, peder-em ; fej-em, xt<ftt)uj ip-q, caput me-um; szoba-am (szobám) finn. tupa-m,
király-om, arab melik-i. Ez utolsóra (arab i-re nézve) érdekés tudnunk, hogy föntebbi fejtegetésünk szerént ez a legősibb és legelemibb hang, úgy hogy mind az n mind a k némely nyelvekben a 2-ik személyt jelentik, mint alább látni fogjuk. Némely leány-nyelvekben is egész az
önhangzókig tehát az őshangokig leolvadott az első személynévmás pl. az olasz io, portugál év,
angol / (olvasd: áj) szókban. A magyar igeragozásbeli önhangzója majd háromágú, pl. kér-em,
lát-om, üt-öm, majd kétágú; vert-em, ölt-em, látt-am, verj-em, ölj-em, láss-am. Hasonlók hozzá a
török, persa sőt szláv: m is: pl. ber-em (szed-em), ver-ím (hisz-em), pít-dm (kér-em), s a finn,
valamivel távolabbi n, én, pl. saon (kapok), soanen (kapjam. Tudnivaló, hogy ezen rag a magyarban tárgymutató alakot képez, például kér-em és kér-ek a magyarban különbözők, kivevén
a második multat, melyben az m mind a két alakot képviseli, pl. öcsémnek tegnap irt-am, e levelet nem én irt-am.
Ugyanezen alakban járul az tk-es igékhez is: feksz-ém, szök-öm, mosd-om, elmélked-ém, 8rköd-öm, gondolkod-om.
Midőn az illető ige semmi tárgyra nem vonatkozik, péld. az önható ige, vagy midőn a cselekvés tárgyára határozattan rá nem nem mutatunk: az első személyrag ék, s hangrendileg vagy háromágú, ék, ők, ok, pl. megy-ék, jöv-ök, fut-ok, pénzt kerea-ék, vásznat szöv-Sk,
levelet ir-ok, vagy kétágú: menj-ek, jöjj-e*, fuss-ak, menend-ék, jövend-ék, futand-ok. Ezen
alakú személyrag egyezik a hellenlat. ego, góth: ik, német: ich-vel, talán a szanszkrit a-ham
(= én) a-Aa két első alkatrészeivel és a héber anóki (an-óki) második alkatrészével is, mely
utóbbinak első alkatrésze (an) ismét a magyar en-hez hasonló.
A magyarban az em-nek az eVből alakulása könnyen megérthető. Nehezebbnek látszik az ék megfejtése. Erre nézve egyedül magából ezen nyelvből nyomozva vagy azt kell hinnünk, hogy az n-be mint orrhangba is könnyen szokott torokhang vegyülni: én* v. enk, vagy
pedig ezen névmásnak ez törzsében a z hang ment által torokhanggá, mint a zend azem, a
szanszkritban aham, a görög és latinban ego, a góthban ik, a németben ich stb. magában a magyarban is zavar és kavar, zong és kong rokon szók.
te = —sze, —esz, —ed, —el. Az önálló második személy névmás: te, melyhez legközelebb állanak a szírjén: te, szláv: ti, latin, persa: tű, nem. du, valamivel távolabb a héber
aíía, arab ente, a sziszegő finn sintt, török szert, hellén: öv, mely utóbbiakkal ismét rokon azon
magyar sze (sza), mely egyedül a parancsolómód második személyét képezi, pl. jer-sre = jösz te,
add-sza, valamint második személyre vonatkozik ezekben is: no-sza, haj-sza, hopp-sza, ne-sze.
Egyezik vele a fordított második személyrag a tárgyatlan vagyis alanyi igeragozásban használt
esz asz, pl. dönt-esz, ront-asz, önhangzó nélkül: sz, pl. vár-sz, tör-sz. Rokonai a hellén: tis, ifysts,
hit. ás, és, is, am-os, doc-es, leg-is, a szláv: esch, isch, ásch, ber-esch, vid-isch, csít-dsch, a finn:
•t v. -s, pl. soa-t (kapsz), soan-et (kapj), saa'-os (vajha kapj). A török igeragozás egyszerű
múltjában a 2-ik személy raga -n pl. izevd-ün (szerettél), bakt-ün (láttál), mely a birtokragoknál állandóvá válik; a héber és arab nyelvben az egyes 2-ik személyre nézve az igerag ugyan
szintén t, de a birtokrag k, héber: debár-ka szavad, arab meliko-ka királyod.
A tárgyilagos v. tárgymutató igeragozásban az önálló te személyragot képviseli az
ed, mely nem egyéb mint amannak fordított s lágyabb mássalhangzóval ejtett módosítványa,
némely időkben: ed, öd, ód hangrenddel, mint: ver-éd, üt-öd, tol-od, másokban ed, ad változattal, mint: vert-ed, ütött-ed, tolt-ad; verj-ed, üss-ed, tolj-od; önhangzóval öszveolvad: vere-i-ed
= vered, üte-i-ed = üt-éd, tola-ja-ad, tolád; mint alább. Birtokragozásban önhangzója a többesszáméhoz alkalmazkodik pl. fal-ak, fal-ad; fel-ek, fel-ed; szém-ék. szém-éd; tork-ok, tork-od;
bőr-ök, bőr-**.
Az imént elemzett ed, esz és sze második személyragoktól különbözik azon el v. l,
mely a) a tárgyatlan igék múltjainak és ohajtómódjának második személyét képezi, mint:
véréi, vertél, vernél; b) az ik-es igékét általán, pl. esd-el, esd-eV, esdett-é?, esdend-el, esdj-él, és-
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den-^f; c) mely az első személy cselekvését a második személyre irányozza, pl. ver-l-ek,
(caedo te ego), veré-1-ek, vert-el-ek, verj-el-ek, verend-el-ek, lát-l-ak, látt-al-ak, láss-al-ak, stb.
Ezen közbeszúrt személyrag nem csak az egyes hanem a többes második személyre is vonatkozik, pl. lát-l-ak tégedet (videó te), lát-l-ak titeket (videó vos). Mi eredetét illeti: Révai a gúnyosan szólító török alá és intői ég szólító arab ál (vagy la) indulatszóhoz hasonlítja, felhozván
egyúttal, hogy a magyarban is van la, Iá, figyelmeztetve szólító. Mi pedig hozzá teszszük, hogy
túl a Dunán, nevezetesen Pápa vidékén a le használtatik hivó ne f értelmében, mely rendesen
a te személynévmással együtt, vagy e helyett szokott járni pl. le te ! = ne te! M le = hücs te!
szóval t az /-lel fölcseréltetik, mint a régies mulal-ban is a mai mutat helyett. Hogy a szólítás,
hívás második személyt föltételez, a dolog természetéből világos. És ha a személynévmások ős
eredetéről föntebb eléadott fejtegetések állanak : akkor to(va) és el alapérteményben is egyeznek, s a tol szóban mindkettő találkozik.
6' = —ön, —ik. Az önálló harmadik személynévmás: 6', melynek nyelvünkben természetes rokontársa a távolra mutató a, o, pl. az ahol, az, ott, oda származékokban. Legközelebb áll hozzá a toruk o v. öl, persa ó, ói, vei, a héber hú. Toldottan, mint hajdan divatozott, s
ma újra szokásba jött: ön, szlávul: ön, finnül: htin, török ragozott állapotban ön— vagy an—.
Rokon a franczia: ön, német, mán, pl. ön dit, mán sagt = mondják (mondatik).
Ragozásban az # közelebbről, mint személyrag, a, e alakot, ölt, de egyéb ragozás
és képzésben is fontos szerepet játszik, miről már föntebb az ő, ó képzőről eléadott czikkben
részletesen szólottunk, s alkalmazásáról még alább szólani fogunk. A héberben a harmadik
személy birtokraga szintén ó: debar-ó szav-a; a törökben i ('i, u), pl. is-i, ügye, hakk-i, joga,
doset-u, barátja; önhangzó után szi: baba-szi, apja, a persában mint rag és: peder-es, atyja, de önállólag o : pederi o (mintegy: atyja övé, pederi-ben az i birtokviszony ragja). Az árja nyelvekben az igeragozásnál a harmadik személy képviselője általán: t vagy d, pl. szanszkrit tuda-ti
(kínoz), persa kúd-ed (ver), latin tundi-t (üt), német tödte-t (öl), és a birtokos névmásoknál szintén s vagy sz: su-us, szva-sz se-in stb. Megfelel nekik a magyarban önállólag & z: az, ez.
Harmadik személynévmást képvisel azon ik is, mely szenvedő és középnemü igékhez járul, pl. tör-ik, tör#d-ik, gondolkod-ik, zárat-ik, záród-ik, zárkoz-ik. Hogy ezen ik vagy
maga a megfordított ki névmás, mely kivált az altaji nyelvekben sokféle szókhoz és ragokhoz
szokott járulni; így a törökben ol-ki (ám. az aki), úgy hogy habár itt öszveirják, de ragozásban
csak az első szó változik: anung ki (azé ki), anlering ki (azoké ki), hasonló kim-lei, továbbá
benim-Já ám. enyém-ki (meum quid), elimde-ki ám. kezemben-ki; vagy pedig mint már Révai
is észrevette, a harmadik személyrag rokonmása, mi abból is kitűnik, hogy a régiek némely
igék után fölváltva használták, pl. esz-en, esz-ik, alosz-on, alosz-ik, feküsz-ön, feküsz-ik. A -sémi
nyelvekben ezen névmás egyik betűje h: hu, hűvé, sőt Bátor! bibliájában a magyar 6 is mindig
Atf-nek van írva. Honnan valószínű hogy az ik eredileg az 6-nek h- vagy k-val toldott módositeka, s az 6' tájejtéssel t-re is változik: ötét, ítet, Sket, iket, továbbá részesülői ragként közszokással is, mint: hányóvetű, hányiveti; markapöM, markapöki; játszó, játszi; sunyó, sunyi stb.,
hogy pedig a k több esetben csak kihangzásos toldalék, mutatják az ily példák: apó-k, anyó-k,
jtí-t, pofá-k, iszá-k, tSvis-k, varacs-k. Mennyiben a nevekhez járul pl. jobb-ik, szebb-ik, mint
Révai is véli, mutató erejű (vim demonstratioam habens) vagyis a mutató az-nak rokona, a törzset körülírva: jobbik = az, mely jobb, szebbik = az, mely szebb, vagy a mi egyre megy :
jobb-ki, szebb-ki (melius quid, pulchrius quid). Többire személyragként csak az egyesszámban
é* bizonyos időkben használtatik, különben a többes alapját az ön képezi, pl. törnek = tőr-önök,
törekednek = vereked-önök ; történek = tört-önök; ha ugyan az n-ben is nem rejlik a sokaság
fogalma (nő), milyen a persa többes án s az árja nyelvekben általán az igék cm-t, en-t, un-t,
<**-d stb. többes harmadik személy végzete: latin aman-t, docen-t, legun-t, szanszkrit tudan-ti,
persa kúban-d.

A személynévmások és személyragok többese.
A személynévmások egyes és többesszáma között a nyelvekben nincs az a világos
öwvefuggés, mely más neveknél divatozik, hogy t. i. a többesszám úgy képződik, ha az illető
egyeshez többesrag járul. Ez eltérést az árja nyelvekben is tapasztaljuk: a szanszkrit aham többese oszmán, vajam, hellén éyw többese ijf<«í, a latin ego-é nos, a német ich-éwir, a szláv já-émi;
ilyenek tvám és jújam, jusmán, av és fy*«s, tű és vos, du és ihr, ti és wi. Hasonlóan az önálló
magyar «n-nek önálló többese, mint föntebb láttuk: ménk v. mink, mely ugyan az elő m nélkül
20*
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gondolva, egészen a rendes k raggal képződött többes, de a teljes alakú mink-bői lett csonkítva:
min, pl. minmagunk, s ebből a még kopottabb mi, mimagtmk. T. i. az önálló én szabályos eredeti többese ékvesztőleg is, de ami régiesen az egyes en-ben is eléfordúl, en-ek vagy én-k, s előtéttel vagy költöztetéssel en-én-k vagy mén-k = mink. És ugyanezen én v. en-ból elemezhető a
határozatlan tárgyú ige többes személyraga: önk, ««k, pl. ver-íínk, mar-unk, mely több régi emlékekben, sőt tájejtéssel pl. Szálában és a palóczoknál még ma is énk v. ónk, ónk, pl. ver-«nA:,
ver-önk (= verünk), lát-onk (látunk), verj-énk, verj-onk (verjünk), láss-onk (lássunk), s némi változással : műk, műk, mint a régi halotti beszédben eléfordúl. A tik, ők vagy önök rendes alkotásnak, B igeragozásban csak a hangrendhez alkalmazkodnak. Megfelelnek ezeknek többé kevésbé az árja törzsbeli nyelvek is : ama-mus, ama-tis, am-oní, legi-mus, legi-tis, lég-unt stb. A
megrövidült mi, ti alakok is (néha megfordítva, például a persa igeragozásban: —(m, —id)
számos nyelvekben feltaláltatnak.

Mutatványok a tárgytalan (a tárgyra nem mutató) igealak személyragozásából.
Első személy ragozása.
Jelentomód. Jeltnidö. Tőalakok a puszta igék: ver, tör, mar (egyes harmadik személy).
egyesszám
többeaazám
ver-ék; <ör-ök; mar-ok; ver-iink, (tájejtéssel: ver-önk, ver-enk); tör-ünk, stb.
Első máit: a, e raggal, töszemélyek vagy alakok: vére, tőre, mára.
vere-ék, verek; mara-ek, marék; vere-enk, verénk; stb.
Második máit: t v. —ti raggal; tőalakok: ver-t, tör-t, mar-t.
Itt az egyesszámu első személynek hasonléknál fogva szabályosan igy kellene lennie :
vert-ék, tört-ök, mart-ok ; de minthogy kiejtésben jobbára a jelenidő többesének második személyével egyenlő: ver-ték (verberatis), tőr-tök (frangitis), mar-tok (mordetís): a nyelvérzék ösztönszerüleg inkább az m alakot használja:
vert-em, tört-em, mort-om ; vert-ünk (tájejtéssel: vert-önk, v. vert-enk) stb.
Egyébiránt az sem valószintitlen, hogy itt eredetileg az önálló én (an) használtatott:
verten, tört-en, mart-an, s csak utóbb változott em, am-ra.
JSvif: and, end raggal; tőalakok: wer-end, tör-end, mar-ond.
verend-ék; törend-ék; marand-ok; verend-ünk, (verend-önk, verend-énk) stb.
Parancsoló és foglalómód: j raggal, tőalakok: ver-j, tor-j, mar-j.
verj-ek; törj-ek; marj-ak; verj-ünk, (verj-önk, v. verj-enk) stb.
Ohajtómód: nat ne raggal; tőalakok: ver-ne, to'r-ne, mar-na.
(verne-ék), vernék, (marna-ék), marnék; (verne-énk), vernénk, (marna-enk,-ank), marnánk.
A tárgyatlan ünk, unk ige-személyragtól talán eredetre és elemre nézve annyiban
különbözik a birtokos Unk, unk, mert ennek alapja alkalmasint az egyesszámu birtokrag em
(ém, ám, óm, öm) pl. fej-em, több. fej-em-ék, fej-em-k, fej-én-k, fej-ön-k (régiesen és tájdivatosan) végre fej-ünk; nyak-am, nyak-am-ok, nyak-am-k, nyak-on-k, nyak-unk; szém-ém,
szém-ém-ék, szém-ém-k, szém-önk, szemünk; orr-om, orr-om-ok, orr-om-k, orr-unk; bör-öm,
bőr-öm-ök, bör-öm-k, bör-ön-k, bőr-ünk. így a régi halottas beszédben: uromk = urunk,
ősemök = ősünk.
Általános megjegyzés. Alig kell említenünk, hogy az igék minden személyeinél
(rendszerént elül) az önálló személynévmások is eléjöhetnek súlyosbítás végett pl. én verek azt
teszi a ki ver az én nem más. így van ez a birtokragozásnál is: én házam v. az én házam (értsd
hozzá: nem a másé.)

Második személy ragozása.
A jelen- és jövöidő egyesszámu ragja esz, asz v. sz, a múltakban és óhajtóban el,
ál, nyújtva él, dl. A többesszám alapja az önálló te, melyből lesz tek, hangrendileg: ték, tök, tok.
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Ha pedig az igetö két mássalhangzóval végződik, könnyebb kiejtés végett elöhangzót vészen
föl, mely a jelen- és jövőben a rag hangzójához alkalmazkodik, pl. kérd-é-ték, küld-ö-tök,
gzánt-o-tok, kérdend-é-ték, küldend-é-ték, szintand-o-tok, a többiben nyílt e, a, pl. vert-e-ték,
verj-e-ték, küldt-e-ték, küldj-e-ték, mart-a-tok, marj-a-tok, vagy a tőige önhangzójával öszveolradva é, á : veré-tek, verné-tek, mará-tok, marná-tok. T. i. sokszor elöhangzót vesz föl puszta szokásból is, valamint gyakran a névragozásban is : ház-átok, barát-ótok, nép-etek, öröm-etek; hanemha azt veszszük, hogy a névrag közelebbről az ed többese, tehát: edek v. etek; mint az első
személynél, emk, omk vagy érnek, ömök stb. az em többese.
JelentSmód, jelenidS: ver, tör, mar, hisz, ért, önt, ont lesz a 2-ik személy : ver-sz,
r«r-ték, íör-sz, tőr-tök, mar-sz, mar-tok, hisz-esz, hisz-tek, ért-ész, ért-é-ték, önt-esz, önt-ö-tök, ont-asz,
(mt-o-tok.
JEZsó' múlt: «ere, tőre, mára, (vere-el) véréi, (töre-el) tőréi, (mara-al) marál, (vere-eték)
teretek, (tőre-etek) töretek, (mara-atok) maratok.
Itt a többesben a tőalak hangzója hangtani okból látszik megnyujtottnak, miután a
t<£, mint az imént érintők, igen szeret önhangzót venni maga elébe.
Második múlt: vert, tört, mart, lesz: (vert-el) vert-él, (tört-el) tört-él, (mart-al) mart-ál,
tert-e-ték, tört-e-ték, mart-a-tok.
Hogy az egyesszám raga eredetileg rövid el, ál, bizonyítja a dolog természete, továbbá
a régi codexek k : Ionosén a bécsi és tatrosi, minthogy különösen az e rövid jegygyei iratik; végre
a még tájilag élő nyelvszokás, mely különösen Abaújban, felső Borsodban, és vidékén divatozik,
pl. mit ettél f mit utal f e. h. ettél, ittál.

Parancsoló- és foglalómód.
Ezeknek azon sajátságuk van, hogy az egyes számban a puszta tőalakot második
személyül is használják, különben a parancsolónak illetékes raga: sze, sza, p. jer-sze, adj-sza.
verj v. verj-sze, törj v. törj-sze, marj v. marj-sza,
verj-e-ték,
tifrj-eték,
marj-atok.
Az ik-es igéknél, mint alább látni fogjuk, a második személyrag él, ál, p. egyél, igyál,
mit a tájszokás (és jóformán következetesen) másnemű igéknél is használ, mint: kérj-él, adj-ál.
Oha/íómód: verne, törne, marna.
(verne-el) vernél, (törne-el) törnél, (marna-al)
marnál,
(verne-etek) vernétek, (törne-eték) törnétek, (marna-atok) marnátok.
Itt is az etek, átok alak (elöhangzóval) okozza a tőalak önhangzójának megnyújtását.

Harmadik személy ragozása.
A tárgytalan alakban az egyesszámbeli harmadik személy nincs világosan képvi*lve, hanem a puszta tb'ige, illetőleg idötö (a töige és idörag egybeforradva) és módtö egyszersmind a harmadik személyt helyettesíti, p. töige: ver (verbcrat, scilicet iüe), idötö: vére, vert
verberavit), verend (verberabit), módtö : verne (verberaret). Egyébiránt világosan kitétetik a par&ccslő é* foglalómódban: ver-jén, tör-jön, mar-jón, továbbá némely töigékben, mint: tész-én,
rtK-ífi, létz-én, hisz-én, vitz-én, megy-én, vagy-an, s ily régiszerüekben: ész-én, isz-on, alwsz-on,
ftidise-Sn. Hogy hajdan a harmadik személyrag általán is divatozhatott onnan gyanítjuk, mert a
t •bbeaben, mint föntebb is érintők, többnyire elébukik, vagyis a többesnek alapul szolgál, p.
''K-én-ek lesznek, tész-én-ek tesznek, vagy-on-ak vágynak, és így: ver-én-ek vernek, tör-ön-ek
v.rnek, mar-on-ak marnak, vere-én-ek vérének, vtrt-en-ek stb. Hogy továbbá a fentemiitett igékben az én, ön, ön nem csupán kihangzásos toldalék, hanem, a mennyiben nem töbU*t jelent (lásd föntebb 8 = ön, ik), valódi személyrag, kitetszik abból, mert a mely igék n-vel
rögződnek, azt azon tőiül ragul is fölveszik, p. izén izen-n-ek, köszön, köszön-n-ek, fon fon-n-ak.
E-nélfogva a harmadik személyü igeragozásban az egyesszám ragja maga a harmadik személyi4rmás ön, hangrendileg én, ön, vagy én, an, mely a többesben ék, ak ragot vészen föl, s az
ei' tte álló önhangzót jobbára (nem mindig) kiugratja.
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JelentSm<Sd,j«l«nid8: ver,tör,mar.
ver(én), ver(é)nek = vér-önök,
«fr(ön), íörCO*** = tőr-önök,
mar(on), mar(o)nak = mar-önök.
.EZsó' máZt: vére, tőre, mára :
véreién), vere-en-ek, Összeolvadtán: vérének = vére-önök,
íöre(en), töre-en-ek,
„
tőrének = tőre-önök,
mara(an), mara-an-ak,
„
marának = mara-önök.
Második múlt: veri, tűrt, mart :
vert(en) verf-en-ek = vert-önök v. verí-«k = vert-ők,
<örí(en) íörí-en-ek = tört-önök v. <ör<-ek = tört-8k,
mort(an) mart-an-ok = mart-önök v. mart-ok = mart-ök.
A többesszám másik alakjában (vert-ek) az egyszerű ék ok alapja az egyszerű személynév más S, hangrendi változattal: e, a.
J&vS: verend, főrend, marand.
«erewd(en), verend-en-ek, verendnek,
íörend(en), törend-en-ek, törendnek,
marandftaai), marand-an-ak, morandnak.
Parancsold és foglalómód: verj, törj, marj.
verj-én, (verj-én-ék) verjenek,
törj-Vn, ítörj-ön-ök) törjenek,
marj-on, (marj-on-ok) marjanak.
Ohajtómód: verne, törne, marna.
cerne(en), verne-en-ek, vern^Mk,
íörne(en), törne-en-ek, törnének,
marna(an), morna-an-ak, marnának.

Mutatványok a tárgymutató igealak személyragozásából.
Mindenek előtt megjegycendő, hogy a tárgymutató töige öszve van téve, a) a poscta
töigéböl, b) a tárgymutatóból, mely eredetileg maga a mutató a vagy e (óm. az, ott v. ez, itt),
mely alkalmazásban i-, vágyj-, v&gy ja, je-re, változik (mint tg jog, thar juhar, igénye jegenye
szókban is), pl. «er, ver-i, ver-j-ük, verend-i, verend-j-ük, were, vere-e v. vere-i = véré, verne,
verne-e v. verne-i = verné; mar, mar-i v. mar-ja, mar-j-uk, mar-ja-ak (= marják), marand,
marand-i v. marand-ja, mára, mara-a = mára. Hogy a ja jé ragokban harmadik személyrag
nincs, az mutatja, mert más személyekben is eléjön pl. marjátok = marja-átok; de némely tájejtésekben, nevezetesen a szegedi, baranyai somogyi, tornai szokás szerint a tiszta i divatos pl.
bizony nem adi (adja), inkább a sárba tapodi (tapodja); valamint a vékony hangú igékben is szokásban van néhutt &je, pl. szeretje. Az e vagy t vágyj tárgymutató csak az egyes első és második személyben nem hallatszik; a többiben tisztán megvan. Tehát egészen ép alakban minden
elemeivel együtt a tárgymutató személyragozás így állana: «er(-i)-em, ver(-i)-ed, ver-i, (ha agyán
a harmadik személy ragának itt épen úgy nincs helye mint a tárgytalan igeragozásban, ellenkező esetben lesz ver-i-e); mor(-»)-om, mar(-t)-od, mar-ja, melyek közöl a tárgymutató az első
és második személyben nem tűnik ki világosan, valamint ezekben sem az i: «ern(i)em, vern(*)ed,
de ebben: vernie igen; hacsak azt nem veazszük, hogy mind itt mind amott az «-m, e-d-ben levő
e (alhangú szókban a) lesz maga a tárgymutató.
A többes számban már minden személyben megtalálhatni a tárgymutatót, mint mindjárt latandjuk.
Ezek előre bocsátása után a tárgymutató személvragozis táblái így állanak:
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Első személy ragozása,
Jelentíhnód, jelenidb', töalak: ver-it tör-i, mar-i v. mar-ja,
Egyes: ver-ém, (ver-i-em v. ver-e-m), tör-öm, mar-om,
Többes: ver-j-ük, tör-j-ük, mar-j-uk.
Ami a többes számot illeti, ezt kétfélekép elemezhetni, a) vagy az egyesszámu émből lett: érnék, émök, emuk: ver-i-ém-ük, tör-i-ém-ük, vastaghangon: amok, amuk: mar-i-am-uk,
s utóbb különösebben a tárgymutó j nagyobb kitüntetése végett az m kihagyásával, ver-i-ük,
tör-i-ük, mar-i-uk, ver-j-ük, tör-j-ük, mar-j-uk; vagy az első személy legelemibb e (= ez) gyökéhez a többes k képzője járulván, lett ver-i-ék (tájejtéssel ver-j-ék, ver-j-ök), ver-j-ük, tör-i-ék,
(tör-j-ék, tör-j-ök), tör-j-ük, mar-i-ok (mar-j-ok), mar-j-uk. A törökben is a biz (= mink) szeméh/névmás, mely a birtokragozásban még mVz, az igeragozásban rendesen űz, iz vagy ük, ük
(lakban tehát szintén az elő b vagy m kihagyásával fordul elé.
E kétféle elemzést a többi időre s módra is alkalmazhatni. Tehát
EUV múlt, tőszemély : vere-i v. vere-je = véré, töreje = tőré, mara-ja = mard.
vere-i-em v. vere-e-m) verem, (töre-i-em) törém, (mara-i-ara) marám;
vere-i-em-ük v. vere-i-ük) öszvehúzva: verők,
töre-i-em-ük v. töre-i-ük)
„
törők,
mara-i-am-uk v. mara-i-uk)
„
marók.
Második múlt, töalak: vert-e, tőrt-e, mart-a, (az e a mindenütt tárgymutató).
Az első (és második személyben) itt sem tűnik ki világosan a tárgymutató: vert-em
(e helyett vert-e-em) vagy tán mint föntebb verí-e-m. tört-e-m, mart-a-m ; a többesben is csak az
által tűnik ki a tárgyra mutató ragozás, melynek verte-em-ilk v. verte-ük, vert-ők-nek kellene
lenni, hogy az m hang kiesik: vert-ük, tort-ük, mart-uk, de vannak példáink a régitégben a „vertj-ük" szabályosabb alakra is.
Jöoő, töalak: verend-i, törend-i, marand-i
verend(i)em stb. mint a jelenben.
Parancsoló és foglalómód, töalak: ver-je, tör-je-, mar-j-a,
verj(-e)-em vagy verj-e-m, és verj(-e-em)ük ver-j-e-ük, egyszerűen verj-ük.
Ohajtómód, tő alak : verne-i v. verne-je == verné, törne-je = törné, marna-ja =
naná. A régiségben valósággal vernéje, márnája alakokat találjuk; lesz tehát:
wme-i-flm v. verne-je-m = verném, és: verne-i-em-ük v. verne-j-ük = vernők stb.

Második személy ragozása.
Az egyesszámu személyrag : ed, öd, ód, a többes : ték v. etek, tok v. ótok, tők v. ötök.
Jelentőmód. Jelenidő: mar(i)od, v. mar-o-d, és ver(i)éd v. ver-é-d, ver-i-ték, mar-jattok = marjátok stb.
Az alhangu igékben a maritok, aditok formával már csak a tájszokás él, s a közdivat
marjátok, adjátok alakot használ, mely többször a parancsoló és foglalómód többesjnásodik személyével öazveüt
Első műit: vere(i)-ed v. vere-e-d = vered, és vere-i-ték = veretek, mara-ja-tok =
•arátok. V. ö. a másik nemű első múlttal.
Mdtodik máit: vert-i-ed v. vert-e-d, mint az első személynél; de a többesben: verti-e-ték = vertétek.
Jövő, mint jelen verend(i)ed v. verend-e-d stb.
Parancsoló és foglalómód : verj-é-ed v. verj-e-d, mint az első személynél, de az egész
/ttótagkihagyásával is : verd, törd, mard ; többesben : verj-i-e-ték = verjétek stb.
Ohajtómód : verne-i-ed = vernéd, verne-i-ték = vernétek.
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Harmadik személy ragozása.
A mennyiben a tárgymutató igeragozásban a harmadik személyragnak a tárgymutatóval ellátott töalak után egyes számban is helye volna, ha t L azt vélnök, hogy a. ja jé is néhutt
két elemet foglalna magában, ú. m. i v.j tárgymutatót és a e harmadik személyragot, akkor is ez
utóbbi a vékonyhanguaknál rendesen elmarad, pl. ver-i, itt az t tárgymutató, melyhez a személyrag is i (= ö) járulna, de ez a tárgymutatóba olvad (i -4- i = i) tehát veri-i helyett ver-i; hasonlóan a többesben : verí-ik h. veri-k. így olvad öszve a képző i is az illető törzsnév i-jével, pl. Úri,
Bugyi helynevek, úri, bugyi lakosok = úri-i, bugyi-i. Tájnyelven ugyanez történik a vastagbanguakkal is : 6' nem adt, ők nem odik; de a köz szokás egész ja szótagot ragaszt oda, vagy oda
ragasztja, ha úgy tetszik, az 6' helyettesét, az a személyragot, mely esetben a tárgymutató i /-re
változik : ad-i-a, ad-j-a, ad-i-ák, ad-j-ák ; húz-i-a, húz-j-a (húz-z-a). A többes számban egyébiránt
mindig ott van a k mint az ők képviselője : htk-i-ők, húz-j-ák (huz-z-ák).
így van ez a többi idők és módokban is, pL jelentőmódban :
Jövti : verend-i = verendi-i; mint a jelen.
Első múlt: vere-e, v. vere-i, ebben az egyik e időrag, a másik e vagy i tárgymutató,
öszvehúzva : vére', melyekhez a személyrag e vágyj közbevetéssel jé, ja járulván leszen : verei-e v. vere-j-e = reré; a régi halotti beszédben / helyett v van : vete-v-e, teremte-v-e.
Második múlt: vert-e, mart-a. Itt is az e tárgymutató lévén, ha éhez személyrag járul,
a példa Így állana : vert-e-e, v. vert-e-je.
Parancsoló és foglalómódban : verj-e, a föntebb! hasonlék szerint ép állapotban : verje-e volna.
Ohajiómódban : verné = verne-i-e v. verne-j-e. Ezen alak az, mely a régieknél igen
gyakran eléfordúl, mert a jelentőmód első múltjára aRévay felhozta példákat a halotti beszédbeli
vete-v-e stb. szókon kívül, nem igen találjuk a régiségben.
Figyelmet érdemel még, mint föntebb is megérintők, az első személynek a másodikra
mint tárgyra hatása -l képében ezen alakban ver-l-tk (alatta értjük téged vagy titeket), mi minden időben és módban eléfordúl: veré-l-ek, vert-cl-ek, verné-l-ek, verj-el-ek stb. Az arab és héber
nyelvben, valamint a perzsában is, a többi személyek is fölveszik, minden többi személyekre
is hatással ezen viszonyt a puszta személyragokban.

Mutatványok az ik-ea igék személyragozásából.
Ezen igék ragozása általán egyezik a tárgytalan igeragozáséval, kivévén az egyesszámú első személyt, melynek ragja : -m, és a harmadikat, melynek ragja rendszerént (t L a
második múlt kivételé vei): ik. Az egyes második személyragja pedig mindenütt 1. Példák : es-ém;
es-ém (= ese-em); esí-em; esend-ém; ess-em; esn-ém (= esne em). A második személyrag l, hangrend szerint változó segédhangzóval: es-él; ét-él (= ese-el); est-él; csend-él; ess-él; esn-él. A harmadik személyrag (a második multat kivéve) : ik, (esik), változattal: ék, esek (= es-e-ik); hasonlók : esend-ik; «ss-ék (= essen-ik); esn-ék (= esne-ik); de a 2-ik múlt: esett. A többesszám
ragozása szintén mint föntebb.
Amely tk-es igék tárgyesetet is vonzanak, ekkor a tárgymutató igealak szerint is ragoztatnak, pl. eszem, eszed, eszi, észszük, eszitek, eszik (a húst); évem, éved, évé, evők, évetek,
évek, stb., iszom, iszod, iszsza, iszszuk, iszszátok, iszszák (a bort); ivám, ivád, ivá, ivók, ivátok,
ivák,stb.

A névszók birtokragozásáról.
A birtokragozásban (azon kivttl, hogy az elülálló személynévmásoknak csak nyomós bitás esetében van helyök, pl. én házam és házam, még pedig a többesben rövidült alakban : mi
ház-unk, ti ház-átok, ő ház-ok) három fő elemet különböztetünk meg: a) a birtokképviselő szót,
b) a tárgymutatót, c) a személyragot A birtoknév- és személyrag mindenkor nyilván ki van
fejezve. Ellenben a tárgymutató nem mindig tűnik ki világosan, oly formán mint némely személyeknél a tárgymutató igeragozásban is, melylyel a birtokragozás csaknem egyezik, kivévén, hogy
hangzóik néha más hangrendet követnek, például :

—
/fej-ém,
Inyel-ém,
§o | les-ém,
*"" l nyom-om,
' dob-om,

fej-éd,
fej-i,
nyel-éd, nyel-i,
les-éd,
les-i,
nyom-od, nyom-ja,
dob-od, dob-ja.
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fej-em,
nyeí-em,
les-em,
nyom-om,
dob-om,

fej-ed,
nyel-ed,
les-ed,
nyom-od,
dob-od,

Midőn egy a birtok, s több a birtokos, az első és második
mutató, a harmadik pedig a tárgymutató igeszemélyraghoz hasonló :
fe/-ünk,
fej(e)-ték,
t fej-iiak,
fej-ték; de fej-ik,
nyel-ünk, nyel(e)-ték,
«, ;nyel-ünk, nyel-ték; nyel-ik,
nyom-unk, nyora(o)-tok,
•^Vnyom-unk, nyom-tok; nyom-j-ák,
dob-unk, dob-tok,
(dob-unk, dob-tok; dob-j-ák.

fej-e,
nyele,
les-e,
nyom-a,
dob-ja.

személyrag a tárgyra nem
fej-ök,
nyel-ök,
nyom-uk v. nyom-j-ok.
dob-j-ok.

Az egyesszámu harmadik személy előtt a tárgymutató nemcsak a vastag, hanem
gyakran a vékonyhangu birtoknevek után is kitétetik, mi az igeragozásban nem történik, hol a
tárgymutató rendesen elmarad, vagyis a személyragba olvad, pl. ver-i-i ver-i, Ut-i-i ilt-i, kedrel-i-i kedvel-i. Más részről a birtokragozásban a tárgymutató néha a vastaghanguaknál is kimarad, pl. ház-a, láb-a, bor-a.
L Egy birtok, egy birtokos. Az első és második személyrag hangzója az illető név
többesének hangrendét követi, a harmadik pedig kétágú : a, e, vagy ja, jé :
ház-am,
nyel-em,
tör-öm,

ház-ad,
nyel-ed,
tör-öd,

ház-a,
nyel-e,
tör-e,

kar-om,
kar-od,
kar-j-a;
csépp-ém, csépp-éd, csépp-j-e;
nyüg-öm, nyüg-öd, nyüg-j-e.

De lehet igy is elemezni: ház-a-m, ház-a-d, ház-a, csepp-e-m, csepp-e-d, csepp-j-e; a
középső tag (a, e, j-) tárgymutatóknak tekintetvén, mely nézetben mind külföldi mind hazai némely nyelvészek osztoznak.
II. Egy birtok, több birtokos. Itt a birtoknév egyesszámban marad, a személyrag
többesbe tétetik: kar-unk, kar(o)-tok, kar-j-ok, nyőg-ünk, nyüg(ö)-tök, nyüg-j-ök; haz-unk, ház(a)tok, ház-ok, nyel-ünk, nyel(e)-tek, nyel-ök.
III. Több birtok, egy birtokos, kar-j-a-im, kar-j-a-id, kar-j-a-i; ház-a-im, ház-a-id,
ház-a-i; nyűg-j-e-im, nyüg-j-e-id, nyüg-j-e-i; nyel-e-im, nyel-e-id, nyel-e-i. E viszony természetéb.V.1 önként foly, hogy a birtoknévnek többesben kell lennie, valamint a személyragnak egyesben.
Jelen ragozást tehát eredetére visszavive, egyik vélemény szerént így elemezhetni : a személynévmások im, td, t = cm, ed, e és ám, ad, a, t. i. az i közös jellegű létére mind vastag, mind
vékonyhangu szókhoz járul. 8 minthogy nyelvünkben a többes ragja általán véve-k, okszerüleg
gyaníthatni, hogy eredeti alakban a fentebbi ragozás igy állhatott:
kar-j-ak-im,
ház-ak-im,
nyüg-j-ek-im,
nyel-ek-im,

kar-j-ak-id,
ház-ak-id,
nyüg-j-ek-id,
nyel-ek-id,

kar-j-ak-i;
ház-ak-i;
nyüg-j-ek-i;
nyel-ek-i.

Igy van ez a persa és török nyelvekben is, pl. a persa dsáme (ruha, mez) többese :
dtáme-Jtd, ettől dsámehá-j-es, (a.j csak közbeszúrat), szó szerént ám. ruhá-k-ja, a török oghuller»Vi» szószerént ám. fi-ak-om. A magyar öszveállitásból a mai kopott alak fokozatos változatokon
Jtal a tárgymutató j (= i)-vel együtt így fejlődhetett k i :
kar-j-ak-im, ház-ak-im, nyüg-j-ek-im,
kar-j-ah-im, ház-ah-im, nyüg-j-eh-im,
kar-j-aj-im, ház-aj-im, nyüg-j-ej-im,
karjaim,
házaim,
nyűgjeim,

nyel-j-ek-im;
nyel-j-eh-im;
nyel-j-ej-im;
nyelvim.

A tárgymutató hol megmaradván, hol nem, a -k többesrag pedig mindenütt eltűnvén.
Ezen ragozás hangrendé azon kívül, hogy im, td, ragokat vesz föl ám, óm, öm stb.
Wyett, a többesszáméhoz abban sem alkalmazkodik, hogy nem ötágú hanem kétágúvá szorul
'uve, vagyis a vastaghangn birtoknév után a, a vékonyhangu után e jáml: pl. e helyett kar-j• k-om, nyüg-j-#k-öm, leszen : kar-j-ak-im, nyüg-j-ek-im, kar-j-a-im, nyüg-j-e-im.
És ezek is vezetnek egy más véleményre. T. i. A magyarban igen gyakori, hogy a
t'-bbség fogalmának kifejezésére a szót igen csekély módosítással, leginkább a magas és mély (veit, ny és vastag) őnhangzók fölcserélésével kettőzteti, pl. itt-ott ám. több helyütt, ide-oda ám. több
•AOT UÓTÍK.
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helyűvé, innen-onnan ám. több helyről, hasonlók hápa-hupa, dirib-darab, té-tova, tél-túl, tinó-binó,
csíri-birí (az elő mássalhangzónak b ajakhanggá változtatásával mint a japánban is JUo-bito ám.
fiák, ivadékok, emberek). Ezek szerént gyanítható, hogy a tárgymutatónak hasonló kettöztetéaével, eőt hármaztatásával is (a-i, e-i, j-a-i, j-e-i) a tárgytöbbséget akará a nyelvalkotó szellem kifejezni ; hás-a-i-m ám. ház több helyütt vagyis több birtoka az énnek, mintegy ház a(z) e(z) éné,
kar^'-a-t-m-ban pedig három tárgymutatóval is, mintha mondaná : itt, ott, emitt stb. V. ő. alább
é, été* ék.
IV. Több birtok, több birtokos. A fentebbiekből könnyen megérthető. Több birtok
jegyei: a-i v. e-i, vagy j-a-i, vagy j-e-i is. Több birtokoséi —nk, t-k, —k. Tehát: Adz-ot'-nk, karjai-nk, nyüg-jei-nk ; hds-ai-tok, kar-jai-tok, nyiíg-jei-tek, ház-ai-k, kar-jai-k, nyűg-jei-k.
Egyébiránt a birtokragozott valamennyi szók megannyi alanyesetek, melyek a névviszonyító ragokat fölveszik, pl. karjaim, —ba, —bán, —bóL karunk, —rá, —ön, —ról, karjaink, —hoz, —nál, —tói stb. karom, —át, —nak, —mai, karod, —ért, —ig stb. így van ez több
más altaji nyelvben, pl. a törökben is; de a finn nyelvben azon különösséggel, hogy elébb a birtokszó ragoztatik, s azután jön a személyrag, pl. isaUdni szó szerént ám. atyának-om, (.atyámnak' helyett).

Birtokos £, éi és ék.
Ez két elemből áll, ú. m. a birtoktárgyra visszamatató a- vagy «-böl, és a személyre
mutató 6-ből, mely mint tudjuk a- vagy e-re rövidül, tehát a (vagy e) és e öszveolvadva = é, pl.
ez a ház Péteré = ez a ház Péter e-e, mintegy Péter az-ja v. ez-je. így a persza nyelvben is :
áni-ó, vagy azdm'-o, szószerént ám. azzá övé v. abbeK-je, úgynogy azon án vagy ózon (az,
amaz) a többi személyekkel is öszvetétethetik, pl. áni-men (azzá éné vagy énnek), dni-tu (azzá
tenek) stb.
1) Fölveszi a névmódositó ragokat, pl. ezen ház Pálé, amaz Péteré; Pálénak nád-,
Péterének cserépfödele van. Ami házunk Páléval töszomszéd, Péterével szemközt áll; Páliban
sokan laknak, Péterében kevesen; Páléért tíz ezer forintot Ígértek, Péteréért csak ötezerét stb.
2) Járul birtokragos nevekhez :fiam-é,fiad-é,fia-é,fiunk-é,fiatok-é,fiok-é,fiaim-é,
tiaid-é,fiai-é,fiaink-é,fiaitok-é,fiaik-é.E viszonyban szintén fölveszi a névmódositó ragokat:
fiamé-ba,fiadé-ra,fiaé-hoz,fiunké-val,fiaitoké-valstb.
3) Midőn többesszámu birtoktárgyra vonatkozik, még t ragot vészen föl. „Ezen lovak
Pálé-i, nem Péteré-i. Ezen i itt is vagy a többes k képzőjének csonkúlata, s a föntebbi elemzés
szprént tulajdonkép így kellene lennie : Pál-ek-e (= Pál ezek-e v. ezek-je), vagy pedig itt is
kettöztetés rejlik, Pál e(z) a(z) ö(vé) = Pál-e-a-i = Pal-é-i.
4) Midőn az é birtokraggal ellátott személynév valóságos többesragot veazen föl,
családi és más személyt jelentő többes értelmet kap, vagyis jelenti mind azokat együtt véve, kik
az illető személylyel vérségi, vagy családi, vagy más társadalmi viszonyban állanak, pL biróék,
papék, tisettartóék — a bírónak, papnak, tiszttartónak családja, háznépe; Farkasak, Fodorék =
Farkas, Fodor nevű ember családja, tehát tulajdonképen biró-é-ök, Farkas-é-ők, vagy biró-é-ak,
Farkas-é-ak. Itt van már az é-nek valóságos többese. Ez ismét fölveszi a névmódosítókat: a biróék ebe a tiszttartóékét megmarta; Farkasoktól Fodorékhoz ment
5) Személyragozott nevek után is : uram-ék, uraim-ék, urad-ék, uraid-ék, fiam-ék,
fiaim-ék, fiad-ék, fiaid-ék stb.

A személynévmások birtokragozása.
Ez egyes egyedül csak abban tér el személyragos nevek é és éi birtokragozásától,
hogy a személynévmások birtokos é-jéhez még saját személyragja is járul: én-é és cm, íe-é és ed,
mi a következő elemzési példákból bővebben kitűnik :
Egy birtok, egy személy ; (meum, tuum, suum),
én-é-em = énem v. enyém, te-é-ed = teéd v. tiéd, öv-é-e v. övé-je = övé.
Több birtok, egy személy : (mea, tua, sua),
en-é-im = eny-é-im,

te-é-id = tt'-é-td,

öv-é-t;

sőt enyémek is jó értelemben helyes, úgy mint Páléi és Pálék, t. i. enyéi-m minden nemű birtokra
viszonyzódik, mint Páléi, de enyém-ek csak családra és az énhez tartozó más személyekre : mint
Prflék, biróék alak. így van nóhutt szokásban : miénk-ek is.
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Egy birtok, több személy : (nostrum, vestrum, illorum),
mi-é-enk = mienk, ti-é-tek = tiétek, öv-é-ök = Vvéök v. SvéjVk.
Több birtok, több személy : (nostra, vestra, sua),
»ri-é-i-nk, tí-é-i-fek, öv-é-i-k.

A személynévmások tárgyeseti és tulajdonító ragozása.
Az első személynévmás az egyes számban : engemet, a másodiké : tégedet, rövidült
alakban : engem, téged. — Ezek vagy ennetnet, tennedet szókból az egyik n-nek orrhangbeli ng-vé
változtával alakultak át, mi mellett az is harczol, hogy a többi személyek is mind csak utói veszik fel a tárgyeseti ragot: ő-t, mink-et, titek-et, ök-et; vagy pedig Révai nézete nyomán az első
alapja: én—em, a másiké: te—ed akképen, hogy ezek is, valamint más személynévmás ragozásban
(én vel-em, te vel-ed) középben vették föl a tárgyeseti t ragot: ent-em, te-t-ed, s lágyítva lett belölök :endem, feded, a d pedig g-vel rokon lévén, mint a halotti beszédben ge = de: engem, téged,
s végre a t utói kettőztetve (mint ezekben is : öt-et, azt-at, ezt-et) : engemet, tégedet. Az ő tárgyesete rendes, de kettöztetni is szokták : ötét, s tájejtéssel: ötét, s ez utolsót szintén kettős elemből
lehet származtatni, t. i. az önálló ó'-böl és a tagul használt e-böl, honnan mindkettőt ragozva, leszen : őt-ét. A többesszám első teljes személye mink tárgyesete: minket, a második személy tárgyesetben kettöztetett ti-tek : tt-tek-et, vagy mint némely tájakon ejtik : tik-tek-et. A harmadik
személy is szabályos : ők, tárgyesete : őket, tájejtéssel : iket. Eléjönnek mind régi emlékekben,
mind mai nyelvben bennünket, benneteket szók is, melyek leghihetöbben minnilnket és termeteket
módosulatai.
A tulajdonító-ragozás szintén úgy történik, mint általán a birtokragozásnál érintettük,
hogy utói még saját személyrágj okát is fölveszik, de elül a személynévmás csak nyomosbitás
esetében marad meg, máskor pedig elhagyatik, pl. (én)nek-em, (te)nek-ed, (ö)nek-i; (mi)nek-ünk,
(ti)n«k-tek, (ö)nek-ik; miből következtetjük, hogy a nek és minden más névmódosító ragok eredetileg önálló szók valának, ami többeknél világosan ki is tetszik, pl. én vel-em = énfel-em, a névutók pedig ma is önálló szók.

A névmódosítók és névutók személyragozása.
A névmódosítók és névutók is, melyek a latin praeporitiokat képviselik, s nyelvünkben mint más altaji nyelvekben tulajdonkcp postpositiok, vagyis az illető nevek után ragasztatnak, a személynévmásokkal ismét úgy ragoztatnak, mint a tulajdonító nek, és minden birtoknevek
azon különbséggel, hogy ezek majd öt, majd három, majd kétágú hangrendet követnek, mint:
haj-om, fej-em, szém-ém, orr-om, ökl-öm, haj-a-íok, orr-o-tok, szém-é-íék, ökl-ö-tök, haj-a, orr-o,
fej-e, szém-e, ökl-e; amazok pedig szabályszerüleg kétdguak.

íme a birtokragozás és szemeli/ragozás párhuzamai :
(én)
(te)
(ő)
(mi)

ház-am,
ház-ad,
ház-a,
ház-unk,

föld-em,
föld-ed,
föld-e,
föld-ünk,

nál-ain,
nál-ad,
nál-a,
nál-unk,

töl-em;
töl-ed;
töl-e;
töl-ünk stb.

Ezen minták szerint a) névmódosítókkal: (én) benn-em, (te) benn-ed, (ő) benn-e, (mi)
benn-ünk, mintha volna : (én) benső-m, (te) bensö-d stb.: hasonlók : (én) r-ám (=ra-am), (te)
töl-ed, (S) ról-a, (mi) vel-ünk, (ti) ért-etek, (ő) nál-ok. Valamint ben helyett benn, úgy be helyett
6ele, hoz helyett hozzá (— hoz-ja-a), ön helyett rajt, böl helyett belől ragoztatik; b) névutókkal :
(én) aW-am = álam, (te) alá-ad = álad, (ő) alá-ja, (én) <ilaft-am, (te) előít-ed, (ö) közöft-e, (mi)
me/lé-enk = mellénk, (ti) által-atok, (ö) szermt-ök stb. Fölé-je, elé-je és közé, hegyé, így is divatosak:
fbli-be, elé-be vagy elei-be, hegyé-be, közünkbe, melyekben be = ve, (mely van a ho-va, to-va,
szókban iá). De azon különösségök van, hogy az elsőbb személyragok a be ragocska elé jönnek,
pL elé-m-be v. elö-m-be, elé-d-be v. elö-d-be, elé-nk-be v. elö-nk-be, elé-tek-be v. elö-tök-be és
21*

—

164 —

ele-j-ök-be, mint a finnragozásban. De némelyek így is használják : elib-ünk. így fölénkbe
vagy/Ölibünk, de egyes személynél általán, több személynél tetszés szerént fej szóval pótoltatík : f éjem fölibe, f éjed fölibe, fejünk fölibe stb. Hegyembe vagy hegyembe stb. szokatlanok. Közé,
értelménél fogva csak több személylyel tétethetik össze: kozenkoe v. közinkbe, köztiekbe, kösikbe;
de : közénk, közétek, közéjek is. Nélkül (= nál-kül), maga elébe veszi ismét a nái-t, és pedig személyragozva : nálam nélkül, nálad nélkül; használják a másik módon is : nélkül-em, nélkül-ed stb.
Az -n (ön, én stb.)-vel kapcsoltak, mint alul, belül, felül, tál stb. csak az n helyettesét
vagyis rajt törzset személyragozzák : rajtam alul (más : alólam), rajtunk túl stb.

Ezekben foglaltuk egybe, egy rendszerbe azon elveket, melyeket szemünk előtt
tartank vala e szótár készítésében. Bővebb és részletesb tárgyalásuk a szótári egyes czikkekbe tartozik.

Pesten, 1862. évben.
Czuczor Gergely.

Fogarasi János.
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zobola, zagyva, zaj, zaklat, zakota; zavar, zacskó;
zsarát, zsarol, zsarnok.
Ezek közöl némelyek és a következők többé
A, kiad. alakban a, ekő bötü a magyar ábéczé- vagy kevésbbé elterjedt szokás szerint nyílt e-vel válben, honnan átr. ért jelenti az ismeretek első elemi, takoznak, u. m. aha éhe, alafa elefe, ana éne, mama
vagyis legalsóbb fokát, e közmondás szerint: Még eme, apad eped; bacza becze, barka berke, barkóaz öreg A-t sem ismeri. Hangmértéke, időmozzanatra cza berkenye, bakog bekeg; csal csel, csaló, csele, ctanézve a hossza á-nak felét teszi, vagyis a mértékes lavandi cselevendi, csalafinta cselefente, család cseléd,
venezetben egy hosszú á két rövid o-val ér föl, p. csámcsog csemcseg; csapzik csepzik, csarii cserje, csatár-jdi, tiM-ras, mely viszony a hosszú és rövid tan esetten, csata esete, csak csekély; czafro ctefre;
hangzók között általános. Kiejtése különféle tájszo- dana dtne, dagad deged, dali deli, dara dere dercze;
k&sok szerint több árnyalata, majd nyíltabb majd fakad fekély; gaz gezemicze, galagonya gelegenye ;
kerekdedb, majd öblösre gömbölyödő ajakkal. Leg- gané geny, gagyog gegyeg; habog hebeg, habatol hetisztább az, mely mintegy közép arányt tart az éles betel, habahurgya hebehurgya, hadar, heder, haj hej,
qtésü szláv, és az igen öblös szája pórias vagy hanyag henye, harsog herseg; kaháctol kehécsel, kahiencz-német között, vagyis azon magyar vidékeken rika kerék, karingós ken'ngós, kapaszkodik kepeszkedivatozó, melyek lakosi se a szláv se a német elem- dik vagy gebeszkedik, kalantyú kelentytt, kavar kever,
mel vegyítve vagy közvetlen érintkezésben nincse- lap lep, honnan lappan leppen, laponyag lepenyeg, lanek. Egyébiránt a tiszta haugoztat&su rövid a-nak pottya lepény; makog mekeg ; nap nép az ünnep szóu két nemét különböztetjük meg, t. i. egy nyíltab- ban, nyal nyel, nyafog nyefeg, nyakgat nyekgeí; pabat és egy tártabbat.
macs pemet, patécs petécs, palol pelei; rakottya
A nyíltabb a-nak két ismertető jellege van, 1) rekettye; tájait sejdtí, sarkantyú serkentő*, sanyar
bogy * sártnemü o, u hangzókkal tájejtés szerint senyv, sarjú sereng; szamócza szemScze, szakócza szesem uokott váltakozni, p. e szók gyökeiben: ág, kercze, sza sze, mint no-sza ne-sze; talabor terepély,
agg, agár, agy, agyar, aj, ají, ajtó, ajak, ajándék, tapos teper, tapiczkol tepiczkel; vakota fekete, varsa
akad, akar, arasz, arany, aszik, aszal, asszony; ba- verse, 2) hogy hangrendi párhuzamos társa nyílt e,
bvt, bábuktól, bagoly, baktat, bakó; csa, csavar, csa- nevezetesen a képző és viszonyító ragokban, u. m. a)
ftog, esaeska, csahol, csattan, csata, csattog, csalang; e névképzökben, aj ej : soh-aj, mor-aj, caör-ej, zör-ej ;
na/, ezafat, ozafrang; dacz, daczol, daczos, dal, dó- alom elém, (az elsőbb e) : irg-alom, jut-alom, kér-eid, dana, daru, darvas; fa, facsar, fagy, fagya, lém, tür-elém ; op ép: al-ap, gyar-ap, ker-rep, ül-ep;
fok, fakad, fal, ige és név, fan, fazék; gabona, gacs, any eny : ar-any, hig-any, viz-eny, mir-eny; asz esz :
gaesaly, gadócz, galy, gajmó, galand, galád, garat, horp-asz, dob-ász, rek-esz, pöff-esz; atag eteg .• lankgazda; gyagya, gyök, gyan, gyanánt, gyanú, gyárat, atag, herv-atag, leng-eteg, fórg-eteg; aíal étel : hivgyarap; habsol, had, haj, hajadon, hajlik, hajt, hal atal, rov-atal, jöv-ctel, men-etel; allan étien ; haz-atnév, halas, kalász, halad, hall, halom, has, hasad, lan, vár-atlan, nép-etlen, kér-ctlen; át ét : lát-at,
hat ige és számnév, hatalom, hattyú, ha, haha, ha- mond-at, szür-et, Ut-et; talán telén : nyug-talan, unh</ta, haza, hazug ; jaj, jajgat, jargal ; kacz, kaczag, talan, hír-telén, szün-telen; ka ke : szál-ka, sós-ka,
káéra, kaczor, kaczér, kacsa, kajcs, kajcsos, kajsz, csip-ke, tüs-ke; csa cse : szár-csa, tó-csa, vér-cse, keka/sza, kajtár, kajtat, kalauz, kaláka, kólán, kalinkó, nö-cse; dód ded : karcsu-dad, kicsi-ded, körös-ded,
kalantyú, kalimpátik, kalisztál, kalóz, kamat, kanaf, stb; b) igeképzőkben : ad ed : ap-ad, loh-ad, ep-ed,
kantáiéi, kapcs, kar (mennyiben lejttársa kér, mint 8Üpp-cd; ászt észt : ap-aszt, loh-aszt, ep-eszt, sttppinriao, kering), kattog; taboda, lafog, lafancz, lajha, eszt; an én : csatt-an, patt-an, rett-en, döbb-en; ant
lak, lakat, langy, lanka, lankad, táska, lazsnak, ías- ént .• csatt-ant, patt-ant, rett-ent, döbb-ent; át eí: jár">; macska, magos, majom, mojzol, malacz, marad, at, mul-at, nyir-et, öl-ct; tat tét : jár-tat, foly-tat, vi•*art, maszlag; nagy, nadály, nap, nyak, nyaf, nya- tet, ül-tet; hat hét : jár-hat, foly-hat, vi-het, ül-het;
fog, nyamga, nyal, nyargal; pajkos, paizs, pajta, ! dal dél : szab-dal , fur-dal , szeg-dél , tör-del;
pijtát, pala, pataezk, pandái, paripa, ponttyá, par- akodik , ekédik : mar-akodik ver-ekédik ; okozik
la
g, part, pata, patél, patkó, patt, pattan, patvar, ekézik : vár-akozik, gyül-ekézik; oszkodik eszkédik :
pazar; rá, rajt, rab, rak; táj, sajog, sajka, sallang, rug-aszkodik, er-eazkédik, stb; c) határzókban : an
tájnál, tojt, tájin, talap, sanda, tanyar, sarab, sa- én : bátr-an, okos-an, szép-en, bölcs-en; lag lég : furaM, tarol, tarló, tat, satnya, sav, savany, satt'k, tó-lag, utó-lag, elő-leg, kellő-lég; ta te : hajdan-ta,
«ró; szab, szabad, stag, szajkó, szak, szakócza, leány-ta, régen-te, füen-te ; d) névviszonyító ragokban:
°op- scapoly, szapu, szapora, sear, szarka, szárú; ba be : h&z-ba, ól-ba, hely-be, öl-be; bán ben : háztag, tagod, tajlék, takony, tacskó, tan, tana, tanárok, ban, ól-ban, hely-ben, öl-ben; nők nek : vas-nak, hastanya, tar, (árka, tart, taré, tar;', tavai; vaczog, vad, nak, réz-nek, kö-nek; val vei : fá-val, hó-val, lé-vel,
eaaVm, vácikor, vahákol, vaj, vak, vakandok, vakar, kő-vel; abb ebb : igaz-abb, okos-abb, mély-ebb,
tokárét, valag, txinytga, var, uarancs, varangy, varr, bölcs-ebb; an én : hárm-an, nyolcz-an, het-en, öt-en;
tarja, vargánya, varjú, vas, vaszora, vaskos; tab, a< e< : falak-at, borok-at, erck-et, őrök-et; ta te;
AKAD. IAOT SSÚTÁB.
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hatszor-ta, hétsztr-te, ötször-tc; oan veti .• hat-van, szotyus szotyka, szatyor ttotyor, szalma szotma; tahouyolcz-van, öt-ven, hét-ven; e) saemélyragozott név- nya tohonya, ta tó, tol tol, taliga totiga, tasz tosz, taviszouyftókban : óm em : nál-am, ról-am, vel-ein, szít lotttt, taszigál toszigál tuszkál, tok takar tok
tőlem; ad ed: uál-ad, ról-ad, vel-ed, től-ed; a « : tokmány, táp top, tapos toppan, tápárján topárján,
n&l-a, ról-a, vel-e, től-e. f) személyragozott névutók- tarló törlő*; vatorátt votorátt, való vola, nevola nevoban : ám em : iránt-am, miatt-am, helyett-em, fölött- la, varty vorty ; zamáncz 'zománcé, stb.
A képzőkben és viszonyító ragokban oly
em; ad ed : irant-ad, miatt-ad, helyett-ed, fölött-ed;
a e : iránt-a, miatt-a, helyett-e, fólött-e, stb; g) bi- szók után, melyek hangzója hosszú á, mely esetben a
zonyos idő «és személyi igemódosftókban: os> esz : tájejtés az áltatánosb a helyett o-val él, p. nád-ak
tart-asz, hord-asz, teng-esz, dönt-esz; nők nek : jár- nád-ok,* nád-at nád-ot, nád-am nád-óin, n&d-as nád-os,
nak, áll-nak, kel-nek, ül-nek; ám em : járt-am, nád-az nád-oz, iiád-al nád-ol, nád-acska nád-ócska ;
állt-am, kelt-em, Olt-ein; ak ék : járt-ak, állt-ak, vár-tam v&r-tom, talál-jam talál-jom, áll-nak 411-nok,
kelt-ek, filt-ek; ónak ének : járt-auak, allt-an&k, vigyáz-tak vigyás-tok. Hangrendileg vékonyhangon
kelt-ének, ült-ének; jak jek : jár-jak, áll-jak, kel-jek, megfelel neki a zárt é, p. tár-ok tér-ék, vár-om vérem, tár-os tér-es, s mennyiben tájejtéssel o, párhuzaüljek; ja jé : jár-ja, áll-ja, kel-je, ttl-je, stb.
A tártabb a közép helyet foglal el a nyilt a mos tana leszen S : tár-ok tér-ök, rár-om vér-öro,
és o között, melynek ismertető jellege, hogy nyilt e- | tár-os tér-ös. Ilyenekben a ragok a hangzója gömbövel aligha, vagy igen gyéren, ellenben o-val, sőt en- j lyttbb, mint egyebekben, p. ezekben : fal, fal-ak,
nek révét! néha a távolabb eső u-val váltakozik, mi- fal-at, fal-am, fal-as, fal-az, fal-acska, melyet a tájvjlyen részint a régi nyelvemlékek, részint az élő nyelv- tés sem szokott o-ra változtatni.
Midőn az a gyökhangú szó ikeríttetík, ikertárdivat tanúsága szerint, több gyökszóban előfordul u.
m. a névhatározó és mutató a, az, mely a távoka mu- sa i vagy e hangzót vészen föl, s kicsinyítő jelentésű,
tató oda, ott, olyan, onnan, szókkal rokon, s a régi p. billeg ballag, csihel csahol, tipeg tapog, dirib
hal. beszédben óz, továbbá ezek : óba óba, ad ód, (a darab, filit felat, giz gaz, kipked kapkod, lifeg lahal. besz. odutta = adottá) adu odú udu vagy adv fog, nyifeg nyafog, dene dana, dere dara, hetei haodú üdv, ölik alszik, aluí olt, olaj olaj, alma ólma, tol, keczet kaczat, kever kavar, .csele csala stb.
A 1), távolra mutató szócska, mely bizonyos
arat őrt, ál öl, alsó olcsó, arló orló olló, arc* orcz,
avtk o«ik, avas óvás, avtíl ovúí ; bab bob boborosó, bogár távolságra vonatkozó szóknak mintegy nyomatékot
bogár bogár, boglya boglya baglya, bogrács bogrács, ad, p. ott van a! oda menj a l olyan a! úgy a! ellenbohó bohó, baj boj honnan bajnok és bojnyék (mint téte a közelremutató e : itt van e! ide jőj e! ilyen
a latin latro eredetileg zsoldos vitéz, utóbb rabló, e! így e ! Előtéve m toldalékot vese föl, s az illető
zsiváuy), bakancs bakancs, balga bolond, bankó bunkó, mutatóval egyesül : amott (= am-ott) , amoda,
baroczk boroczk, barona borona, barázda borátda; amolyan, amúgy, amonnan, valamint a közeire mutacsalán csolán, csontok csomók, czandra czondra; tó e is : emitt, emide, emilycn, croigy, emumén. A hol
dabrocc dobroce, doncs doncs; falu folu, falta folka, előtt csupaszon marad : a hol a! és így : e hol e!
fanyar fanyar vagy vonyár, far fór, fartat fartőt, fa- Utótéttel n toldatot kap: oM-an, oly-an, úgy-an, onnan; elülhátul toldva : omottan, amonnan, amolyan,
ragforgáctffarkaiforkotjanctikafonetikajanctfonet,
fanyalog fanyalog; gyap gyapjú, gyop gyopár; how ho», őrnagyán; ellentétek : emitten, eminnen, emilyen, emhavas houas, hajnal hóival, hal hol, halt holt, hombár igyen. Ezen zárt a rokon azon o-hoz, mely az ott,
hombár, hamu homu, hancsék honotok, harag horog, oda, onnan, oly, úgy (ógy) távolitokban rejlik, s el(hal. besz. horoguvék Isten) ; jaoos jovos, javít jovtí ; lentéte e azon i-hez, mely az itt, ide, innen, ily, Így,
kokat kokat, komáit kumatt, kan kon honnan kanász ihol mutatók alaphangját teszi, honnan a régi nyelvés kondás, kany kony kuny, konyiil kortyul könyörög, ben : ett, ede, ennen, ely, ehol.
A 2), névelő, önhangzóval kezdődő szók előtt
kapaec kopott, Icatyfol kotyfol, kant köcsány, koccagány koetogány, kantor koetor, kapó kopó, kapar ko- toldva az, p. a király, az úr; terjedt régi nyelvszopor kupor, koponya koponya, kos kosár; labda lob- kásból, de mai tájejtés szerint is mássalhangzó előtt
do, lám lom, lompos lompot, latyak lotyok; most most, is gyakran marad az, p. az királyt megkoronázzák ;
madár modár, mag mog, magyal mogyal, mogyoró éljen az magyar, az haza! ás cseh király, az menyemogyoró, magyar mogyar, magam mogam, makog, mo- kezőnek hauuálatosságát, az tatároknak (Hargita
kog, marj mór;, mar, marczona, mór mordiát, mattat legenda); de már a bécsi codexben is elmarad a z :
mottót, motóla motóla, matring motring, makacs mo- a bírák, a földön, a nemben, a te néped, a mely föld,
kány; na no; paszkoncza poszáta, pakróct pokróc*, stb. Másokban pedig gyakran h szellet váltja fel azt:
pank ponk, pagyász pogyász, pataska poloska, pam- ah zsidó népekről, ah Farahó király, ah napnyugat
puska pompotka, parancs poroncs, parázs póráz* por- felé stb. (verses krónika 1538-ból Farkas Andrásgól, pacskol pocskol, patyol bogyói; rágott rögöse, tól, és szinte a debreczeni legendás könyvben, noha itt
randa ronda, paranda porondo, ragya rogya, ragyiva más véghangzók is fölveszik azt, de a mit Farkas
rogyivo, rovat* rovott, ravatal rovatai, rakoncta ro- Andrásnál csak • helyett találunk). Eredetre és alapkoneta; táj tó totó sutú, sank sonkoly, sarok torok; fogalomra nézve a fentebbi mutatóval egy, mennyi-
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ben s, névelő mintegy rámutatva határozza meg az ben, láták =. láta-a-ak = láta-a-ők, mondák =
illető nevet A mutató névmás az abban különbözik monda-a.-ak =: monda-a-ők; hanem a tárgymutató
tőle, hogy a névelő csupán határozó, emez pedig bi- itt is inkább i vagy átváltozva j, műit a jelen időben,
loayos meghatározott személyt vagy dolgot képvisel, mert tata, régiesen: láta-i-a vagy láta-j-a, monda =
p. mis jelentése van e mondatban : o* ember ha- monda-i-a vagy monda-j-a, hoUá = halla-i-a = hallaxdó, ét ebben: az ember (=r az ott ember) nem pe- la-j-a (= halla-v-a, a régi halotti beszédben), így az
di<j majom; hasonlóan más : a ló szép állat; és az ló, óhajtó módban is látná = látna-i-a = látna-j-a, monM* «sama>. Bővebben 1. Névelő, és Át mutató névmás. daná = mondana-i-a = mondana-j-a. V.ö. — A (3).
— A (3), az egyes harmadik személynévmás (ő)
A párhuzamos magaahanguakbaa: vere-e vagy
módosított alakja, és pedig 1) a birtokragozásban, vere-i-e =: véré, üte-e vagy üte-i-e =r üté, vernc-e
oufyhangú nevek ntan, mint: bor-a, lov-a, haj-a, vagy verne-i-e = verné, ütne-e vagyfltne-i-e= ützop-a; hosszú á ntán zártabb hangú : ház-a (o), láb- né, a többesben : vere-i-ők =: verek, üte-i-ők =
a 10), nyál-a (o). Vékonyhangú párhozamos társa üték, verne-i-ők =: vernék, ütne-i-ők = ütnék, ügy
nyilt e, vagy, tájejtéssel, zárt é : méz-e, lép-e, csőv-e, hogy régente valóban is megvolt: verné-j-e, ütné-j-e,
trj-e, nyög-e. Ezekben az a e szorosan véve személyre veré-j-ek, üté-j-ek, verné-j-ek, ütné-j-ek.
vonatkozik, s a\ tárgymutató rag kimarad, de előtűA mi magát az a időragot illeti : Révai vélenik a ja je-féle ragozásban, mely elemezve = t-a ménye szerint ezen időképző eredetije : va, melyből
i • e : p. kar-j-a, dob-j-a, epé-j-e, kecseg-j-e. 2) a ha- van, val, vagy létige törzse is fejlődött ki, s a v eltározott alakú (vagyis tárgyilagos) igeragozásban, hagytával lett volna paszta a, magashangon e, miszemajd tárgymatató nélkül, mint: vart-a, tolt-a, majd rint lát-a = lát-va =: lát-vala. Azonban itt azon nenyilván tárgymutatóval : vár-j-a, tol-j-a, várand-j-a, hézség áll elő egy részről, hogy va gyök magában
bilaad-j-a. Midőn a tőigének idő- vagy mód-képzője semmiképen nem jelent múlt időt, más részről épen a
stinte a végzetű, ezzel egyesfilvc hosszú á-t alkot : vala szóban levő a rag az, a miről itt szó van ; minvir-4 = vár-a-a, tol-á = tol-a-a, vár-ná = vár-na-a, dig fenmarad tehát azon kérdés : hát a vala szóban,
tol-ná = tol-na-a. Bégiesen : várá-ja, tolá-ja, vár- vagyis ennek a ragában, hol vette magát a múlt idő
ná-ja, tolná-ja, s talajdonképen ez az eredeti alak, fogalma? Mennyiben t. i. e rag múlt időt képez, mely
mtrt * coVa és várna igétekben a az idő- és na a bizonyos távolban áll tőlünk : valószínűnek tartjuk,
ox'-dképzö, ezekhez a határozott formában járul, elő- hogy ezen a rokon a távolra mutató a hanggal (1. A
:*> a tárgymutató i vagy j : vára-j, várna-j, azután 1.), s tovább fejlődve a távol levő időnek, vagyis a
a tzemélyrag a : vara-i-a, vár-a-j-a, várna-j-a, s meg- múlt kornak fogalmát magában rejtő ó, vagy av szóiinijtva: vára-j-a, várná-j-a. Hasonló párhuzamos eljá- val, melyből avul, avik is stb. származtak. Alapfori-sal a magashangúakban : véré = vere-j-e veré-j-e, galomban, valamint hangban, egyezik ezzel az előle»fr-né = verne-j-e verné-j-e. Hogy az i vagy ja hee ha, mely először jelent általán időt, p. né-ha, vatárgyat mutatja, vagyis mint tárgymutató világosan a la-ha, so-ha, minden-ha, másodszor különösen múlt,
személyngtól külön előtűnik, kétségtelen ezen ala- régi időt, ezekben : hajdan, elemezve ha-idón, azaz
kokban : ver-j-ük, ver-i-tek, ver-i-ök, vár-j-uk, vár-j-á- régi időben, és hái-bái, mely túl a Dunán régit, ócsl"k (•=. vár-ja-atok), vár-j-ák (= vár-ja-ak), minde- kát, elavultat jelent; p. háibái (régi) irományok. E
nütt a jelentő módban. Ezen i vagy j, mint tárgymu- szerint e múltképző legeredetibb s egyszerűbb alakja
tató némely személyben és időben eltűnik agyán, de a, mely általában távolba mutat, tehát távolt jelent s
ti.-m tűnik-e az el ezekben is : mondan(i)om, monda- a magashangú igék után a hangrendhez alkalmazkodva
ta i «(d, mondan(i)unk, mondan(i)otok ? és ki tagadhat- e-re változott. Megemlítendő még, hogy a szanszkritja hogy épen úgy bennök rejlik az azokban is, mint ban az a, a görögben pedig e augmcntum épen az ira'ilicosan kiejtjük és írjuk ezekben : mondania, mon- perfectumnak is jellemzője, mint a magyar félmúlt<lauiok? L. bővebben : SZEMÉLYNÉVMAS.
ban ; a persában pedig a múlt időhöz minden szám— A (4), időrag, mely mélyhangú igékből úgy- ban és személyben i járulván, azt tartós és viszonyos
n-Yfzett félmúltat képez: száll-a, jár-a, gondol-a, mu- múlttá teszi, mi általános és igaz jellemes jelentése a
tat-a, mely egyszersmind a harmadik személyt is rej- legtöbb úgynevezett imperfectumoknak a nyelvekben.
ti magában, mely a többesben an (=ön) alakban té— A (5), az ó' ó rag, mint részesülői képző módotetik ki : járánsJc = jara-an-ak (jára—önök), szal- sított, illetőleg rövidített alakja, mely képez részint
unak = szálla-an-ak (szálla-önök), épen úgy, mint fő-, részint mellékneveket 1) élő igékből : csasz-ó
* többi időkben : járnak — jár-önök, jártának = csasz-a, csoroszl-ó csoroszl-a, húz-ó von-ó, húz-a von-a,
járt-önök, járjanak = járj-önök, járnának = járna- mond-ó mond-a, csal-ó csal-a ; magas hangon e: szül-ő
"ix'ik. A magachangnakban párhuzamos társa e: kel-e, Bzül-c,teremt-ő teremt-e, üdvözít-ő üdvözíte; különösen
h'r-e, ül-e, honnan, kelének = kelé-önök, tőrének = gyakorlatos igékből, melyekben a g, k-ra változik, egyt'"rr-önök, ftlének = öle-önök. Ugyanez a határozott úttal gyakran kihagyatván az előző önhangzó, mint :
^•ragozásban köz nézet szerint a tárgymutató a alak- fürg-ö fürg-c, sürg-ö sürg-e, leng-ö leng-e, csireg-ö
tan tétetvén utána, ezzel összeolvadva hosszú á-t al- csirk-e, czineg-ő czincg-c, vagy czink-e, csacsog-ó
kut : láta-a lati, monda-a monda, és így a többee- csacsk-a, locsog-ó locsk-a, bugyog-ó bugyog-a vagy
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bugyka; e nyomon elemezhetők több állatok ka Ice jelentése meg nem határozható, mennyiben csak régi
végzetü nevei, mint: róka, csóka, pulyka, szarka, oklevelek nyomán lehetne meghatározni, ha azon
szalonka, macska, sőt más nemüek is, p. szürögő helynevek a régit, ót (av-at), apát, vagy pedig a
szürke, csipegő csipke, röpögő röpke, szotyogó szoty- hob-ot jelentő ob-tól, vagy végre egészen ismeretlen s
ka stb. 2) elavult vagy szokatlan igekötőkből: sunda- kiavúlt ily hangú gyöktől kapták-e neveiket
bunda (nem török szó) = súnyóbojó, ronda =r ronAB (2), elvont gyök, melyből a festetlen, szfirtó (szenvedőleg), kajla = kajló, vizsla = vizsoló, nemü durva fehér posztót jelentő aba származott, L
hinta = hintő, hetlekotla = hetlőkotló, bodza v. Aba; 2. Valószínű, hogy az eredetileg tajtékot (spubogyza =; bodozó vagy bogyozó, eme = emő, zsen- ma) jelentő hab szóval egyeredetű, mennyiben a
ge = zsengő, nyurga =r nyurogó, karika = karigó, bab színe rendesen fehér. V.ö. HAV, HÓ, és ABÁROL.
AB (3), az összetett obajgot igének gyökize, s
károgó, guriga = gnrogó. 3) hangutánzó igegyökökböl : dud(og) dud-a, zen(eg) zen-e, bon(og) bon-a, kergetve űzve távolító jelentése van. L. ABAJOAT.
AB (4), elvont egyszerű gyök, melyből kihangtoty(og) toty-a, nyif(og) nyif-a, szip(og) szip-a, gyagy(og) gyagy-a, dad(og) dad-a ; hasonlóak : lib-a ku- zissal lett az elavult aba, kemény ajakhanggal ap,
apa, régiesen 06, óba. Rokonai a héber ab, török aba,
ty-a, csib-e, pip-e, zsizs-e stb.
Több helynevekben az i milységnévi képző- hell. á/9/íot, nánno?, arab abon, aram abo, s több más
rag előtt az ó-nak átváltozása, változéka : Ardó, Ar- nyelvbeli hasonló szók. Alapérteményben egyezik vele
da-i, Csurgó Csnrga-i, Brassó Brassa-i, Makó Maka-i, a régi korra vonatkozó av öv, melyből avul ovúí,
Szikszó Sziksca-i, valamint a magashangúakban pár- avas óvás, avar, stb. származtak. Mennyiben a régi
huzamos társa e az ó' változéka : Szendrö Szendre-i, kor a jelentől távol áll, végelemezésben, rokonai m
Jenő Jene-i, Döbrő Döbre-i. E hangrendet követi más távolra mutató a, és a távolító, elűző ab. V. ö. AP APA.
— AB, névképző, mely elavult és élő gyökökből
nevekben is a birtokragok előtt : hordó borda-ja,
horda-im, borda-id, borda-i, ajtó ajta-ja, ajta-im, ajta- főneveket képez; magashangon eb, megnyújtva db, eb, p.
id, ajta-i; velő vele-je, vele-im, vele-id, vele-i; szőlő dar-ab, kasz-ab, sar-ab, ter-eb, ver-eb vagy ver-éb, geszőle-je, szőle-im, szőle-id, szőle-i.
r-éb, has-áb, nyal-áb. Bővebben 1. —B mint névképző,
Számos fő- és melléknevekben a tulajdonságot rovat alatt
vagy milységet jelentő ó- tí-nak, és az e hangrendileg
ABA (1), elavult szó, most apa, honnan a harK- ii-nek felel meg, milyenek : csig-a, szucz-a, ragy-a, madik magyar király neve Aba 5amuet, minthogy a
bok-a, csup-a, dar-a, kor-a, koh-a, cser-e, pisz-e, he- népnek mint kegyes atya különösen kedvezett vak.
ny-e stb. A megrövidített keresztneveknek némi nagy- A névtelen jegyzőnél : Óba, „pro sua pietate Óba
sági, öregségi árnyalatot kölcsönöz, mint: Gyur-a, vocabatur." Ettől vette nevét Aba-Újvár is.
ABA (2), helyek neve, d. m. falué Fehér meJóza-a, Mis-a, PUt-a, kicsinyítve: Gyur-i, Józs-i, Mis-i
P5st-i; így Kata, Panna, Jucza, Kati, Panni, Jaczi stb. gyében s pusztáké Komárom- és Szabolcsban. A ré— A (6), csupa kihangzásféle toldalék, mely az giségben Óba, flaba (Magyar Nyelvkincsek, Jerneytől).
ABA (3), festetlen (fehér), durva, szőrféle szövet,
illető gyök vagy törzs értelmét nem módosítja, p.
szigony-a, rapos-a, ap-a, any-a, báty-a,zúz-a (a tiszai honnan obaposztó, abokönfös, abakopönyeg, abanadrág,
vidéken, mely a Duna mellett : zúz); ilyenek a gő- ily kelméből készített szövet- illetőleg öltözéknemek.
csei nyelvjárásban: máj-a, szarv-a, fenhangú szóknál: A föntebbi ab 0- Ab. 2.) elemzése szerint ám. hóba
méb-e, melyek aztán így ragoztatnak : méhije,* majá- vagy hava, vagy is hab-, hau-szinü t i. szövet „Ásón
ja, szarvája. Ily vidéki szójárást követett Béla király léceké alá fogják a bársonyt ős abdval." (Faludi).
névtelen jegyzője is némely szókban, mint: betű, ős„Ázsiából jött dicső eleink,
e, Erdély-ü stb., a mi onnan is megtetszik, hogy sok
Párduczbőrös, kalpagos őseink,
idegen neveket is ily toldattal ír : Ecilbnrgu. A haHa egy abaposstó mentét vettek,
sonlókból vett állítás tehát, hogy a magyar gyökszók
Abban becsülettel megvénhedtek."
régente kéttagűak voltak volna, nincs igazolva, mert
(Népdalok H. kötet, 249. lap).
ily szójárás ma is divatozik, valamint általában minden régi emlék, írója tájbeszédének jellemét hordoz- A török nyelvben szinte meg van, s Hindoglu ekkép
za, de a mi általános szabályt nem alkothat
magyarázza franczia nyelven : drap tűre trés gros
A ! isz. mely különféle kedélyállapotot fejez (igen durva tőrök posztó). A penában dboft Vullers
ki, s értelmét a hangoztatásból ismerni meg. 1) Meg- szótara szerint: panni genus crassnm ét spissnm; s
lepetésre, megütközésre, véletlen benyomásra matató, magáról a szóról Vullers azt mondja az á (hosszú á)
illetőleg figyelmeztető. A t mily tájt hallok.' A l mintha ,talán* az a (rövid a) alpha privativum helyett, mintálgyudoVgésí hallottam volna! Almit látok l 2) Boseu-, ha volna: non (bent) textum, — ti. boft vagy boffe szóharag-, nemtetszés hangja. A ! ne alkalmatlankodjál / szerint annyi mint szövött, szövet De egy az, hogy
Át ne beszélj/ 8) Makacs tagadási hang. Át a!
az alpha privativum, mely különben is ritkán jön elő
AB (1), több helynév gyöke, u. m. Aba, Aba- a penában, itt rövid a szokott lenni; más ás, hogy
liget, Abács, Abád, Aba-njvár, Abaj-homok, Abara, a ,bene* szó csak oda képzeltetik az összetételbe, de
Abod, Abód, Abláncz, Abda, Abony, Abos. Eredeti valósággal nem létezik abban; nem volna-e tehát
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egyszerűbb és helyesebb azt mondanunk (hisz ha a
ABAJDOCZOS, ABAJDÓCZ08 (abajd-ocz-os)
magyarról nem akarunk tudni, ott van, mint imént mn. tt obajdoezos-t vagy —át, tb. —ok. Abajdócz
látók, a tőrökben is) : aba-baft (azaz aba-szövet) = fajokból álló, kevert, vegyített, vagy olyat termő.
atínfl rr ábaft. Általán a persában számtalan scy- Abajdoczos gabona. Abajdoczos szántóföld, vetetek. V. ö.
tha, illetőleg turáni vagy túri — („Tár, nőmén regni ABAJDOCZ.
Torin"— Vullere) és médiai (ékiratilag : mádi) elem
ABAJDOCZOSODIK, (abajd-ocz-os-od-ik) k.
foglaltatik.
m. obajdoczosod-tam, —tál, —ott. Abajdóczossá,
ABÁCSFALVA, (Abács-falva), falu Udvarhely azaz keverékké lesz. Átv. korcsosodik, vérkeverés
izékben. Helyragokkal: Abáctfalvá-ra, —ról, —n. által elfajzik. Meg nem abajdóczosodott régi eleink.
ABÁD, fáin Heves megyében. Helyragokkal : Csiizi, Tromb. 418. 1.
Abád-o*, —rá, —ról. Régen Obod, Abuad.
ABAJDOCZSÁS, (abajdocz-sás) ősz. fa. A sáABAFALVA, (Aba-falva) helység Gömör me- sok neméhez tartozó növényfaj, a mátkás, kocsántagyében. Helyragokkal: Abafalvá-n, —rá, —ról.
lan barkák osztályából, melynek barkái fölül hímek,
ABAFÁJA, (Aba-fája) falu Torda-megyében. szoros tömött bugában; alsó ágai ritkásak; gyümölHelyragokkal : Abafájá-n, —rá, —ról.
cse tojásdad gömbölyű; szütyői csúcsos orruk, kétABAFINÁL, (aba-finál) áth. múlt Abafindl-t. fogűk, szemszőrösen fürészes karimájuk. (Cáréi paSzékely tajszólással, a gyermeket vesszővel, vagy radoxa. W.).
ABAJG, (abaj-g) gyak. önh. múlt abajg-ott,
mai embert is bizonyos ütleggel derekasan elver.
Eredete homályos, és öszvetett szónak látszik, talán htn. abajg-ani vagy —ni. Űző, kergető, távolodásra
át ízest, üldözést jelentő abaj és fényit (fényéi) ele- szólító hangon kiált, üvölt Képzésre hasonló hozzá,
mekből mo-dosítva, miszerint ennyit tenne : {{Időzve rivalg. Törzse az összetett a.' és haj / űző indulatszókfényű. Vagy talán valamely verekedő, kegyetlenkedő ból áll: óhaj, hangváltozattal abaj ; rokon vele hábor.
Abafi, Apafitél vette eredetét?
ABAJGÁS, (abaj-g-ás) fh. tt. obajgás-t, tb.
ABAHÁZA, (Aba-háza) puszta Zemplén me- —ok. Űző, kergető kiáltás, rivalgis. Szélesb értelemgyében. Helyragokkal : Aboházá-n, —ró, —róí.
ben más ilynemű hangos üvöltözés. V. ö. ABAJG.
ABAJ, elvont törzse 1) a gyak. abajg, abajABAJGAT, (abaj-g-at) áth. m. abajgat-tam,
gat származékoknak, 1. ABAJG; 2) abajd, obajdocz, —tál, —ott. Erősen kiáltozva üldöz, ütveverve űz,
szóknak, L ezeket
kerget, háborgat valakit, külösen a barmot AbajgotABAJD, fa. tt Abajd-ot. Valamely árának tisz- ni a megfutamitott ellenséget, a csordát. V. ö. ABAJG.
tátalan, belekeveredett részei (Füsti). Az obojdoczABAJGATÁS, (abaj-gat-ás) fh. tt obojgaíás-í,
tól elront újabb alkotása szó.
tb. —ok. Üldözés, kergetés, háborgatás.
ABAJDOCZ v. ABAJDÓCZ, (abajd-ocz) mn.
ABAJHOMOK(Abaj-homok) puszta Zemplénben.
és m. tt abajáocz-o<. Mondjuk holmi terményekről,
ABAJNACZ, székely tájszó, 1. ABAJDOCZ.
ABAJOG, 1. ABAJG.
nevezetesen gabona-nemiiekről, melyek m&snemüektagy fajukkal kevervék, elegyítvék, p. búza és rozs,
ABAKÖNTÖS, (aba-köntös) ősz. fn. Durva
különféle fajú káposzta, stb. Szélesb ért holmi keve- abaposztóból való szűrnemü köntös, gúnya, czondora,
rék, zagyvalék, őszre nem illők vegyüléke. Átv. ért. p. dolmányszür.
különféle fajd, nyelvű népek, emberek sokasága, vagy
ABAKÖPÖNYEG, (aba-köpönyeg) ösz.fn. Aba •
a ni vérkeverés által elfajult, elkorcsosodott. Abajdócz posztóból varrott köpönyeg-szabású körülvető öltözék.
**?&, lakosok. Abajdócz csőcselék.Székelyes tájejtéssel:
ABÁL, (ab-ál) önh. m. abál-t. Erdélyi tájszó,
•bajnaet, gőcaejiesen : obanojcz. Alapérteményénél s ám. kéjeng, lágy gyöngéd érzelemben mereng.
fogra úgy látszik, hogy gyökre nézve a habar igével Egynek látszik a régies ápol igével. L. Ápol.
rgyezik, mintha volna hobardócz, azaz, öszvehabart,
ABÁLL, 1. ABÁKL vagy ABÁROL.
kavart, zavart valami. Képzésre nézve hasonlók hoz- |
ABANADRÁG, (aba-nadrág) ősz. fn. Abaféle
ta : oombóec, gombalakú tésztásétel, daróci, darabos, szűrszövetből való fehér nadrág.
darra szövet, vadáét, vadzab, martalócc. Az ocz vagy
ABANAJCZ, göcseji tájszó, 1. ABAJDOCZ.
<fe» képző os-bol változott át, mintha volna: obajdos;
ABAPOSZTÓ, (aba-posztó) ösz.fn. 1. ABA 3).
így •arpaa ám. horpat, gOmböc* ám. gömbös.
ABÁK, elvont törzse obárol szónak. L. ezt
ABAJDOCZBABÓ (abajdocz-babó) ősz. fn.
ABARA, fh. tt abará-t. 1) Rudakon vagy czö
A targabftbó faja, melytől abban különbözik, hogy löpökön álló szalmafödél, mely a gabnaasztagot vagy
uara felálló, vitorlája szőrös, pálhái zöldek. (Vicia szénakazalt az eső ellen takarja. Talán a bontó abroncs, abrosz szókkal egy törzsii, s annyi mint boró
hybrida). V. 8. BABÓ.
ABAJDOCZBÚZA, (abajdocz-bűza) ősz. fh. vagy bora, innen a előtéttel : abora ? 2) Falu ZemMás gabona-fajjal, például rozszsal kevert, vegyített, | plén megyében. Helyragokkal: Abará-n, —rá, —ról.
ABÁKL, 1. ABÁROL.
kéfcwrab&a.
ABÁRLÁS, (abár-1-is) fn. tt. obárlás-í, tb.
ABAJDOCZKÁPOSZTA, (abajdocz-káposzta)
óu. m. 1) k&lönféle faja káposzta-termény öszve- —ok. Főzés neme, mely által a húsféléket abároljik.
wgyfrre, 2) L TÁTOEJÁN.
V. ö. ABÁBOL.
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ABÁELÓ,(abár-l-ó)mn. és fa. tt abárló-t tb.
—k. 1) A mivel abárolnak, vagy a mit az abárlásnál használnak : Abárló vetttö, lapoctka, karnál. Abárló fazék, üst, tol, 2) személy, szakács, a ki abárol.
V. ö. ABÁROL.
ABÁROL, (abár-ol) átb, m.abároí-t. l)Aíb*vő
hdslé habzójtisztátalan fölét kalánnal leszedi. 2) Ugyan
a fazékban, kazánban, bográcsban fövő húst, nevezetesen a disznó barkáját, belét, csigeréit, kanállal vagy
lapoczkaval forgatja, keveri, babaija, hogy megtisztuljon.
Törzse obár, alapérteményénél fogva rokon a
habar, kavar, covor igékkel. Egyébiránt egyezik vele
a szlovák obarowati, mely szintén leforrázást, és kavarást jelent, s óbor := leforrázott húsféle, melynek
rokontársa zobar.
ABÁRVELLA, (abár-villa) ősz. fn. Hosszú ágú
és nyeltt villa, melylyel az abárlott búst forgatják és
kiszedik. V. ö. ABÁROL.
ABAÚJ, (Aba-új) tt. Abaúj-t Rövidítve Aboúj
vármegye helyett L. ezt
ABAÚJVÁB, (Abaujvár) ősz. fh. Kégi vár a
Hernád pariján, melyet Aba Sámuel építtető.
ABAUJ-VAKMEGYE (Aba-új-vár-megye) ősz.
fa. A Tiszán inneni kerülethez tartozó vármegye,
mely a hasonló nevű vártól vette nevezetét
— ABB, a középfokú hasonlítás toldott ragja,
vagy, ha úgy tetszik, képzője, párhuzamos magasbangón — ebb, mely azt jelenti, hogy azon tulajdonság, melyet bizonyos alanyról mondánk, nagyobb fokon megvan benne, mint a hozzája hasonlitottban,
p. az ökör hasznosabb állat az ebnél; a vas keményebb,
mint az ólom. Önhangzók után bb : ntó-bb, elő-bb,
melyek ha rövidek, a e, megnyúlnak : butá-bb, gyöngé-bb. 17, «, i után kétalakú : szomorű-bb, vagy szomoru-abb, keserű-bb vagy keserii-ebb, deli-bb vagy
deli-ebb. Mássalhangzók után, ha önhangzóval kezdődő rag járul utána, egyszerű b alakban is divatozik:
okos-b-ak, okos-b-at, okos-b-an, okos-b-odik, mit a
könnyebb kiejtés szokott meghatározni; de a régi
nyelvben a legnehezebb kiejtés daczára is egyszerű
— b. p. kemény-b, kerekded-b, álnok-b, tömérdefc-b stb.
milyeket Révai, Etym. P. I. Sect I. Cap. II. fölös
számmal idéz, s véleménye szerint, ezen b eredetileg
b*b, mely rokon a fordított és sokaságot jelentő bő* melléknévvel. Ehhez oda tehetjük, hogy alapérteményben egyezik vele azon be.' vagy bek ! mely nagyítást
fejez ki, p. beh jó / beh szép / miszerint így is elemezhető okos -beh, kerekded -beh, elhagyván a hangzót
vagy szelletet is: okot-b, kerekded-b, mint a te(sz), le(sz)
igeképzőkből: domború-te(sz) = domború-et = domború-t, (domborít), domború-le(sz):= domborti-e! := domború-1. AB előtétes önhangzó, csak a kiejtés könnyebbítésére szolgál, mint a múlt időben a t képző előtt, p.
gyóz-t helyett gyüz-iStt, ragozva: gyóz-t-em,gy««-t-él,gyózí-tínk, lát-t h. lát-ott, lát-l-am, lál-t-ál, íát-t-unk.
Hasonló hozzá a szuómi vagy finn p, pi, mely
az n rágós alapfokú birtokos esctbez járál, p. makia
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édes, mokian édesé, makian-pi, s az n-nek hangtani
oknál fogva m-re változtával, mokiam-pi. Minthogy
pedig a magyar nyelvben a hasonlítás! rag b, a hasonlító szóhoz az alanyesetben járul s óbb ebb is
leginkább a nyomaték végett van megtoldva, de a
mit igazol akár a bS toldott alakja : 600 vagy bén,
akár a beh-ben rejlő szellet, melyekben mind a v
mind a h könnyen átváltozott m másik b-re, p. öregbev = öregebv = öregebb; továbbá, minthogy s>
finn ampi, ampi, empi, ompi első íze a birtokos eset
ragja, a fokozóé pedig tolajdonkép csak p, pi, innen
állíthatni, hogy az -óbb ebb és ampi empi elemilcg
egészben véve épen nem hasonlók, hanem legfölebb
a b , be és p, pi. Van-e a finn p, pi-nek oly eszmerokona, mint a magyar b-nek, azt határozzák el a
finn nyelvbúvárok. Azonban különös figyelmet érdemel a persa nyelv, mely jeles nyelvbúvárok tanúsága szerint, igen sok scytha elemet foglal magában,
így a hasonlító fokban szinte megvan az árja eredetű tor vagy tér, de alkalmaztatík abban a bih melléknév is, melynek jelentése épen a magyar jó, bő.
S a mi még nevezetesb, a hasonlított szó mellé épen
ügy mint a magyarban vagy tói (nál) rag, vagy mint
szó tétethetik. Lásd Pfizmaier török nyelvtanának
persa részét, 80. §. végén, és Vullers persa szókönyvét 282. lapon.
£ hasonlító ragnak két, sőt háromféle viszonytársa van, t i. a) mint : ő nagyobb, mint te; b) nál,
nél : Péter kisebb Pálnál; c) régiesen és tájdivato
san, tol, tói: szebb tőlem = szebb mint én. Hogy
ezen hasonlítás! nál eredetileg vagy mái, vagy nél
lehetett, ennek megvitatását 1. a ni, nőtt, «át, helyragokról szóló rovatban. A hasonlítás ezen nemében némi távolítás rejlik, a nál pedig mint maradó nem a távolító kérdésre, honnan t hanem a Aoí ?
maradóra felel meg, p. Pálnál voltam; miszerint :
szebb nálam ám. szebb mellettem, és szebb toíem ám.
szépsége az enyémtöl bővülve (fölfelé fokozva) távozik, elválik.
— ABBA, (abb-vá) kettős képcő, a középfokú
óbb és a változásra vonatkozó vá elemekből; magas
hang ebbé (ebb-vé) : okoe-abb-vá, bölca-ebb-vé, üdvös-cbb-vé; egyszerűsítve : bbá, bbé, (b-vá, b-vé) :
okos-b-vá, eszes-b-vé. Az első nemitekben írásbeli takarékosságból, de a szemet is sértő oly torlat elhagyása végett, mely a kiejtésben sem hallatszik, egy
b kimarad, p. okoe-abb-bá helyett okos-ab-bá, bölcsebb-bé helyett bölcs-eb-bé.
ABBA, (az-ba) behatólag ragozott, távolra
matató névmás, mely ezen kérdésre felel meg, mibe
vagy kibe t Melyik házba akarsz menni t Abba a.'
Mibe öltözöl f Abba a dolmányba a / A hanyag nyelvszokás hol * miben t kérdésre is használja abban helyett Abba hagyja, abba marad, abba mtUt. V.ö. AZ.
ABBAN, (az-ban) marasztaló raggal viszonyított az névmás, mely megfelel e kérdésre, miben .'
vagy kiben f Abban töröm fejemet, mi tevő legyek. Altban bíztam, ki már löbbtzör megcsalt t?ala. Abban ál-
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tapadtam üteg, hogy

Abban dolgozom, ipar-

ÍH./«n. V. ö. AZ.

- ABBAN, (abb-an) kettős képző, magash. —
(Un*, melynek első eleine a középfoki óbb rbb, má*«lik a módhatárzó an én: okos-abb-an, bölcs-ebb-en.
ABBANHAGY, (abban-hagy) ősz. áth. Bizonyus megkezdett, folytatott munkát, cselekvést miel«'t t teljesen végezte volna, megszüntet, vagy is bevé(.virtleu állapotban hagy valamit. Abbanhagyni óz
rjntotf. A mit tegnap abbanhagyott, ma ismét foly'.(•'/«. A mibe fogott, abban nem hagyja míg be nem
iV./,:/í. Ha okosabbat nem tudsz mondani, hagyd abi,m a brszédrf. V. ö. HAGY.
ABBANHAGYÁS, (abban-hagyás) ősz. fn. Valamely folytatott munka vagy cselekvés időközi vagy
..n;y végleges megszüntetési', félbcszakasztasa.
— ABBÍT, (abb-ít) ősz. képző, a másodfokú
M és (t áth. igeképző elemekből, magash. ebbít,
Idilliül hossz-abbit, rövid-ebbít, tág-abbít szttk-cbbít,
•' '"'.'/V gyükből : nagy-obbít.
— ABBÍTÁS, (abb-ít-ás) ősz. képző, mely az
••Wibi nemű igékből ás hozzájárúltával cselekvési
F-nevet képez : hosszabbít-ás, nagyobbft-ás , kevevlibit-és vagy kevesbít-és.
— ABBODÁS, (abb-od-ás) őse. képző, mely az
itlutii cselekvési! abbllát oltható jelentésű parhuza1I.M1 tirea : hosez-abbodás hossz-abbítás, kis-ebbcdús
ki-flitiitós. A középképző ód mint gyöngébb, benuiar.i.ló, öubató, az tí pedig, mint keményebb, erö-Mi, kiható jelentésű.
- ABBODIK, (abb-o<l-ik) ősz. képző, vek.
rMw'dik, mely, mint bcuniaradó, s félig szen>•••lő, fölig cselekvő, a kiható erejű abblt párhuzaIIK>I fele : hossz-abbodih, hossz-abbft, kis-cbbedik,
li—bbít Változattal : — bodik, —bédik, —Mi:
"kn>-bo<lik, okos-bit, széles-bédik, széles-bit.
ABBELI, (az-bel-i) mu. tt abbeli-t, tb. —ck.
AÍIIÜ, azonfélc, azonnemü, azon dolgot illető, melyre
t unit itónévmás vonatkozik. Útra készülök, * abbeli
oiiK/ritwBtaí, ha jól emlékszem, minapi levelemben köfH'n rrlrd. L. —BÉLI.
ABBÓL, (az-ból) kiható raggal viszonyított
tuntató névmás. Abból semmi tnn lesz. Abból tudom,
•' •.•y arrettt. Abból sok következik. Abból még pSrj'itcar ertdket.
— ABBÚL, (abb-úl) kettős képző, magash.
->'.'ml, a másodfoki óbb ebb és összetettéiül önható
c-k.'pzöböl : hossz-abbiil, kis-ebbttl. Párhuzamosan
ju- relé az áth. abbtí, ebbit : hossz-abbít, kis-ebbít.
ABDA, falu Győr vármegyében, helyragokkal:
Ái.l<t-ra, —», —ról.
ABDÁL, (ab-da-al) átii. m. abdál-t. Kemenesili tájszó, s «m. told, fold, helytelenül varr, összoapgat.
t'.? jelentésű vele a Vasban, Szálában divatos aktát,
V"', honnan valószínű, hogy az abdál is hangváltotttul entletileg okdál volt, azon ak gyöktől, melyből
"''"'/, akant, akgat vagy szokott kiejtéssel aggal
"•inuazUk.
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ABDALOCZ, falu Vas megyében. Helyragokkal : Abdalóczon, —rá, —róí.
ABLAK, fn. tt. ablok-ot. 1) Az épületeken világosság és légnyerés végett alkalmazott nyilas, mely
üveg vagy egyéb átlátszó, és kinyitható táblákkal
van ellátva. Boltíves, négyszőgii, hosszúkás, kerek, alacsony, magas, keskeny, széles, harántékos ablak. Szobaablak , padlásablak, templom-, torony-, börtönablak.
Kinézni, bemászni az ablakon. Ablaknál varrni, olvasni,
írni. Ablakon bejövő világosság, frü levegő, bűz, por.
Vakablak, mely az ablakhoz csak alakra hasonló, de
fényt nem bocsát be. 2) Azon táblaucmü készület,
mely ezen nyilast betölti, üveges, lantomat, papirosablak, deszkaablak. Egy táblája,, több fióku, kél szárnyú ablak. Kinyitni, kiakasztani, betenni, mtgtisztitani,
betörni az ablakot. Homályos, tiszta, befagyott ablak.
Téli-ablak, útv. tréfás ért. szemüveg. Föltette a tr/i
ablakot. Képes kifejezéssel, ami altul valahová beláthatni, vagy ki- s bemchctni, p. Kinek Isten akarja,
az ablakon is beveti. A szem a lélek ablaka. Ha ablakkal beéred, ne nyiss kaput szivednek. Km. Jelent
nyilvános, szembeötlő helyet e közmondásban : Tudom nem teszi az ablakba, p. az ellene szóló levelet.
Származására nézve, ha gépileg csak ab gyököt
vermeik föl, ez a többi magyar szókkal nincs fogalmi,
illetőleg családi rokonságban, azonban ha tekintetbe
ve8Z87.ük, lisgy egyezik vele a szlovák-csoh öblök,
és a fényes, csillagos eget jelentő obloha, melyek öszszetett szók az o és blok bloha elemekből, s ezekkel
ismét rokon a blk, mely fényt, villámot jelent, továbbá, hogy ezekhez hasonlók a héber iSn (balág),
szanszkrit blúsz, hellén (fltyca, qJ-oyíia, latin fttlgrn
melyek mind v'lágosságot jelentenek, végre, hogy
ezekkel tökéletesen összeül a magyar világ, tájdivatosan velág, akkor épen nem hibázunk lm gyökül f//,
vngy vei, vagy az önhangzó előtetőiével ii'l vagy ér!
=r avl ^ abl hangokat veszszük. Hogy az önhangzó
előre is tétethetik, mutatják apró = porú, unszol
vagy otíszol = noszol, az árja (szanszkrit, görög, latin , pcrsa stb.) da vagy dá gyök a magyarban
ad vagy ad.
ABLAKADÓ, (ablak-adó) ősz. fn. Az épületek
azon megadóztatás) díja, mely az azokon levő ablakok
száma szerint vettetik ki.
ABLAKATLAN, (ablak-atlan) mn. tt. ab/akatlan-t, tb. —ok. A min ablak nincsen. Ablakatlam
földalatti börtön. Határozókép ám. ablak nélkül.
ABLAKATLANÚL, (ablak-atlan-ún ih. Ablak
nélkül.
ABLAKBÉL, (ablak-bél) ősz. fn. Azon deszkalemezek , melyek az ablaknyilás négy oldalára
mintegy béllés gyanánt alkalmaztatnak. Az ablakbél
két függőleges oldalába eresztett vaspeczkeken forognak az ablakszárnyak.
ABLAKOSA, (ablak-csa) kies. fn. tt. ablakcsá-t.
A maga nemében, vagy aránylag kisded ablak.
ABLAKCSINÁLÓ, (ablak-csináló) ősz. fn. 1.
ABLAKOS, fn.

ABLAKDESZKA—ABLAKKABIKA

ABLAKKERESZT—ABLAKOZ

ABLAKDESZKA, (ablak-deszka) ősz. fn. 1)
Az ablakkönyöklőt takaró deszka. 2)Az ablak felső részére alkalmazott deszka, melyről a függönyök lógnak. 3) Deszka az ablaknyiláson kívül, melyre virágcserepeket raknak.
ABLAKELÖ, (ablak-élő) ősz. fn. Ablak előtt
lógó függöny.
ABLAKERESZTEK, (ablak-ereszték) ősz. fn.
Ablakosok nyelvén, azon háromszögű üvegdarab, melyet a kerek üvegfiókok közé csíptetnek.
ABLAKERNYÖ, (ablak-ernyő) ősz. fn. Általán ernyő gyanánt szolgáló készület, mely a fölösleges vagy kelletlen világosságot elzárja, nevezetesen:
1) Síírü vászonszövetből való ablakközi függöny. 2)
Deszkalemezekből szerkezeit, ablakforma szárnyakra
nyiló tábla. 3) A föntebbiekhez hasonló szerkezetű, s
függőlegesen vagy hárántékosan fölhúzható, vagy leereszthető világossági ellenző az ablakon kivttl.
ABLAKFA, (ablak-fa) ősz. fh. Az ablaknyilás
közepén végig nyúló, s alúlfelfil megerősített faállvány, mely a betett ablakszárnyakat öszvetartja. Se
ki, »e be, mint az ablakfa (Km).
ABLAKFAL, (ablak-fal) ősz. fn. A falnak azon
része, mely két ablak között van.
ABLAKFEJ, (ablak-fej) ősz. fh. A fal azon
része, mely az ablak felső részét befödi, s annak mintegy fejét képezi. Egyénét, Íves ablakfej.
ABLAKFÉL, (ablak-fél) ősz. fn. Fából vagy
kőből való, s az ablakfal oldalaiba eresztett gerenda,
melyhez ablakbél ragasztatík. V. ö. AJTÓFÉL.
ABLAKFÉLFA, (ablak-fél-fa) ősz. fh. Fából
való ablakfél. L. ABLAKFÉL.
ABLAKFÉLKÖ, (ablak-fél-kő) ősz. fh. Rőgerendából való ablakfél. L. ABLAKFÉL.
ABLAKFIA, (ablak-fia) ősz. fn. tt ablakfiá-l
tb. ablakfiai nincs szokásban hanem ablakfiak. Az
ablaknak egyik fiók táblája, melyet különösen ideoda lehet tolni, vagy kinyitni.
ABLAKFIÓK, (ablak-fiók) ősz. fn. 1) 1. oblakfia. 2) Az egész ablaktábla egy-egy külön rámába szorított része. JSgy ablakfiókot betörni.
ABLAKFOGANTO, (ablak-fogantó) ősz. fn.
Az ablakszárny talpába eresztett vas rudacska, tnelylyel a kinyitott ablakot megakasztják.
ABLAKFORDÍTÓ, (ablak-fordító) ősz. fn.
Forgatható vas kalantyű, mely az ablakrámát az ablakfával öszvetartja.
ABLAKFÖ, 1. ABLAKFEJ.
ABLAKÍV, (ablak-ív) ősz. fn. ív-alakú boltozat ai ablaknyilás fölött.
ABLAKKALANTYÚ, (ablak-ksJantyú) ősz.
fn. L. ABLAKFOGANTÓ. Ha a kalantyd két vége
pörge alakú, huszárbajusz a neve.
ABLAKKAPOCS, (ablak-kapocs) ősz. fn. A*
ablakráma talpába eresztett horgocska, melylyel a
szél csapkodaaa ellen a kinyitott ablakszárny megerősíttetík.
ABLAKKARIKA, (ablak-karika) ősz. fn. Mi-

dőn áss ablak üvegei nem nógyszögü, hanem rendes
többszögfi vagy karikafonna alakúak, az ily ablakfiókok ablakkarikáknak neveztetnek.
ABLAKKERESZT, (ablak-kereszt) ősz. fa. Ás
ablaknyiláson keresztül húzott nidnemtt fa, melynek
rovatába az alsó szárnyak felső, viszont a felső szárnyak alsó részei csukódnak.
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ABLAKKERESZTFA, 1. ABLAKKERESZT.

ABLAKKOSÁR, (ablak-kosár) ősz. fh. 1) Kosárforma fonadék sodronyból vagy vesszőből, melyet
kívülről az ablakba illesztenek, hogy be ne lehessen
nézni. 2) Vas vagy fa rácsozatból álló ilyfonna készület, péld. a kolostorok, vagy fogházak ablakaiban.
ABLAKKÖ, (ablak-kő) ősz. fa. L. ABLAKFÉLKÖ.
ABLAKKÖZFAL, (ablak-köz-fal) ősz. fo. Az
épület egymás után következő két ablakát elválasztó falrész.

ABLAKLEPEL, (ablak-lepel) ősz. fa. Lásd
ABLAKELÖ.

ABLAKLEVELEK, (ablak-levelek) ősz. tb.
fh. Pariz Pápainál ám. ablakszárnyak. L. ABLAKSZÁRNY.
ABLAKNYILÁS, (ablak-nyilas) ősz. fn. Az
épület falai között azon nyilas, melybe az ablakok
behelyeztetnek.
ABLAKÓLOM, (ablak-ólom) ősz. fn. Az abla
kok üvegfiókjait öszvefoglnló ólomvessző.
ABLAKÓLOMCSÍPÖ, (ablak-ólom-csípő) ősz.
fn. Vasfogó-alakú eszköz, melyet az ablakólmok elmetszésére szokás használni.
ABLAKÓLOMHÚZÓ, (ablak-ólom-húzó) ősz.
fh. Gyári mfieszköz, mely által az ólomtömegből ablakokra való ólomszálakat nyújtanak.
ABLAKON, (ablak-ón) ősz. fn. 1. ABLAKÓLOM.
ABLAKOROM, (ablak-orom) ősz. fa. Jelenti
azon építészeti díszftményt, melyet az ablakok (Ölé,
vagy egyenes vonalú pártázat vagy kerek ív vagy
végre csúcsos háromszög alakban szokás alkalmazni.
ABLAKOS, (ablak-os)fa.ttaWakos-t,tb. —ok.
Üvegesféle mesterember, ki az új ablakrámákat egészen új üvegtáblákkal fölszereli, illetőleg a törötteket
kijavítja.
ABLAKOS, (ablak-os) mn. tt obíakos-t vagy
—öt, tb. —ok. Ablakokkal ellátott, bíró, fölszerelt
Ablakos háztető, hiníó.
ABLAKOSSÁG, (ablak-os-ság) fn. tt ablofco*ság-oí. Ablakosmestenég, fivegesség. Abíokosságot
tanulni.
ABLAKOSZLOP, (ablak-oszlop) ősz. fa. 1)
Oszlopféle állvány, a nagyszerű ablakokban, a közönségesb ablakfa helyett. 2) A* ablakok között emelkedő keskenyebb közfal, mely mintegy oszlopot képei.
ABLAKOZ, (ablakoz) átb. m. ablakot-tom, —tál,
—ott. Az épületet ablakkal fölszereli A fölépített
hasat ablakozni. Átv. ért önbatólag véve mondatík
szerelmesekről, kik ablakaikból egymást nézegetni,
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egymásnak integetni, jeleket adni stb szoktak. Óraszámra ablakozni valakivel.
ABLAKOZÁS, (ablak-oz-is) fn. tt. oblakozás-í,
t —ok. Cselekvés, midőn valaki bizonyos épületet
vagy atv. ért. valakivel ablakoz. V. ö. ABLAKOZ.
ABLAKOZAT, (ablak-oz-at) fn. tt ablofcosotot. Ás épületen levő ablakok öszvege, mint bizonyos
•lakú építészeti mű. Máskép ablakxat.
ABLAKPÁNT, (ablak-pánt) ősz. fn. Pánt,
mely a ráma sarkait az ablakfélhez köti.

ABLAKVÁNKOS—ABRAK
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ABLAKVÁNKOS, (ablak-vánkos) ősz. fn. Bákönyöklés végett az ablakdeszkára fektetett vánkos
vagy párna.
ABLAKVAS, (ablak-vas) ősz. fn. Általán vasrudak, melyek rostélyzatot, rácsot, képeznek az ablak között, vagy ablak előtt; különösen melyeket
az ablakólmok fölé párhuzamosan szoktak vonni.
ABLAKVASALAT, (ablak-vasalat) ősz. fn.
Az ablakokra alkalmazott mindenféle vasmű, különösen a rámák szögleteit öszvetartó pántok, és
ABLAKPÁENA, ősz. fn. 1. ABLAKVÁNKOS.sarkvasak.
ABLEGÉNY, (ab-legény) ősz. fő. többese nincs.
ABLAKPÉNZ, ősz. fa. 1. ABLAKADÓ.
Dunán túli tájszó, s jelent tojás- és darával készült
ABLAKRÁCS, (ablak-rács) ősz. fa. Az ablak
tésztát, mely pogácsaként zsír- vagy vajban sülve a
elé, vagy a téli és nyári ablak közé helyezett rácsféle
levesbe tétetik. Minthogy más kiejtéssel hablegény, s
mfi, mely rendesen vasrudakból áll. L. RÁCS.
ABLAKRÁMA, (ablak-ráma) ősz. fn. Foglal- lapos pogácsa vagyis lepény formája van, legvalószínűbb, hogy eredetileg hablepény.
v4ny, vagy keret, mely az ablak üvegtábláit öszveABOD , fala Marosszékben. Helyragokkal
tartja. V. ö. RÁMA.
Abod-on, —rá, —rói.
ABLAKBEDŐNY, (ablak-redőny) ősz. fn. Az
ABÓD, falu és puszta Borsod megyében. Helyablak külső részén apró és keskeny deszkácskákból
összeállított mtt, leginkább a nyári nap melege fel- ragokkal : Abód-on, —rá, —róí.
ABOLYOG, 1. ÁBOLYOG.
tartóztatása végett, melyet mind egészben kinyitni s
— ABOL, (ab-ol) ősz. igeképző, az ab nérképbetenni, mind annak deszkácskái között a világosságot beereszteni vagy együvé húzva kizárni lehet zöből és öl igeképzőből: dar-ab-ol, kasz-ab-ol, sar-abol, magash. ibe'l: dir-ib-él, csir-ib-él. Terméketlen
(Jalousie).
képző.
ABLAKKOSTÉLY, 1. ABLAKRÁCS.
— ABOLÁS, (ab-ol-ás) ősz. képző, mely át
ABLAKSAKK, (ablak-sark) ősz. fa. 1) Az ab- abol-féle igékből főneveket alkot: dar-abol-ás, sárlakszárnynak alsó szöglete. 2) Az ablakfélbe eresz- abol-ás.
tett hengerded rudacska, mely az ablakszárnyon levő
ABONY, mv&ros Pest megyében, továbbá falok
csőalakú kapocsba megy, s mely körül az ablak- Pozsony megyében és puszta Zemplénben. Helyragokszárny forog.
kal : Abony-ba, —ból.
ABLAKSAKKVAS, 1. ABLAKSAKK 2).
ABOS.falu Sáros megyében. Helyr. —ön, —rá,
ABLAKSAROK, ősz. fn. 1. ABLAKSAKK. —ról.
ABLAKSZÁRNY, (ablak-szárny) ősz. fn. Az
ABOS-FALVA, falu Rfiküllő megyében. Helyr.
ablaknak saját rámába foglalt része, melyet az úgy- Abos-faltiá-n, —rá, —ról.
nevezett ablaksarkon forgatva kinyitni és betenni leABR, elvont gyök. Átvetve bar azonos a föhet A* egyik, az alsó ablakszárnyat kiakasztani. Felső dést, takarást jelentő bor, búr gyökkel a borit, borúi,
ablakszárnyak.
burok stb. szókban. Származékai : bon'ncs vagy boABLAKSZERŰ, (ablak-szerű) ősz. mn. Ablak- rones, betttáttétellel : obrincs vagy abrincs, továbbá
hős hasonló alakú, álablakféle. Ablaksteril rés, nyi- abrosz, mint asztalborító szövet. Hasonló áttétel untás az épületen.
szol vagy onszol = noszol, idv=.dív, da vagy dá gyök
ABLAKTÁBLA, (ablak-tábla) ősz. fn. Sarkon az árja (szanszkrit, görög, latin, persa stb) nyelvekforgó, táblaféle asztalosmtt az ablakon kivül vagy ben, a magyarban ad vagy ad, apró=porú stb.
belül, melylyel az ablaknyil&st bezárjak.
ABRAK, fn. tt abrok-ot. Általán a háziABLAKTÁBLASZÁRNY, (ablak-tibla-szároy) állatok, nevezetesen lónemüek hizlaló, erősítő eledele
ős*, fa. Két részből álló ablaktáblának egyik fele, valamely gabonafajból; különösen kukoricza, árpa,
mely saját sarkán forogva kinyitható vagy bete- leginkább pedig zab. A szénát, szalmát, lóherét nem
hető.
mondják abraknak. A jó kocsis abrakon tartja lovát,
ABLAKTALP, (ablak-talp) ősz. fn. A fal azon a rósz pedig megiszsza az abrak árát. Szíjgyártó abrésze, melyen az ablakmfl alsó fele nyugszik, s mely- raka (ostor). Ökör tzántja az abrakot, * a ló eszi meg.
re ac ablakkönyöklőt, vagyis ablakdeszkát fektetik. Km. Legjobb ostor az abrak. Km. Éhet csikó abrakABLAKTOK, (ablak-tok) ősz. fn. Általán az kal álmodik. Km. A vén ló is megrShSgi az abrakot.
ablak egész rámazata, mely ás ablaküvegeket ma- Km. Somogyban az árpakása-fée étket is abraknak
gában foglalja.
hívják. Pestinél jelent ételadagot, ételrészt. „Hogy
ABLAKÜVEG, (ablaküveg) ősz. fa. Az ablak mindenik szolgának megadná abrakát az kenyérből."
lényege* részét tevő tivegmü. Négytzögü, tíSbb»*S- Aesopus élete, Pesti Gábortól.
00, kertUed ablaküveg.
Eredetét nyelvünkből elemezni nehéz. HasonAKAD. HAOT SIOTÍB.
2
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ló hozzá a hellén famffKto, eszem, és /?pw/i« eledel,
étek. Valószínűleg ebből elemezhető a szláv nyelvekben divatos obrok is. Egyébiránt azon alapnál fogva,
hogy az abrak régebben általán, s mai divat szerint a lónemíi állatoknak kitűnően hasznos eledelt,
étket jelent, vélemény gyanánt ide tehetjük, hogy talán az ebéd (eved) szóval egy eredetű, s vékonyhangon = ébrek vagy ébrek. V. ö. EB, EBÉD.
ABRAKATLAN, (abrak-atlan) ősz. mn. tt obrakotlan-t, tb. —ok. A mi abrakot nem evett, a
minek abrakot nem adtak; abrakkal nem tartott Ábrakatlan 16 nem meszsce viszi a terhet. Igehatározólag
is használtatik, az út képző elhagyásával, mint minden oílan étien képzőjü melléknév. Abrakatlan hagyott ló.
ABRAKATLANUL, (abrak-atían-ul) ih. A nélkül, hogy abrakot kapott vagy evett volna, abrak
nélkül.
ABRAKBABÓ, (abrak-babó) ősz. fa. A babok
neme alá tartozó növényfaj, máskép lednek vagy vadlencse vagy bitókon. (Vicia satíva. L.)
ABEAKCZIPÓ, (abrak-czipó) ősz. fa. Fekete
korpás lisztből készült, s abrakul használtatni szokott
kenyér. A székelyeknél = zabkenyér.
ABRAKGYÜJTÉS, (abrak-gyűjtés) ősz. fa.
Szélesb értelemben vett abrak, vagyis zab és széna
beszerzése a katonai lovak számára.
ABRAKHÁLÓ, (abrak-háló) ősz. fn. Németes
kifejezés, magyarosan: abrakos tarisznya, melyet a ló
fejére húznak, hogy egyék belőle.
ABRAKKOSÁR, (abrak-kosár) -ősz. fa. Veszszőből vagy vékony faszalagokból font terebélyes alakú kosár, melyet a szekérrdd végére akasztanak, s
a ki nem fogott lovakat etetik belőle. Alsó-nyitrai
vidéken totósán : opdlka. Néhutt zabtókosár.
ABRAKMERTÉK, (abrak-mérték) ősz. fa.
1) Abrakból azon határozott mennyiség, melyet egyegy etetésre a lónak adni szoktak. 2) Ezen menynyiséget magában foglaló, vagy meghatározó edény.
ABRAKMESTER, (abrak-mester) ősz. fa. Udvari szolga vagy tiszt, ki az istálóslovakat abrakkal ellátja, s az abrakoláera felügyel.
ABRAKOL, (abrak-ol) áth. m. abrokol-t. A lovakat, illetőleg más állatokat abrakkal eteti. Regvei,
délben, estve abrakolni a lovakat. Megrestül a jó ló is,
ha nem abrakotják. Km. Átv. ért a lovat úgynevezett
szíjgyártó abrakával, azaz ostorral veri, vagy akárkit
erősen megver. Csak ne maradj veszteg, majd megabrakoílak. Használtatik önhatólag is tárgyeset nélkül.
Abrokoljunk, itassunk, aztán fogjunk.
ÁBRÁZOLÁS, (abrak-ol-ás) fn.tt. abrakolát-t,
tb. —ok. A lónak vagy némely m&s állatnak abrakkal való etetése. Trombitaszóval, vagy száldobbal
jelt adni az abrakolasra. Átv. tréfás ért verés, őstorozás.
ABRAKOLÓ, (abrak-ol-ó) fn. tt. obrokoló-í,
tb. —k. 1) A ki abrakoL Abrakoló lovász, kocsis. 2)
A miben az abrakot föladják. Abrakoló váltí, kosár.

ABRAKOS—ABEONCSOZ

20

ABRAKOS, (abrak-os) nm. tt. obrokos-f vagy
—át, tb. —ok. 1) Amit abrakkal etetni, tartani
szoktak. Abrakos tiri lovak. 2) Amiben az abrakot
tartani, vagy etetéskor föladni szokták. Abrakos csak,
tarisznya, láda, válú, kosár.
ABRAKPÉNZ, (abrak-pénz) ősz. fn. Általán
pénz, melyet abrakért adni szoktak; különösen a fuvaros által vitelbérbe kiszegődött abrakdíj.
ABRAKROSTA, (abrak-rosta) ősz. fn. Rosta,
melyen az abrakadagot etetés előtt megtisztítják. Abrakrostát vinni az útra.
ABRAKROZS, (abrak-rozs) ősz. fo. Abrakul
használt, megetetni való rozs, különböztetésül a kenyérnek vagy pálinkafőzésre való rozstól.
ABKAKSZUSZÉK, (abrak-szószék) ősz. fn.
Szuszék vagy hombár, melyben az abraknak való gabonát, szemes jószágot tartják.
ABRAKTORBA, (abrak-torba) ősz. fn. Torba
vagy ládaforma edény, melybe etetés végett az abrakot töltik. V. ö. TORBA.
ABRAKVÁLU, (abrak-válu) ősz. fn. Etető
válu, melybe az abrakot töltik. Lovak, birkák obrokváluja.
ABRAKZAB, (abrak-zab) ősz. fn. A zabok neméhez tartozó növényfaj, melynek bugája virági lecsfiggők, csészéji kétvirágűk, magvai simák. Van három virágú is. Abrakul használt közönséges zab
(Avena gátivá. L.)
ABRINCS vagy ABRONCS, (abr-oncs) fn. tt
abn'ncs-ot. Gyűrű vagy karika formára öszvefoglalt,
vasból, vagy más fémből vagy fából való szalagnemü
kötőlék, melylyel a hordókat, vagy más henger alakú
edényeket, s hasonló müveket, testeket körfilfoglalják, s megerősítik. Abríncsot húzni, verni a hordóra.
Elpattant az abrincs. Abrinctcsal keríti farát. (Gúny
népd.) Elemezésre nézve 1. Abr.
ABRONCSDORONG, (abroncs-dorong) ősz. fn.
Dorong, leginkább mogyorófából, melynek ketté hasított lemezeiből vastagabb és szélesebb nemű abroncsokat készítenek.
ABRONCSPA, (abroncs-fa) ősz. fh. Szívós, hajlékony fanem, különösen mogyoróféle, mely abroncsnak alkalmas.
ABRONCSHÚZÓ, (abroncs-húzó) ősz. fn. Csípő vagy fogóféle eszköz s kádároknál, melylyel az
abroncsot az edényre felhúzzák.
ABRONCSOL, (abroncs-ol) áth. m. abronesol-t.
L. ABRONCSOZ.
ABRONCSOS, (abr-oncs-os) inn. tt abroncsos-f
vagy —öt, tb. —ak. 1) Abroncscsal kerített, befoglalt, erősített Abroncsot hordó, csöbör, dézsa. Vas, réz
abroncsol kanna. 2) Mondják szoknyaféle ruhákról,
melyekbe sajátnemtt abroncsot eresztenek, hogy kerekdeden álljanak. Abroncsos szoknya, krínolin.
ABRONCSOZ, (abr-oncs-oz) ith. m. obroncsoztam, —tál, —ott, pár. obroncsoz-c. Abroncscsal-kerít,
befoglal, erősít, fölszerel. Abroncsom* a hordót, kádat, bSdSnt. Szoknyát abroncsolni.
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ABRONCSOZÁS, (abr-oncs-oz-4s) fii. tt. ooron- gömböcz, nápicz, fordítva : cza, ^ ezé : ntcza, dercze,
csozás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn abroncsoznak va- gyerkőcze, Gyuricza, Katicza, Évicza, továbbá a keményebb ka ke : leányka, asszonyka, legényke, emlamit V. ö. ABRONCSOZ.
ABRONCSOKAT, (abr-oncs-oz-at) fn. tt. obron- berke, kedveske, szegényke; fordítva : ok : kupak =
csozat-ot. Több abroncsnak szerkezete, mint valamit kupka, csutak := csutka. Ezen képzőről többen azt
körülkerítő foglalvány, együttesen véve. Hordók vas tartják, hogy a szlávoktól kölcsönöztük, minthogy
abroncsozata.
változataival együtt a szláv nyelvekben is közönségeABKONCSOZTAT, (abr-oncs-oz-tat) mivelt. m. sen divatozik, p. hlav-icska fej-ecske, devojka leányobronesostat-tam, —tál, —ott, pár. obroncsoztoss. ka, devoj-csicza leány-ocs-ka, vagy nyitravölgyiesen
Absoncecsal behiízat, vagyis parancsolja, rendeli, meg- lány-csika. Rokon vele a latin cu : mulier-cula, hohagyja, hogy valamit abroncsozzanak. Abroncsoztatni mun-culus, a szásznémet chen, mánn-chen, weib-chcn.
Váljon van-e a latin cu, szláv, ka, csa, cza, iát s néa hordát, a kádat.
ABRONCSSZÁL, (abroncs-szál) ősz. fn. Szúl- met ch«n-nek saját nyelvökbeli megfelelő gyöke, itt
fonna, lapos rúd, fából vagy vasból, rézből, mely nem kutatjuk : de azt senki sem tagadhatja, hogy
nyelvünkben alaphangra és fogalomra nézve, a ke kikarikára hajtva abroncsul hasznaltatik.
ABRONCSVAS, (abroncs-vas) ősz. fn. Abroncs- csinyítövel egyeznek a keo-es, ki-s, ki-csi gyökei, valamint az önálló e'cs vagy Scs = kisebbik, fiatalabbik
nak vsJó szálvas.
ABROSZ, (abr-osz) fn. tt. abrosz-t, tb. —ok. testvér (törökül : oki), és ocs-ó nyúl := fiatal vagy
1) Kender-, len-, gyapot- s ilyféle szövetből való kicsi nyúl, egyesítve pedig mind a kettő, tökéletesen
asztalruha, melylyel az asztalt evés alatt beterí- megegyezik csak, tájdivatosan p. o. Göcsejben esek
teni szokták. Sávolyat, finom, durva szövetli abrosz. szóval, melyből csekély is ered.
Tiszta, szennyes abrosz. Ösmerem az abroszí, szöszből,
— ÁCS, (2) névképző, mely a kicsinyítő acs-tól
fonták. Km. Széles az asztal, keskeny az abrosz, rövid különbözik , s részben a milységet jelentő ős képzővel
a vacsora, népd. Sáholyos abrosznak szebb a szfne, mint rokon, illetőleg annak módosítása p. o. a makacs, pia viszája példab. 2) Lepedő, melyet a közrcndü nők pacs, ordacs szókban, részben mint csinál régiesen esed!
esernyő helyett magokra terítnek. A mely abroszt so- igcszó gyöke : esc, alhangon : csa, jelent munkálót, eszkan viselnek, szSszszé üálik. Km. 3) 1. FÖLDABROSZ, közlöt, eszközt, pl. szivacs, dugacs. L. ÁCS képző.
FÖLDKÉP. Elemezésére nézve 1. ABR, elvont gyök,
ÁCSA, (1) fn. tt. acsá-í, tb. —ák. Mocsaros vimelyszerint eredetileg borítót, takarót jelent. Némely zek körül röpködni szerető rovarnem, melynek négy
szláv nyelvekben: obrusz.
hosszúkás, keskeny röptyüje, bosszúdad dereka, s több
ABRUD, fa. tt Abrud-ot, tb. nincs. Erdélyi fo- állkapocsból szerkezeti szája van; máskép : szüakSíS
lyóvíz, melytől Abrudbánya város, és Abrudfalva (Libellula).
helység nevei.
ÁCSA, (2) faluk Fehér, Pest és Somogy meABRUTÜRÖM, (abrut-üröm) ősz. fa. A cser- gyékben és puszta Csanádban. Helyr. Acsá-n, —rá
jésedö ürmök alnemébez tartozó nöyényfaj, melynek —ról. Régi oklevelekben Achya alakban is.
szárnyai súgárok, alsó levelei kétszerszániyaltak ; fészACSÁD, helynév. Helyragai : —ön, —ró,
kei félgolyóbisok, szőrösödők, szőkék; máskép, seprö—ról. Bihar, Vas és Veszprém megyei helységek.
ntta. (Artemisia abrotanum).
ACSALAQ-, Sopron megyei helynév, tt Acsa— ÁCS, (1) hangrendi változattal: öcs, ecs,
lag-ot,
helyr. —ön, —rá, —ról.
ecs, ict, Scs, kicsiny, névképző, mely leginkább főACSARKODÁS,
ACSARKODIK, 1. AGYAR• néTia melléknevekhez is járul, többnyire ka ke
kicsinyftővel egyesülve. Hangzója a, o, e, S, ritkán i, KODÁS, AGYARKODIK. Somogyban divatos tájrendesen az illető szó többesében levőhöz alkalmaz- szók, a gy hangnak cs-re változtával, mint : varangy
kodik, p. ur-ak ur-acs, ur-acs-ka, bor-ok bor-ocs-ka, i-arancs, göröngy göröncs.
— ÁCSON, ACSONY, (acs-on) kettőzött képköv-ek köv-ecs-ke, kert-ék kert-écs-ke, tör-ök tőr-öcske. Hosszú á után valamivel zártabb a-val, mely táj- ző : alacson vagy alacsony ; magashangon : ecsen, pélejtés szerint o-ra változik : tal-acska, tál -ócska, ház- dául kerecsen.
— ACSKA, (acs-ka) kettőzött kicsinyítő, hangacska ház-ócska. A szók végén levő a, e, ó, 6', hangzókkal ösíveolvadva megnyúlik : kapácska — kapa-acs- rendi változattal : ócska, ecske, e'cske, tfcske, ictke :
ka, butácska, kefécske, gubócska, gümőcskc. Az u, 11, hal-acska , bor-ócska, kez-ecske , kert-ccske, tőr-öcsi után hangzója elmarad : kapucska, köpücskc, fiucska, ke, szapor-icska. A keresztnevek igen ritkán veszik
patrícska, tepszicske, de fi után fiacska, mert többese föl kettőztetve, akkor is némi változattal, pl. Mar-isfok. Néha ies-re változik : kav-ics, gub-ics, varad-ics, ka, Jul-iska, Jan-csika, hanem többnyire, akár egyikét
pap-ics. Fordítva : csa, magashangon, cse : tó-csa, ga- akár másikát csak egyszerűen: Marcsa, Julcsa, Borlamb-CM, gyermek-cse, görgő-cse. A keresztnevekben csa ; Lajoska, Jánoska, Józsika, Andorka.
Elemezésére nézve 1. — ÁCS, kicsiny.
e«a, esi, «ó : Borcsa, Marcsa, Julcsa, Jancsi, Fcrcsó,
ACSKÓ, fa. tt. acskó-t. Dunán túl divatos tájTercsi. Csinczogó hangváltozattal egyeznek vele : ocz,
tét, ée*, icff oot, Se*: kokacz, perecz, ketrcez, libocz, szó, a szokottabb zacskó helyett; 1. ZACSKÓ.
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— ACZ, képző, hangváltocattal <xx, ecz, öcz.
Jelentésére megfelel az ács ragnak, pl. kupacc, kukáét, malacz, gerécz (= gerincs), gSmbticz.
ACZ, elvont gyök, melyből ACZÉL, ACZHÍTOS, ACZOGAT származtak, s jelent valami keményet, szilárdat Rokona a szintén keményítősre vonatkozó magasbangu eds (= ed-ez).
ACZÉL, (acz-él) fn. tt aczéí-t, tb. —ok. A vasnak oly neme, mely bizonyos műtét által keménynyé,
szilárddá, hajthatatlanná, illetőleg kitűnően metsző, hasító erejűvé lett Kemény, mint aczét. Km. Könnyebb
ős öcséit eltOrni, mint meghajtani. Km. Különösen keményített vasból a végre készített eszköz, vagy szerszám, hogy a kovából tüzet üssön. Aczéla jó (a czél
a jó), de kovája rósz (de az eszköze rósz). Km. Azt
sem mondotta, cseréljünk aczélt, azaz barátságtalanul
viselte magát. Költői nyelvben használtatik fegyver,
különösen kard értelmében. „Almoai markokban villogtak fényes aczélok." Horv. E. Aczélhegyre venni az
ellenséget. Mint hadi műszó jelenti a puska azon részét, mely a kovához csaptatva, ebből tüzet fit ki.
Átv. ért jelent szilárd, hajthatatlan jellemet, kemény
erkölcsöt Actél kebltt, mellű, akarata férfi. Aezél
anyának ttitkS a leánya. Km. Asszonynak minden fazekaidat aczél. Km. Egyezik vele a szláv oczél vagy
oczel, s mennyiben az aczél edzés által készül, rokona
a német íttzen; régente ozan, azzan, etzen. V. ö. ACZ
gyök, és EDZ.
ACZELCSAT, (aczél-csat) ősz. fa. 1) Aczél•nyagbol készített csat 2) Gyűrű vagy karika, melylyel még némely régi divata dohányzók az aczélt a
dohányzacskóhoz kötik.
ACZÉLEDZÉS, (aczél-edzés) ősz. fa. Szerszámcsináló kovácsok műtéte, mely által a vasat aczéllá
edzik, keményítik.
ACZÉLEDZÖ, (aczél-edző) ősz. fa. Szerkovács,
& ki a vasat aczéllá edzi, szilárdítja.
ACZÉLÉB, (aczél-ér) ősz. fn. Szerkovácsok, lakatosok nyelvén, a vasnak azon erei vagyis részei,
melyek aczélkeménységfiek, s a ráspolynak és farónak nem engednek.
ACZÉLFAL, (aczél-fal) ősz. fn. Átv. ért igen
szilárd kőből, és ragasztókból álló, s mintegy áttörhetetlen kemény falmü.
ACZÉLFOBRÁS, (aczél-forrás) ősz. fn. Forrás
víz, mely vas elemeket tartalmaz, mely a benne fürdők testét megedzi, mintegy megaczélozza.
ACZÉLFÜRDÖ, (aczél-fürdö) ősz. fit. Fürdő,
vasrészeket tartalmazó vízből; különösen mesterségesen készített ilyetén fürdő, midőn a hideg vizbe forró vasat mártanak. Accélftirdb't rendelni, használni.
ACZÉLGOLYÓ, (aczél-golyó) ősz. fh. 1) Aczélanyagból csinált golyó. 2) Reszelt vasporból és borkőből szilárd tömeggé gyúrt, • golyóvá alakított
vegyanyag.
ACZÉLGOMB, (aczél-gomb) ősz. fn. Aczélanyagból készített gombféle mű.
ACZÉLGOMBOS (auél-gombosj ősz. inn. Aczél-

gombokkal ellátott, fölszerelt, díszített. Aczétgombos
mellény, dolmány, mente.
ACZÉLGYÁR, (aczél-gyár) ősz. fii. Gyár, melyben a vasat aczéllá edzik, s belőle különféle szereket
készítenek.
ACZÉLHÁMOR, (aczél-hámor) ősz. fa. 1) Hámor, azaz butái kalapács, pöröly, melylyel a vasat gyakoribb koholés által aczéllá edzik. 2) L. ACZÉLHUTA.
ACZÉLHUTA, (aczél-hnta) ősz. fn. Huta, vagy
kon, melyben többszöri olvasztás, kalapálás által a
vasanyagból aczélt edzenek.
ACZÉLKARIKA, (aczél-karika) AczóUnyagból való kemény, sziláid karika.
ACZÉLKEK, (aczél-kék) ősz. mn. Edzett vashoz, vagyis aczélhoz hasonló kéksrintt. Acsélkék sománcz.
ACZÉLKÚT, (aczél-kút) ősz. fa. Kút, melynek
vize föloldott vasrészeket tartalmaz.
ACZÉLLAP, (aczél-lap) ősz. fit. Aczélanyagbol lapított lemez, vagy táblaféle mű, különféle czélokra, p. az aczélmetszőknél.
ACZÉLMETSZÖ, (aczél-metsző) öss. fa. Művész, a ki aczéllapra különféle képeket, alakokat
metsz vagy böködve vés.
ACZÉLMÍV, 1. ACZÉLMÜ.
ACZÉLMÍVES, (aczél-míves) ősz. fh. Különféle szereket, díszmfiveket, árakat aczélból készítő
míves.
ACZÉLMÜ, (aczél-mü) ősz. &. Aczélanyagbol
készített mindenféle mű, p. gombok, karikák, csatok,
eszközök; különösen ilynemfi mesterségesb arák.
ACZÉLMÜVES, 1. ACZÉLMÍVES.
ACZÉLNEMÜ, (aczél-nemü) ősz. mn. tt ocsétnemil-t, vagy —eí, tb. —k, vagy —ék. Általán a mi
aczél tulajdonságával bír, s abból van készítve. Ae*éZfiemii eszközök, szerek, diszmttvek.
ACZÉLOS, (acz-él-os) mn. tt. oczétos-í, vagy
—át, tb. — ak. 1) Aczélkeménnyé edzett, szilárdított Aczélos vas kard. 2) Aczélféle vassal bevont,
fölszerelt Aczélos poizs, zaboló. 3) Aczélból való eszközökkel ellátott Aczélos kosták, melyről aczél fityeg.
4) A maga nemében kemény, szilárd. Acsélosjég.
Kfilönböztetésül a porhanyótol. Aczélos búza, tömör
tartalmú, nebéz. Aczélos f Síd.
ACZÉLOSODÁS, (acz-él-os-od-as) fa. tt ocsélosodás-t, tb. —ok. Erőtulajdonsági változás bizonyos
testben, midőn aczélossá képződik; szilárdolás, tömörödés, keményedés, 1. ACZELOSODIE.
ACZÉLOSODIK, (acz-él-os-od-ik) k. m. aetélotod-tam, —tál, —ott. Aczél4sá képződik, e szónak
több értelmében. A forró vas többszöri hideg vübe
martát és kalapálás, edzés által accélosodik. A jég kemény hideg, a gabnoszem tartós meleg, eres által ocsélosodik.
ACZÉLOZ, (acz-él-oz) áth. m. aczéloz-íam, —tál,
—ott, pár. —z. A vasat sajátnemü gyári műtéttel keménynyé, szilárddá, hajihatatlanná, szóval aczéllá képezi, edzi, illetőleg élesíti. Átr. ért. testét különféle
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szerekkel, gyógymóddal, szigorúsággal megkeményítí,
hogy ép, tartós legyen, s a viszontagságokkal daczoljon.
ACZÉLOZÁS, (acz-él-oz-ás) fn. tt oczéloiás-f, tb.
—ok. Általán cselekvés, midőn valamit tulajdon vagy
átv. értelemben aczélozunk. VatnemU szerek ocsélozoso. Testi erS aczélotdia. V. ö. ACZÉLOZ.
ACZÉLOZÁSI, (acz-él-oz-ás-i) mn. tt acsélozdsi-t,
tb. —ok. Aczéloz&st illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Aczétosási műtét, mesterség.
ACZÉLOZOTT, (acz-él-oz-ott) mn. tt ocséZosottát. Aczélkeménységfivé edzett, szilárdított Aczélosott
szántóvá*. Átv. a maga nemében erőssé, tartóssá tett
Aaélozott tett.
ACZÉLPOR, (aczél-por) öss. fn. Az aczélmetszők
rescelője, vagy véeuje által ás aczéllapról lehullatott
porrészecskék.
ACZÉLPÖRÖLY, (aczél-pőröly) ősz fn. Pöröly,
acséllá keményített vasanyagból.
ACZÉLRÖG, (aczél-rög) ősz. fn. Átv. ért. aczélkeménységü ásványrög, mely sok vasat tartalmaz.
ACZÉLRÚ6Ó, (aczél-nigó) ősz. fa. Aczélanyagból készült, • meghajtott, vagy gyűrűkbe tekergetett
vékonyabb- vastagabbféle huzal vagy rodacska, mely
a\ nyomást rugalmasan visszataszítja.
ACZÉLSZÍN, (aczél-szín) vagy SZÍNŰ, ősz. mn.
L ACZÉLZÖLD.
ACZÉLTÜKÖR, (aczél-tfikör) ősz. fn. Fényesre
caisaárolt aczéllemezből való tükör.
ACZÉLVÉSÖ, 1. ACZÉLMETSZÖ.
ACZÉLVÉSÜ, (aczél-vésü) ősz. fn. Vésfiféle
eszköz, aezélból.
ACZÉLVÍZ, (aczél-víz), ősz. fn. Ásványos víz,
mely leginkább szénsavban fóloldott vasrészeket tar-
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— ACZKA, (acc-ka) kettőzött kicsinyítő, • nem
egyéb, mint az ócska változata, csangósan hangoztatva:
hal-ócska, gomb-ócska, kert-ecske, bőr-öczke. Országos divatű : lap-ócska, tájejtéses: lap-iccko, 1. ÁCS, kicsiny.
ACZOGAT, (acz-og-at) gyak. áth. m. oczogottom, —tál, —ott. pár. accogass. Keményen fedd, dorgál, s mintegy ügy bánik vele, mint a vassal szoktak,
midőn majd megtíizesítve, majd leforrázva, majd pő>
rölyözre edzik. Vékonyhangon : edseget.
ACZOGATÁS (acz-og-at-ás), fn. tt ocsogotás-t,
tb. —ok. Kemény feddés, dorgálás, s mintegy erkölcsi
aczélozás, edzegetés.
AD, áth. m. od-tam, —tál, —ott. Hosszú d-val
ad csak a gyökben használtalak, különben soha. 1)
Általán valamit másnak odanyújt Add ide őst a
fegyvert. Gyermek kefébe kést ne adj. 2) Ajándékképen nyújt. A kocsisnak borravalót adni. Jutalmat,
ajándékot adni. A koldusnak alamizsnát, kenyeret,
ruhát adni. Adjatok, adjatok amit Itten adott;
adott Itten, adott, de eltagadjátok. Keldusének.
„Adott jót felejtsed s panaszban ne ejtsed. Elvött jórul pedig emlékezzél holtig." Példabeszédek Beniczky Péter után. Ha adsz, adj jó tzíwel.
Km. Aki kérdi, kell-e? nem üröméit ad. Km. Adj
uram Isten, de hamar. Km. Ha adhatsz, maradhatsz.
Km. KiSnnyü adni, ami nem kell. Km. Szép ott adni ahol senki sem kér. Km. Ki nem akar adni, ott
mondja, nincs. Km. Amit ott adnak, kés nélkül is megeheted. Km. 3) Jelent vásárlási cserét, s közvetlen
viszonytársa vesz. Hogy adod a butát t Ha olcsón
adod, veszek belőle. Mit adsz e tinóért f Amint vettem,
ügy adom. Nem úgy adja, amint árulja. Km. Ázás
nem mind igaz, amit beszél. 4) Kínálást : adj széket, pohár bort a vendégnek. 5) Szelídebb vagy keACZÉLZÁB, (aczél-zár) ősz. fii. Zár, melynek ményebb fenyegetést No no gyerek, majd adok l Ctak
anyaga ácséiból van. Átv. feltörhetetlen akadály, kezeim kOzé kerüljön, majd adok én neki t Ezek nyomely miatt valamihez férni nem lehet
mán használtatik különféle átv. érteimii mondatokACZÉLZOTT L ACZÉLOZOTT.
ban. Tudtára, vagy tudtúl adni valakinek valamit =
ACZÉLZÖLD, (aczél-zöld) ősz. mn. Homályos tudósítani. Példát adni = bizonyos jó vagy rósz
zöld, mely sötétes kékszínbe megy. Aczéizöld posztó, tettet matatni, melyet mások követve elfogadnak,
kelme,
vagy : kemény büntetés által leiekre ható jelenetet
ACZINT, (acz-int) elvont törzs, mely valami ke- eszközleni. Énére adni = megfoghatóvá, érthetővé
ményet, aczélnemfit jelent, mint ás aczintot, actiníot- tenni. Áfásnak valamit kezére adni = bizonyos csekodík szármacékaiból kitűnik. V. ö. ACZ, ACZÉL. lekvésre könnyítő módot, alkalmat nyújtani. Keihez
ACZENTOS, (acz-int-os), mn. tt actintos-t vagy adni = kézbe nyújtani. Számot adni = a tett költ—öt, tb. —ok. A székelyeknél jelent a maga nemé- ségek hova fordítását részletesen előterjeszteni, valaben keményet, különösen ilyféle földet Az oczin- mint a bevételekről számolni; átv. ért bizonyos tettot /ifidet nehéz szántani, ásni, kapálni. Máskép : tek okát, végrehajtási módját okadatolni. Egyben
ACZELOS.
vagy együvé, vagy öttveadni a házasulandókat. A le%
ACZENTOSKODIK, (acz-int-os-kod-ik) k. m. ányt férjhez adni. Magát valamire adni = bizonyos
acxintotkod-Uun, —tál, —ott. Székelyesen szólva, aka- munkára, mesterségre, foglalkodásra, hivatalra stb.
rsOoskodik, nyakaskodik, vagyis átv. ért mások aka- szánni. Jó, rósz tanácsot adni. Jó szót adni. Hálát
ratának, parancsának stb. mintegy aczél gyanánt ellen- adni. Jelt adni. Puskája ctütSrtlfkttt adott. Búnak,
szegül, nem enged.
szomorúságnak, ivarnak adni magát. Esküszik Mák
— ACZK, (acz-k) ősz. képző, melynek eleme Bandi, a szomszéd is hallja, hogy fejét szomorú buj*• ngyilátazik, csak kihangzáaos toldalék, p. pal-aczk, dosásnak adja. Vörösmarty. Valakire vagy valamire
tar-acsk, mint a tövis-k, pilincz-k, Berecz-k szókban. tokot vagy nem tokot adni =: várni, remélni, félni
Igen ritka divata, s át ács kicsinyítötöl különbözik. tartani tőle, vagy tekintettel, hitellel lenni, vagy nem
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lenni iránta. Szavára mit »«n adok, nem hiszek neki. lom, " sőt ma i» több esetben élünk vele s p. harmad- neArra sokat adok, az soks>t nyom előttem, ^áes gyed- ötöd éve miit;" „harmad ebéd;" kiváltképen
anyám, adj tisztát rám. Népd. Adj Itteni Adjon mint társasági seregosztóval : másod magával ment el
Itten l köszöntési szójárások. Isten adta gyflge em- s karmod negyed magával jStt meg; tized magával
bere, sajnálkodva neheztelő. Estem-, lelkem-, kin- tttöíí rám, midőn én csak ötöd magammal voltam. Az
csem-, gyöngyöm adta, kedveskedő, hízelgő, enyel- álja nyelvekben is a rendosztó számnevek d-vel igen
gő nyéjaskodó kifejezések. Eseemadta kis barnája, be közel rokon í-vel képeztetuek, így a hellénben: nqiöifltjfc a csókom raja. Népd. Ilyen, amolyan adta, milliom adta, szelídebb és szépített neme a sokkal un- og, a latinban : quar-t-us, quin-t-us, sex-t-ns, a szandokabb, s itt nem említhető káromkodásoknak. A ki szkritban : pra-th-amasz (első), dvi-t-íjasz (másod),
sokat ígér, keveset ad. Km. Adott szó = Ígéret, foga- tri-t-fjasz (harmad), csatur-th-asz (negyed), a németdás. Kezet adni, bizonyos szerződés vagy barátság je- ben : zwei-t-e, dri-tt-e, vier-t-e, funf-t-o, zehn-t-e stb.
léfii. Fiát katonánakadja. Falamin tű adni = vala- Scbott Vilmos úr előadása szerint az egész altaji (csúd
mit mint kelletlent szükségtelent potomra odadni, va- vagy scytha, török, tungdz és mongol) családban is
lamitől megmenekedni. Hála Istennek, hogy e Mvatlan lényeges ismerve (ismertető jele) a rendelő számnak t
vendégen túl adhattam. A gyermeket mesterségre, iskolá- vagy d, pl. a syrjanban njolj-ed (negyed), vit-öd (ötöd),
ba adni. Igekötőkkel öszvetéve: bead, kiad, felad, ál- a lappban nielj-ad, vid-ad, mordvinban nili-tse (nilitalad, lead, elad, megad, ttscvead, visszaad, melyeket 1. te helyett), néha n közbesznrattal műit a szuómiban,
saját rovataik alatt A maga nemében legegyszerűbb törökben ; az ntóbiban a d-nek ds-vd lágynltával is, pl.
gyökige, s» rokon vele a szanszkrit dá, lappoddom, bir-indsi első, régiesen előlső, iki-nd-si (ketted), altyfinn annan, latin dó, hell. didmfit, szláv dámstb.
ndsy (hatod), stb. (lásd : das Zahlwort in dér tschudi— AD (1), helynévképző, mely az illető törzsek schen Sprachenclasse von Wilhelm Schott Berlin). A
többeséhez alkalmazkodva ód, ed, ed, «d módo- magyarban a török ndsi-nek bangókban megfelelni látsításokkal jár, ú. m. lov-ak Lov-od, lud-ok Lnd-od, szó s6', só, ezekben : első, utolsó, innenső, túlsó, végső,
som-ok, Som-od, ölv-ek,ÖIv-ed, éb-«k£b-ed, bög-ök Bőg- stb. igen szépen megfejtetik az eső (azaz fekvő, heöd. A hangzóval végződő gyökök, vagy törzsek után: lyezett) részesülővel : elől-eső (régiesen csakugyan clőlad, ód, ed, Ód, ud, ild, id : Abád, Tarród, Ürgéd, ső), utói-eső, innen-eső, túl-eaö, vég(ttl)-eső.
— AD (3), igeképző, s hangrendileg párhozamos
Szapnd, Gyomrod stb. Igen sok helynévben egyszerű
d : Udvar-d, Tömör-d, Farkas-d, Nyaras-d, Köves-d. társa ed, amaz mindenféle mély, emez mindenféle
Mint szorosan vett helynévképző egyezik azon d-vel, magas gyökök és törzsek után. Képez önhatókat a)
mely az i-de és o-da helymutatókban rejlik, s mely- fő- és melléknevekből : ár-ad, horg-ad, lik-ad, vig-ad,
nek közel rokona a helyben marasztaló t az itt ott higg-ad, bamv-ad, sarj -ad, ev-ed, gerj-ed, rev-ed, szörhelybatárzókban. Egyébiránt e nemű helynevek kö- ny-ed, b) igékből : fdl-ad, gyúl-ad, forr-ad, fúgg-ed,
zöl többen a d-t s-re változtatják, mint: Somod So- dől-ed, c) leginkább elvont vagy elavult gyökökből és
mos, Szilvád Szilvás, Almád Almás, miszerint ezen törzsekből, melyek kösől már több önállólag is divatképző egyszersmind az öszveköttetési, vagy birtok- ba jött : ak-ad, ap-ad, borz-ad, dag-ad, duzz-ad, fakviszony! talajdonságot jelentő ős, és, ős, «* értebnét ad , fár-ad , fonny-ad, lank-ad , lob-ad, mar-ad, rois kifejezi, p. Ludod = ludas hely, Somod = so- h-ad, rag-ad (adhaeret), seak-ad, ébr-ed, ep-ed, eng-ed,
mos, Ebed = ebes, Nyárod =r nyáras, Ölved = enyh-ed, geb-ed, mer-ed, terp-ed, stb. Ezen nemű önölves, Udvard = udvaros hely. Némely helynevek- ható ad ed képzőnek az átható oszt észt párhuzamos
ben gy-re változik, mint: Somogy, Szilágy, Almágy. társa, t i. amaz mintegy önmagában működő benn— AD (2), osztó számneveket képez, hangrend maradó, önmagára ható, emez kifelé ható cselekvést
szerint: ód, ed, ed, s műit ilyen 1) főneveket alkot: jelent, vagyis az önható ad ed = azzá, vagy olyanná
harm-ad, nyolcz-ad, hnsz-ad, hatvan-ad, nyolczvan-ad, lesz, mintegy tevődik, amit vagy amilyet ás illető
ezáz-ad, hat-od, milliom-od, kett-ed, negy-ed, tíz-ed, tí- alapszó jelent, p. ár-od = árrá lesz, horg-ad = hozenegy-ed, tizenkett-ed, ezer-ed, öt-öd, s jelent az ily roggá vagy horogalakúvá változik, higg-ad = bigga
száma részekre osztott egészből egy ilyen részt: barom- lesz, stb. tehát általán bizonyos állapotba való átmeiból) egy, négy(ből) egy, öt(ből) egy, stb. (lásd alább is). netelt átváltozást fejez ki ; az átható oszt eset pedig =
JoVedelme harmadát, tizedét, huszadát, századát a köt más valamit vagy valakit olyanná tesz, amit vagy ajóra f ordítja. Bérének csakfffödéfkapta meg. 2) milység- milyet az illető alapszó jelent, p. lik-asst = likassá,
neveket, mely esetben sorzó vagy rendosztó értelmű s horp-aszt = horpaszszá, kop-aszt = kopaszsza tesz.
AB ad ed képzőnek önható értelmét tehát abból
közönségesen ik toldalékot vesz föl: kettedik (a magasabb vagyis öszvetett számokban mint: tizenket- ismerjük meg, hogy oszt észt párhuzamos társa vagyon,
tedik, magában : második; Így egyedik is, mely ma- p. apad apaszt, akad akaszt, marad maraszt, ragad
gában első), harmadik, tizedik, századik, ezredik; (baeret) ragaszt, eped epeszt, mered mereszt ; különám. három egyik, tízegyik, százegyik, ezeregyik; kü- ben átható erejű, p. a rag-ad (rapit), fog-ad (cselédet,
lönben a régieknél e nélkül is divatozott, p. a mün- vendéget) igékben. Továbbá, az ad ed mint
cheni és tatrosi cod. „harmad- negyed- ötöd capito- gyakorlatos önhatókat képez, mely esetben
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mos tana a míveltetve átható át ét: ing-ad-oz, ing-at,
mocg-ad-oi, mozg-at, leng-ed-ez, leng-et, csörg-ed-ez,
csörg-et.
£ párhnzamftásokból kitetszik, hogy ezen képző lényegét a d teszi, mely, mint a maga nemében
lágyabb, kisebb hatása cselekvést fejez ki, ellenben a
keményebb t erősebb, erélyesebb, külső változást okozó
hatással bír. A d és l mint nyelvbetük rokonsága a
nyelvészektől általában elismerve van, s kitűnő például hozatnak fel a többek között a hellén dáxoifta és
latin lacryma; a magyarban is az igék egyes második
személyének raga d vagy t vagy sz helyett többnyire l,
pl. az egész szenvedő igeviszonyításban : várat-ol, kéret-el, kéretend-el, keretéi (=kérete-el) kéretnél (=kéretne-el); így az alanyiban is a matató mód jelen és
jövő idején, s foglaló módon kívül, mindenütt : kérél
(=kére-el), kért-él vagy kért-eí, kérnél (kérne-el),
stb. Szinte a második személyt jelentő t vagy d helyett
áll az l ezen alakban is : kér-lek, vár-lak, mint a hatás tárgya. Innen van, hogy a magyar (últtl) is rokon
értelmű azaz önható igéket képez, azon különbséggel,
hogy ad ed rendszerint elvont gyökökhöz járul, úl ül
pedig már önálló szókból alkot további származékokat V. ö. úl fit, képzőket
— AD (4), egyes számbeli második személytt birtokrag, melynek hangzója a többesszámét követi, s
ennélfogva mássalhangzó után ötágú : ad, ód, ed, ed,
öd : fsJ-ad, bor-od, kez-ed, kert-éd, bőr-öd; az önhangzókkal, mint a többes k-ja, öszveolvad: kapa kapád, kefe keféd, csákó csákód, tömlő, tömlőd, tepszi
tepszid, kapu kapud, csöpü csöpüd. Ugyanez a névviszonyítókhoz is járul : nál-ad, reá-d, után-ad, hozzá-d, miatt-ad, nek-ed, vcl-ed, mellett-cd, érett-ed,
előtt-ed, stb. a midőn tisztán személyragoknak nevezhetők.
Ezen rag nem egyéb, mint a második személynévmás te, megfordítva ét, cd, módosult mássá. Bővebben L SZEMÉLYNÉVMÁS.
— AD (5), egyes számbeli második személyrag, a
határozott alakú igék némely idejében és módjában, s
párhuzamos társa ed, nevezetesen a múltban: irt-ad, ittad, látt-ad, gyúrt-ad, mondt-ad vagy mondott-ad, verted, ett-ed, nézt-ed, iitött-ed vajry ütt-ed, kérdctt-ed vagy
kérdt-ed, ölt-ed, a parancsolóban és kapcsolóban : irj-ad, igy-ad, láes-ad, gyűrj-ad, mondj-ad, verj-ed,
nézz-cd, egy-ed, ölj-ed, mely alak már ma a parancsoló mód képzője elhanyagolásával egyszerű d : ir-d,
id-d, (igy-ad), mond-d, ver-d, öl-d. Az igető véghangsójával öezveolvad az úgynevezett félmúltban : ira-ad
irád, monda-ad mondád, vere-ed vered, iite-ed fitéd ;
ax óhajtóban : irna-ad írnád, mondana-ad mondanád,
verne-ed vernéd, ütne-ed ütnéd; a részesülőben : irva-ad irvád, verve-ed vervéd. A jelentőmód jelen idejében háromágú ód, e'd, fid: ir-od, hord-od, húz-od; ver-éd, tcsz-éd, néz-éd, ölel-éd, tüzel-éd ; öl-öd,
üt-üd, bököd-öd; a jövőben kétágú, t i. ód ed : irand-od, hordand-od, hdzand-od; verend-éd, nézendéd,
ölead-éd, ütend-ód, böködend-ód. Tájejtéssel ö ü után
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öd, de ezt se a finomabb, műveltebb társalgási, se a
szónoki, se a színpadi, se általán a gondos irodalmi
nyelv nem követi, p. ölend-öd, ütend-öd, annál kevesbbé ezeket : verend-öd, lelend-öd, stb.
Hogy ezen rag is a második személynévmás
egyik módosítása, 1. SZEMÉLYNÉVMÁS.
— AD, képzői toldat ezen szóban tovább-ad,
egyebütt nem igen fordul elő, ebben is alkalmasint
tovább-ott vagy tovább-itt, t">vább-ett-ből alakúit
ADA, nagy helység Bácskában, a török nyelvben szigetet jelent Helyr. Adára, —ról, —án.
ADACS, helyn. Heves és Pest megyében. Helyr.
—rá, —ról, —ön.
ADAG (ad-ag) fn. tt adag-ot. 1) Étel-italból
egy-egy rész, s határozott mértékű mennyiség, mely
bizonyos fogyasztót illet, vagy egyszeri elköltésre
való. Ahányan ülnek az asztalnál, annyi adag húst,
bort, kenyeret tenni föl. £gy adagra félfont hús. Szénából kétfontyi, zabból két öszvetett maroknyi adagot
szabni a lónak. 2) A gyógyszerből egy-egy bevevésre
való mennyiség. A porokból naponkint három adagot bevenni. Nagy, kis adagot rendelni. Újabbkorí alkotásit, s általán elfogadott jó szó. V. ö. —ág képző.
ADAGTAN, (adag-tan) ősz. fa. A gyakorlati
gyógytudomány azon ága, mely a gyógyadagokról szól.
ADAKOZÁS, (ad-ak-oz-ás) fa.tt. odokozás-í, tb.
—ok. Jótékony cselekvés neme, midőn saját vagyonúnkból másoknak valamit ingyen, jóakaratból stb.
•'uttatunk; bőkezűség, alamizsnálkodás. V. ö. Adakozik.
ADAKOZÁSI, (ad-ak-oz-ás-i)mn. tt adakozási-t,
tb. —ak. Adakozást illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Adakozási ösztön, vágy, hajlam.
ADAKOZAT, (ad-ak-oz-at) fű. tt adakozat-ot.
Maga azon jószág, segédpénz, alamizsna stb. melyet
ajándókképcn másoknak adogatunk, juttatunk.
ADAKOZIK, (ad-ak-oz-ik) km. adakoz-tam,
—tál, —ott, pár. —sál. Altalán, vagyonából mások
javára, fölsegélésére kisebb-nagyobb mennyiségben
valamit juttatgat, osztogat. Közintézetekre, jótékony czélokra adakozni. Könnyű a máséból adakozni. Km.
Különösen, vallási kegyeletből, irgalmasságból a szegényeknek, szttkölködőknek, kárvallottaknak segédpénzt, élelmet, ruhát stb. nyújtogat, adogat. Adakozzunk a szegéng árvák, özvegyek, nyomorékok, kórtágban sinlök számára.
ADAKOZÓ, (ad-ak-oz-ó) mn. Aki adakozni szokott, bőkezű, alamizsnálkodó, kegyes ajándékokat osztogatni szerető. Az adakozó embert fölkeresik a szegények. Bőven adakozó gazdagok. V. ö. ADAKOZIK.
ADAKOZÓSÁG, (ad-ak-oz-ó-sig) fn. tt. odakozósag-ot. Jótékonyság neme, vagyis, kegyes tulajdonság, melynél fogva valaki adakozni szeret, és szokott.
— ADÁL, (ad-al) ősz. névképző, magash. ed-el,
melynek első eleme az önkatókat képző ad ed, a
másik pedig valószínűleg a részesülő ó S kioarjadzó
módosítása, p. ri-ad ri-ad-ó, ri-ad-al, él-ed, él-ed-6*,
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el-ed-el, hasonlóak: vi-adal, di-adal. V. 8. al, el
képző.
ADALÉK, (ad-al-ék) fn. tt adalék-ot, tb. —ok.
Amit bizonyos nemű egészhez, mennyiséghez utólag
mintegy pótlékul adónk. Különösen, közös adományozáshoz járuló rész. Adalék a kárvallottak számára.
ADALIN, fala Dobok*, megyében. Helyr. — 6a,
—ion, — Ml.
— ADALOM, (ad-al-om) öez. névképző, magasb.
edelém, melynek elemei: ás önbatókat képző ad
ed: ri-ad, fár-ad, borz-ad, forr-ad, eng-ed, pök-ed v.
pök-öd, a középképző al el, és a bangngrató óm em,
honnan: ri-ad-al-om, fár-ad-al-om, bon-ad-al-om, forrad-al-om, eng-ed-el-ém, pök-ed-el-ém, v. pök-öd-el-óm.
E hasonlóknál fogra valószínű, hogy a vi-odalom és
di-odoíoro törzsei elavult viad és diód önhatók, valamint a sokadalom (némelyek szerint = sok-adás, eladás, árulás) törzse lehet sok-ad-ik önható, mint fceeesedik, honnan, tokadalom = sokból álló vasári gyülekezet Hasonló igetörzsekből fejlettek ki: hied-elém,
ijed-elém, gerjed-elém, töred-elém, türed-elóm, késedelém, jöved-elém, győzed-elém, veszed-elém.
Néha főnevekhez is járni: ur-adalom, fej-edelem.
V. 5. — ODALOM.
— ADÁN, ősz. határozó képed jobbadán szobán. Maga jobbad nem igen van divatban, hanem némelyek szerint a régi jobbágyok (optimates regni) =
jobbadok, az ország jobbadjai.
ADÁNY, puszta Bihar megyében.
ADÁNYD, ADÁND, falu Somogy megyében.
Helyr. —ön, —ró, —ról.
ADÁS, (ad-ás) fn. tt odás-t, tb. —ok. Általán
cselekvés, mely által valamit adunk, ezen ige minden
érteményét véve, nevezetesen 1) Nyújtás, odanyiijtás,
leginkább igekötővel: átadás, kiadás, föladás, leadás.
2) Ajándékozás különféle nemei. 3) Bizonyos árért
való átengedés: adds-veoés. Leginkább összetételekben
fordul elő : kézbeadás, bérbeadás, egybeadás, hálaadás, hozzáadás, jeladás, tanácsadás, számadás, melyeket és hasonlókat 1. saját rovataik alatt
ADÁSVÉVÉS (adás-vévés) ősz. fn. melynek
mindkét tagja ragozható : adást-vévést, odással-vevéss«l, adási-vetési. Altalán, minden vásári csereberélés,
áruváltás, sokadalmi közlekedés. A kereskedők, kalmárok f ogíolfcodása adátowétbBl ÓM,
ADÁSVÉVÉSI, (adás-vévési) ősz. mn. tt. odásveoési-t, tb. —ék. Adásrevést illető, ahbos tartozó, arra
vonatkozó. Adaraevési tárgyak, csikkek, aruk. Adasvevesi szerződés, Ügyesség.
ADAT, (ad-at) fn. tt. adat-ot. 1) Tudtunkra
adott tény, lett dolog, mely bizonyos tudomásul,
bizonyítványul szolgál. TSbb adatom vonnak reá,
hogy 8 kOoette el a rablást. A bíró adatokból itéZ.
Ninct rá adat, hogy. . . . . 2) Az okmány keltéről
ssoló idő és hely jegyieké. & okmány adatából kUetszik, hogy az hiteles nem lehet. Ás adat idejével nem
egyeztethető1 tény.
ADATLAN, (ad-atlan) mn. tt odotlan-í, tb.
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—ok. Hint ac adott ellentéte jelent oly valamit,
amit nem adtak. Rendesen csak öszvetételekben hassnáljok: kiadatlan, eladatlan, áltotadatían, öszeeadatlan, scámadatlon; háloodotlan, aki bálát nem ad.
ÁDÁZ, fa. tt odáz-f, tb. —ok. Növénynem
az őtbimesek és kétanyások seregéből; nagygallérja
nincs, kisgallérja féloldali, három levelű, lef&ggő, gyümölcse karczolt Fajai: mérges, hajas adós. (Aethnsa).
Hellén eredetiből módosított sió.
ÁDÁZ, mn. szokottabban 1. ÁDÁZ.
ADDÉÖ, régies L ADDIG.
ADDIG, (régiesen és tájdivatosan p. Mátyurfoldén, adzig, L a czikk végén); ih. Bizonyos időig vagy
helyig tartó messzeségnyira, távolságnyira. Addig jár a
korsó okúira, míg el nem törik. Addig verd a vasat, mig
tűses. Addig élem világom, míg virít i^úságom, (Népdal). Addig a fáig terjed a határ. Addig fuss a / Ás
én puskám addig (bizonyos távol pontig) nem visz.
Távolsági ellentéte a közeke mutató: eddig. Palóccosan lágyítva: agygyig, egygyig. Elemzését a régies
odzig-ban szépen feltaláljuk. „Szent Dorottya asszony
adzig szóla nénjeinek, hogy őket is megtértté (Sí.
Dorottya élete), így a debreczeni legeadáskönyvben
is adcég, adsig sokszor előforddl. Ma is mondjuk:
odáig; a t pedig ás ás mutató névmással történt
összetételből eredé: oda őzig vagy ofatíg vagy od*zig, mivel az önhangsók a nép szájában gyakran kiesnek mint ooTodom = odaadom, aztán = osután,
töm = tudom stb. odzig pedig, mivel o s a is gyakorta fölcseréltetnek mint aztán octán, ores oreso stb.
lön: adzig s a s hasonalván addig. Úgy eddig is =
ide-esig =: id'ectg =r id- vagy edz^, eddig; minthogy régenten ac ide is gyakran ede, p. L edttoa edetoá
edestodn (Szent Katalin legendájában). Azok, akik
gépileg elemeznek (ad-|-dig legfólebb az-)-dig) és a
hasonlításban keresnek minden üdvöt, marmár a török
dig raghoz folyamodtak, de amely eljárásnak tökéletesen ellentmond az adzig alak, mely a Régi magyar
nyelv-emlékek IV. kötete 72. lapja szerént Vasban,
Somogyban mai napig is divatozik,
ADDIGI, (addig-i) mn. tt addigi-t, tb. —ok.
Addig való.
ADDIGLAN, ám. odd«g, Ion, toldott képzővel;
1. ADDIG.
ADDIGLANI, (addig-lan-i); L ADDIGI.
— ADÉK, (ad-ék) őse. névképző, mely részint
kos divata, részint ekvalt önható igékbez járulván
jelenti az illető cselekvésnek tárgyát, vagy müvét,
eredményét Első eleme át önhatókat képző ad magash. ed: ak-ad, mar-ad, rep-ed, pörs-ed, a második
öszvetettnek látszik, a részesülő é (= ő) és k-ból:
ak-ad-á-k =: akadást okozó valami; mar-ad-é-k =
maradó, megmaradó valami; rep-ed-é-k =r repedés
által támadt rés, Uzag, pörs-ed-é-k = pörsedő va-.
lami p. bibircsó. Dyenek: hull-adék, fak-adék, hasadék, nyál-adék, sarj-adék, szak-adék, roml-adék,
oml-adék, olv-adék, öml-edék, stb.
ADÉKONY (ad-ék-ony), binnas névképző, mely-
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nek első tagja ad, magash. ed (ed-ék-eny) önhatókat képez, s a többi két tag azt jelenti, hogy az illető
személy vagy dolog bizonyos hajlammal, könnyüséggel bir azon cselekvés gyakorlására, melyet a törzsige
fejez ki, p. olvad-ékony, ami könnyen olvad, vagy
olvadni hajlandó, képes; gyulad-ékony, ami hamar
könnyen meggyúlad; enged-éke'ny, aki vagy ami engedni hajlandó, vagy szokott; feled-ékény, könnyen
feledő. Ily alakú szónk kevés van divatban, de hasonlók szerint helyesen szaporíthatok s legott érthetők volnának ezek is: akadékony, dagodékony, fakadékony, fáradékony, lankadékony, evedékény, repe.dekeny, söppedéfcény gerjedéfcény stb. Alapfogalomban
hasonló hozzá: atag, felhangon : Heg, melylyel gyakran fölcserélhető p. lankadékony, lankatag; olvadékony, olvatag; lengedékeny, lengeteg, stb. V. ö.
— ATAG, — ETEG.
ADMIRÁL, fh. tt. admirál-t, tb. —ok. Tengeri
hajóhad parancsnoka, vezére. Idegen eredetű szó, magyarosan : tengemagy vagy tengernök. A nyelvtudósok
szerint az arab amir (vagy emir) alma szókból eredett, s jelentése : parancsnok a tengeren.
ADÓ, (ad-ó) mn. tt. adó-1. Aki valamit ad. Rendesen csak az illető tárgy nevével öszvetéve divatozik. Isten, lelketadó ét lelket visszavevő úr, Jókay.
Hálaadó ember, gyermek, számadó tiszt, juhász. Továbbá némely igekötőkkel : kiadó násznagy; eladó leány,
akit már férjhez lehet adni ; jegyeteket öszveadó pap.
ADÓ, (ad-ó) fa. tt. adó-t. Harm. személyraggal : adója vagy adaja. 1) Széles ért. amit tartozásképen dijúl adni, fizetni kötelesek vagyunk, p.
rámadó, ostoradó. Innen adós = aki a mástól kölcsönzött vagyon visszaadásával tartozik. 2) Különösen, határozott mennyiség pénzben vagy más jószágban, melyet köz szükségek födözésére a fejedelem
vagy állam, vagy ennek egyes községei a polgárokra
kivetnek. KSz vagy országot adó, ko'zségt adó. Kivetni,
beszedni, behajtani az adót. Az országra nagy adót
róni. Mátyás király adó alá vetette a fő urakat is. A
magyar nemesség legújabb időkben önként vállalta
magára az adót. Átv. ért. természet adója — halál.
Az adók különféle nemeit, mint: személyadó, frjadó,
keretetadó, földadó stb. 1. illető helyeiken. Megjegyzésre méltó, hogy a török nyelvben is eda fizetést
jelent
ADÓALAP, (adó-alap) ősz. fn. Mindennemű
birtok vagy birtokképesség, vagy jövedelmi mód,
melyre adót vetni szokás, p. földbirtok, mesterség,
kereskedés, tizérkedéft, kereset stb.
ADÓALATTI, (adó-alatti) ősz. mn. Amitől az
illám vagy ország törvénye vagy fejedelem rendelete
szerint adót kell fizetni, vagy aki koráboz, polgári
Állapotához képest adóköteles. Adóalatti magánbirtok,
jövedelem, termények. Adóalatti lakosok.
ADÓALATTISÁG, (adó-alattisag) ősz. fn. Állapot vagy képesség, melynél fogva valamire vagy kire
•dót vetnek.
AKAD. HAOT 8ZÓTÁB,
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ADÓBEVALLÁS, (adó-be-vallás) ősz. fa. BevaJlás, mely szerint az adóköteles személy az illető adóhivatal előtt fölfödi az adóalapot, melytől adóznia kell.
ADÓBESZEDÉS, (adó-be-szedés) ősz. fa. Adóhivatali eljárás, melynél fogva az a kivetett adókat az
illető adózóktól kellő nyugtatrány mellett átveszi.
ADÓCSIKARÁS, (adó-csikarás) ősz. fn. Törvénytelen módon, vagy mértéken túl kivetett adóra
való kényszerítés, különösen a zsaroló ellenség által.
ADÓDIK, (ad-ód-ik) belsz. m. adódott. A mi
mintegy önmagát adja elő, magától jő. Ha alkalom adódik. Ritkán használható szó, akkor is csak harmad,
személyben. Egészen különbözik toló a külszenvedő:
adatik.
ADÓEMELÉS, (adó-emelék) ősz. fa. A rendes
vagy eddig szokott adón fölül kivetett adómennyiség.
ADÓFELOSZTÁS, (adó-fel-osztás) ősz. fn. Az
országos vagy községi egész adónak az illető adózók
képességéhez arányzott kivetése.
ADÓFIZETÉS, (adó-fizetés) ősz. fa. A kivetett
adó benyújtása az illető hivatalban.
ADÓFIZETŐ, (adó-fizető) ősz. mn. és fn. A ki
adót fizetni köteles vagy szokott.
ADOGÁL, (ad-og-al vagy ad-og-ál) gyak. áth.
m. adogál-t. Gyakran, többször, ismételve, folytonosan
vagy többeknek osztogatva s mintegy aprózva ad,
nyűjt Kévéket adogatni a szekérre, osztagra. Koldusoknak alamizsnát adagolni.
ADOGÁLÁS, (ad-og-ál-és) fn. tt odogálás-í, tb.
— ok. Gyakori, ismételt, folytonos, aprózott adás, nyújtás, osztás.
ADOGÁLÓ, (ad-og-al-ó) fn. tt. odogáíó-t. Munkás , napszámos, aki kézről kézre adogál valamit,
p. a kazal-, asztagrakásnál a szénát, kévét, az építésnél a téglákat, stb.
ADOGAT, (ad-og-at) gyak. ath. m. odogot-tam,
— tál, —ott, pár. adogass. 1. ADOGÁL.
ADOGATÁS, (ad-og-at-ás) 1. ADOGÁLÁS.
AD9GATÓ, (ad-og-at-ó) 1. ADOGÁLÓ.
ADÓHÁTRALÉK, (adó-hátralék) ősz. fa. A
kivetett adó része, melyet a rendelt időre be nem
fizettek.
ADÓHIRDETÉS, (adó-hirdetés) ősz. fn. Az adóköteleseknek adott tudósítás az általok fizetendő adóról.
ADÓHIVATAL, (adó-hivatal) ősz. fa. Pénzügyi
hivatal, melynek rendeltetési feladata az adót kivetni
és beszedni.
ADÓILLETÉK, (adó-illeték) ősz. fa. A mit valaki az adókulcs szerint kivetett arányban fizetni
köteles. Az adóilletéket féléd részekben lefizetni.
ADÓJÖVEDELEM, (adó-jövedelem) ősz. fn.
1) Adó alá vetett jövedelem, p. melyet földbirtok, vagy
tőkepénz hoz. 2) Adóból befolyó jövedelem.
ADÓKIVETÉS, (adó-ki-vetés) ősz. fn. Bizonyos kulcs szerinti meghatározás, illetőleg személyenként való kijelölés, mennyi adót köteles kiki fizetni.
ADÓKÖNYV, (adó-könyv) ősz. fa. Könyv, melybe az illető adóhivatalnál? az adózás czimeit, s a ki3
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fizetett adómennyiséget feljegyzik. Személye* adókönyv, melyet az illető adóköteles kap.
ADÓKÖTELES, (adó-köteles) ősz. mn. Aki
akármiféle alapnál fogva adót fizetni tartozik.
ADÓLEROVÁS, (adó-le-rovás) ősz. fn. A lefizetett adó vagyadórész kitörlése az illető adókön yvböl.
ADOLF, fér. kn. tt Adolf-ot. Adolphus. A német nyelvészek szerént ám. edler Helfer.
ADOM, (ad-om) fn. tt adom-ot. Régies, ám. adomány. „Ügy ment a vezérnek ez a ló adómban."
Gyöngyösi. Innen származik: adomát.
ADOMA, (ad-om-a) fn. tt. adomá-t, tb. adomá-k.
Az elbeszélés nemei közt az, ami a költészeti fajok
közt az epigramma, mennyiben egyik kelléke élez,
másik pedig, hogy valami embert, népet, osztályt,
körülményt, eljárást, fölfogást, hangulatot drámai
élénkséggel, és színezéssel jellemez. Az adoma úgy
jó, ha vége csattanós. Idegen hellén nyelven : anekdota. Képzésre olyan mint: lakoma.
ADOMAGYÜJTEMÉNY, (adoma-gyűjtemény)
ősz. fn. Adomákat tartalmazó gyűjtemény, illetőleg
könyv.
ADOMÁNY, (ad-o-mány), fn. tt adomány-t, tb.
—ok. 1) Minden, amit másnak jutalomul, ajándékul,
saját birtokul juttatunk, vagy mint olyat valakitől kapunk. Természeti adomány, p. az elme, ész, test sajátságai. A hit Itten adománya. Kegyet adományokból épített
szentegyház. Csekély, szerény adománynyal én is hozzájárulok, ígéret adományt vár. Km. Szanszkritfii:
danán, latínul: donum. 2) Magyar jogi értelemben
jelent nemesjószág ajándékozását a törvényben kikötött föltételek mellett (Donatio). Királyi adomány,
melyet a király osztott ki (Donatio regia). Nádori
adomány, mely az ország nádorától, főpapi adomány
mely a főpapoktól eredt Tiszta vagy ingyen adomány,
és vegyes adomány; amaz egyedül hív szolgálatért,
országos érdemekért, emez szolgálatért és pénzért.
Eredeti adomány, mely legelőször adatott. Új vagy
újított adomány, újabb adománylevéllel megerősített Élők közti, halál esetére Ígért adomány. Menyektői adomány = nászajándék.
ADOMÁNYJAVAK, (adomány-javak) ősz. fn.
a többesben, tt adományjavak-at. Nemesi joggal járó
jószágok, melyeket valaki adományul kapott V. ö.
ADOMÁNY.
ADOMÁNYLEVÉL, (adomány-levél) ősz. fh.
Nemesi adományról szóló oklevél.
ADOMÁNYNEMÉS, (adomány-nemes) ősz. fii.
Magyar jogi ért. nemesember, aki a többi nemesi jogokon kívül nemesi földbirtokot is kapott, kfilönbö tetésfil az úgynevezett armalistáktól, kik csak nemesi
paizs, pecsétgyűrű, és fegyverviselési joggal rubáztettak föl.
ADOMÁNYOS, (ad-o-mány-os) mn. tt. adomá»yos-t, tb. —ok. Adományról szóló, vagy adomány
nyal biró. Adományát oklevél. Adományát nemet. E
másod ért. ío'név is tb. —ok. A király, nádor, érsek,
főapát odományosoi (donataríus).

ADOMÁNYOZ, (ad-o-mány-oz) áth. m. odományoz-tam, —tál, —ott, pár. —z. Bizonyos nemesj birtokot adománykép juttat valakinek.
ADOMAYOZAS, (ad-o-mány-oz-ás) fn. tt adományozás-t, tb. —ok. Jutalmazás, bizonyos nemesi
adomány által.
ADOMÁNYOZÓ, (ad-o-many-oz-ó) fn. tt odományozó-t. A ki nemesi adománynyal jutalmaz valakit
ADOMÁS, (ad-om-ás) fn. tt. adomát-t, tb. —ok.
Adás, ajándékozás. Képzésre hasonlók hozzá : áldomás, látomás, hallómat, tudómat, vallómat. V. ö.
ADOM.
ADOMÁS, (ad-om-a-as) mn. tt. adomát-t, vagy
—át, tb. —ak. Adomákat tartalmazó. Adomát könyv.
ADOMASZÉRÜ, (adoma-szérű) ősz. mn. Adomához hasonló élczfi s csattanásu. Adomatzerü esemény,
tréfa, elbeszélés.
ADÓMENT, (adó-ment) ősz. mn. Adót fizetni
nem tartozó. Át örültek adómentek.
ADÓMENTES, (adó-mentes) 1. ADÓMENT.
ADÓMENTESSÉG, (adó-mentesség) ősz. fn. Kiváltság, melynél fogva valaki az illető adótörvény
szerint adót fizetni nem tartozik. A magyar németi osztály adómentessége 1848-dik évig.
— ADÓN, képző hajadon, újdon, ódon szókban,
igazabban dón, 1. ezt
ADONY, több helység neve, tt. Adony-t, tb.
—ok. Helyr. —ba, —bán, —ból. Különösen mezőváros Fehér vármegyében és falvak Bcreg-, Bihar- és
Szabolcsban. Régies Írásmóddal: Ódon, Odún, Addon.
Kis-Ázsiaban előjön Adona város.
ADÓNYUGTA, (adó-nyugta) ősz. fn. A lefizetett adóról szóló nyugta.
ADÓNYUGTATVÁNY, 1. ADÓNYUGTA.
ADÓPARANCS, (adó-parancs) ősz. fn. Az adó
nemeit s mennyiségét meghatárzó, s fizetését sürgető felsőségi parancs.
ADÓPÉNZ, (adó-pénz) ősz. fa. Pénz, melyet
adóban fizetni kell.
ADÓPÉNZTÁR, (adó-pénztár) ősz. fa. Pénztár,
melyben az adóban fizetett pénzt tartják.
ADÓPÓTLÉK, (adó-pótlék) ősz. fn. A rendes
adó alapján kivetett mellékes adó, melyből különös
állami vagy községi szükségek fódöztetnek.
ADORJÁN, férfi kn. tt Adorján-í, tb. —ok. Latinul : Adrionus vagy .Hadrianus. Helynevek is Bács,
Bihar, Somogy, Szathmár és Torda megyékben. .Kis—,
ATogy—, falvak Maros székben. Szent—, falu Szála
megyében.
ADORJÁNHÁZA, falu Veszprém megyében.
Helyr. Ador/ánházá-n. —rá, —ról.
ADÓROVÁS, (adó-rovás), ősz. fn. Az adó részenkénti kivetése, s mintegy rovatonként való meghatározása.
ADÓROVÓ, (adó-rovó) ősz. fn. Adóhivatali tiszt,
a ki az adót rovat szerint ki szokta vetni.
ADÓS, (ad-ó-os) fa. tt odós-t, tb. —ok, mint
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mű. töb. —ok. 1) Aki a hitelezőtől kapott pénzt vagy
mis jószágot ínég vissza nem adta. Száz forinttal, két
v/ka búzával és egy kenyérrel adós. Adósok börtöne. 2)
Aki bizonyos szolgálatért, munkáért másnak tartozik.
Háromnapi munkabéremmel adót. Szolgáinak adót. 3) Aki akármily vett jótéteményt viszonozni tartozik. Mindnyájan adótok vagyunk Istennek hálával. Előfordul több
közmondásban. Fiiliy, torkig, nyakig adós. tjeikével is
adós. Adós fizess. Ki vagyonánál többel adós, semmije
tincs. Adós Balázsnak — eszelős. Adós a zsidónak =
valamit'elfelejtett. Adós vele az ördögnek = valamely
kelletlen munkát kell végeznie. Adóssá vagyok = vétett ellenem, boszút kell állanoni érte. Adós embernek
sokszor kell hazudnia. Sarkalásnal szokott az adós jól
fi->ti<i. Régies Írásmód szerint: adun, odus. Hangra hasonló bozzá az illír oduzsan, de elemezésre különbözik, mert ez öszvetett szó az o és di(z#Iti (türtozni, debco) elemekből, tehát := debitor.
ADÓSBÖRTÖN, (adós-börtön) ősz. fu. Börtön,
melybe a fizetni nem biró, kivált ruszhitü adósukat
szokták z&rni.
ADÓSÍT, (ad-ó-os-ít) íith. m. adóM-ott, pár.
— s. htn. —a/iivagy —MI'. Adóssággal terhel. Minden
jószágát eladósitja. A szám- és könyvvitelben ám. az
,adós' rovatba írja.
ADÓSÍTÁS, (ad-ó-os-ít-ás) fn. tt adósltús-t, tb.
— ok. Kiadás, költekezés, mely által a vagyon adóssággal terheltetik. ,Adós' rovatba irás.
ADÓSÍTOTT, (adó-os-ít-otr) mn. tt. adósílott-at,
tb. —ok. Adóssággal terhelt Adósított ház, földbirtok. V. ö. ADÓSÍT.
ADÓSLEVÉL, (adús-levél) ősz. fn. Oklevél,
melyben valaki bizonyítja, hogy más valakinek adósa.
ADOSORKÖNYV, (adó-sor-könyv) ősz. fn. Adóhivatali könyv, mely a fizetendő adóneuu'k lajstromát
tartalmazza.
ADÓSSÁG, (ad-ó-os-ság) fn. tt. adósság-ot. MHStól azon Ígérettel, lekötéssel kapott pénz, vagy más
érték, hogy azt visszaadjuk. Adósságot csinálni. —6a
vfrni
magát. —gól terhelni magát. —öt fizetni.
—ért megidézni valakit. Bizonytalan adósságnak szalma
a kamatja. Km. Kevés ember, kinek adóssága nincsen.
Állam-, községi adósság, melylyel az állam, község tartozik. Becstüetbeli adósság, melynek megtérítését böCKÜlettelszóval fogadták.
ADÓSSÁGI (ad-ó-os-ság-i), mn. tt adóssági-t, tb.
—ak. Adósságot illető, althoz tartozó, arra vonatkozó. Adóxsági állapot, teher, kötelezettség.
ADÓSSÁGKÉRÉS, (adósság-kérés) ősz. fn. Az
adóshoz intézett kérés, illetőleg fölszólítús, sürgetés,
hogy tartozását fizesse meg.
ADÓSSÁGKÖNYV, (adósság-könyv) ősz. fn.
Adósok tartozásait magában foglaló jegyzékkönyv.
Kereskedők, kalmárok, literek adóttágkönyve.
ADÓSSÁfiKÖVETELÉS, 1. ADOSSÁGKÉRÉS.
ADÓSSÁGLEVÉL, 1. ADÓSLEVÉL.
ADÓSSÁGSZEDÉS, (adósság-szedés) ősz. fn.
Az adósság! pénz behajtása az illető adósoktól.

ADOSSAGTALAN, (ad-ó-os-ság-talan) mn. tt
adósságtalan-t, tb. —ok. Akinek adóssága nincs;
nemadús; amin (mely jószágon) adósság nem fekszik. Határozókép ám. adósság nélkül, adósságtalauúl.
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS, (adósság-törlesztés)
ősz. fn. A csinált adósság részenként való lefizetése.
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉSI, (adósság-törlesztési)
ősz. mn. Adósságtörlesztést illető, amiből az adósságot részenként fizetik, vagyis bizonyos jövedelmi
alap, pénztár, mely ezen czélra fordíttatik.
ADÓSTÁRS, (adós-tórs) ősz. fn. Aki az adósságcsinálásban részt vérén, annak lefizetésére mint
társ kötelezi magát.
ADÓSUL, (ad-ó-os-úl) öuh. m. adósúl-t. Adóssággal terhelődik, adóssága lesz. Kiadósul.
ADÓSULÁS, (ad-ó-os-ul-as) fii. tt. adósulás-t,
tb. —ok. Adóssági állapotba jutás.
AÜÓ8S5EDÉS, (adó-szedés) ősz. fn. Adóbehajtás, begyűjtés az adói pénztárba.
ADÓSZEDŐ, (adó-szedő) ősz. fn. Adóhivatali
tiszt, aki az adókötelesektől lefizetett pénzt átveszi,
s a pénztúrba gyűjti.
ADÓSZEDOHIVATAL, (adó-szedő-hivatal) ősz.
fn. Az adóhivatal ága, melynek tisztei a kivetett adót
beszedik.
ADÓSZKDÖSÉG, (adó-szedőség) ősz. fn. Adószedőkből lilló tiszti személyzet. Megyei, városi adószedöség.
ADÓTANÁCSNOK, (adó-taiiAcsuok) ősz. fn. Tanácsnoki rangban levő tiszt az adóhivatalnál.
AÜÓTÁR, (adó-t/ir) ősz. fu. Pénztár, melyben
a beszedett adó őriztetik.
ADÓTÁRNOK, (adó-tárnok) ősz. fn. Az adótárt közelii, s arra folügyelö tiszt.
ADÓTISZT, (adó-tiszt) ősz. fn. Adóhivatalnál
tiszti rangban alkalmazott személy.
ADOTT, (iid-ott) fn. tt. adott-at. Kereskedelmi
nyelven, a kereskedelmi könyv jobb oldali lapja, melyen a hitelezett, bevett vagy ilycsekül tekintendő
őszietek beifjtutvák, máskép : követel.
AD01TÍT, (ad-ott-ít) áth. m. adottít-ott, pár.
—s, btn. —ani vagy —ni. Adott czím alatt a kereskedelmi könyvbe igtnt bizonyos mennyiséget. Az
eladott holmik árát adottitani; máskép: követelfí.

ADÓVETÉS, ősz.fii.1. ADÓROVÁS.
ADÓVETÖ, 1. ADÓROVÓ.

— ADÓZ, (ad-oz) képez gyakori, önható igéket,
magnsh. edrz. Elemei a belcsclekvést képző ad ed,
és a gyakori, óz ez, p. ár-ad-oz, fár-ad-oz, ntar-ad-oz,
dag-ad-oz, ak-ad-oz, oly-ad-oz, sz«»y-ad-oz, cp-ed-éz,
lf«g-ed-éz, wp-ed-éz, hitl-ed-éz, mer-ed-éz. Az illető
igének gyakorlati, folytatás!, ismétlés!, sokasúgi értelmet kölcsönöz.
— ADÓZÁS, (ad-oz-&s) liáromágn képző, mely
főneveket alkot, magiisk. edezés: ár-ad-oz-ás, fór-adoz-As, mfir-ad-oz-i'is, IfHg-ed-éz-és, ríp-ed-ez-és stb. Az
adós edi'z- félő igékből.
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ADÓVEVŐ, ősz. fa. Csereberélő, fizér, mindenféle ócskanemü tarattyu czikkekkel nyerészkedő.
ADÓZÁS, (ad-ó-oz-ás) fa. tt. adózás-t, tb. —ok.
Adófizetés, adókötelességi teljesítés. Átv. bttnhödés
valami elkövetett csínyért, kihágásért. V. ö. ADÓZIK.
ADÓZAT, (ad-ó-oz-at) fn. tt adózat-ot. A mit
adókép fizetünk, beszedett adó.
ADÓZIK, (ad-ó-oz-ik) k. m. odóz-íam, — tál,
—ott, pár, —sál. Adót fizet Illik, hogy a közjóra
mindnyájan adottunk. Átv. Valamiért adózni = lakolni, bűnhődni, az elkövetett csíny, kihágás következtében szenvedni. Várj várj, megadózol még ezért.
Étért adózni (lakolni) fogsz.
— ADÓZIK, (ad-oz-ik) háromtagú képző, mely
közép ik-es igékből középigéket alkot, magash.
edézik, mint : oml-ik, oml-ad-ozik, nyil-ik nyil-adoz-ik, roml-ik, roml-ad-oz-ik, to>-ik, íoV-ed-éz-ik, ömlik, öml-ed-éz-ik, fényl-ik, fényl-ed-éz-ik, réml-ik, réroied-éz-ik, sinyl-ik, sfoyl-ed-ez-ik. Az illető gyökige
által jelentett állapotnak bekő gyakoriságát fejezi ki.
ADÓZÓ, (ad-ó-oz-ó) mn. és fa. tt adózó-t. Aki adózni köteles vagy szokott Adózó nép, polgártág, németség. Adótokat illető feltotégi rendelet, Adótok lajstroma.
ADÓZTAT, (ad-ó-oz-tat); mivclt m. adóttat-tam,
—tál, —ott. pár. adóztass. Valakit adófizetésre kötelez, szorít; eszközli, rendeli, parancsolja, hogy valaki adózzék. Adóztatni az ország minden lakosait,
fő urait, hivatalnokait. V. ö. ADÓZIK.
ADÓZTATÁS, (ad-ó-oz-tat-ás) fn. tt odózta<ás-t, tb. —ok. Cselekvés, illetőleg rendelés, parancsolás, kényszerítés, melynél fogva valaki adózni
tartozik.
ADRIÁN, fér. kn. 1. ADOKJÁN.
ADTA, (ad-t-a) mn. tt adtá-t, tb. — ák. 1) Élünk
vele szelídebb érzések vagy kedveskedések kifejezésére, sajnálkozásra. Isten-adta szegénye. Adj valamit
az Itten adtának. Kinetemadta, lelkemadta, gyöngyömadta, eszemadta kis leánya. 2) Használják a boszonkodók, haraguvók, szitkozódok, káromkodók, majd szelidebb, majd keményebb módon. Ilyen- amolyanadta,
Hiteiadta, mennykSadta, milliomadta, veszetladta, ördOgadta, ebadta, kutyaadta., feneadta, stb. Órdögadtával szidni valakit. Csak úgy szórja az ebadtákat. Még
keményebb nemű lesz a teremtette hozzátételével. Magában mint főnév jelent káromkodást:
„Eszem azt az im&dságos kis szádat,
Három hétig nem hallod egy adtámat"
(Népdal, Tompa Mihálytól).
ADTÁZ, (ad-t-a-az) önh. m. odtác-tam, —tál,
—ott, pár. — t. Adta-féle öszvetett szókkal szitkozódik, káromkodik. Adtáz teremtettét. A tömlöezben is
adtát. Km. Öetveebadtázta, ördögadtátta ételedéit.
ADTÁZÁS, (ad-t-a-az-ás) fn. tt odtázás-t, tb.
—ok. Adtával keményített szidás, káromkodás. V. ö.
ADTA.
ADU, (ad-u) fn. tt odu-t vagy odwit, tb. —fc
vagy advak. Valamely tömör test belsejének elko-

pása, kirohadása, kivájása által támadt üreg. Vén fa
aduja. Adu a sziklában, a folyó parajában. Fog aduja.
Változattal : odú vagy udu, odv vagy üdv. Meghúzza
magát, mint ördög az aduban. Km. Aduba bújni, benne
rejtezni.
Elvont gyöke ad vagy ód azonos dug szónak du
gyökével fordított alakban, s képzésre hasonló az ild11, ned-ü, red-ü, feny-ü, *eny-it, ham-u, dar-u s több
ilyenekhez.
ADVÉSZ, (ad-vész) ősz. ith. melynek minkét
alkatrésze ragoztatik : adok-veszek, adja-vetzi, adtavette, adni-venni, adó-vevő. Kis ttzér módjára különféle árukat csereberél, aprólékos holmira! nyerészkedik.
T
ADVI6A, női kn. tt Advigá-t. Hedviga. A ogy
Lajos királyunk leánya szent Adviga.
—ADZÁS, (ad-oz-ás) háromtagú képző, hangrendileg : —odzás, —edzés, —ödzés. Főneveket képez
az odzik, odzik, stb. igékből, mint : fi-adzás, polyhodzás, levél-edzés, pölyh-ödzés, 1. ADZIK.
ADZIG, 1. ADDIG.
— ADZIK, (ad-oz-ik) öszv. képző, módosítva :
odzik, edzik, odzik, jobbára nevekből képez középigéket, melyek növésre, illetőleg állati vagy növényi szaporodásra vonatkoznak, s gyakorlatos belcselekvők,
úgymint : jí-adzik, borj-adzik, köiyk-edzik, sarj-adzik,
moh-odzik, tevel-edzik, ág-adzik, győker-edzik, hitvelyedzik, toll-adzik, szarv-adzik, fej-edzik. Ezen képző
szakasztott mássá : osodik, ötödik, etédik, ötödik: fiasodik, bor/'-asodik, kőlyk-esédik, p&lyh-ösödik, ágasodik, stb. T. i. az ad, ód, ed, öd, = ás, ős, és, ős,
és a z = d.
Néha igékből is képez igét, mint: kér-edzik.
AFFÉLE, (az-felé) ib. Bizonyos távolra mutatott irányban. Viszony társa a közel irányra vonatkozó
efféle = erre, ezen félnek tártra. Efelé jöttek = erre,
ajfelé távoztak = amarra, azon irányban, amott.
AFFÉLE, (az-féle) ősz. mn. tt a/élé-t, tb. —ék.
Olyanféle, olynemtt, tulajdonságú, mint ama távolabb
eső valami vagy ki. Viszonytársa a közeire vonatkozó efféle =. ilyennemü. Úgy élünk, mint afféle szegény
emberek. Afféle dolgokról nem szeretek beszélni. Afféle
embert, mint 8, mindig kerültem. Afféle ügygyei, milyet
rám bíztak, nem mindenki szeret foglotkodni. Néba olcsárló, fitymáló, megvető jelentése van. AfféU jó madarak , jöttment emberek. Olyan afféle valaki. (Só einer). V. ö. FÉLE.
AFFÉLÉIT, (az-félétt) ősz. ih. 1) Bizonyos
tárgy, dolog érdemében. Afféléit már tokát elmélkedtem. 2) Valamit megtoldó, hozzáadó jelentésű, mely
mintegy felső helyet, tetőt képez. Ezen ifjú szép, mívelt, nemet származású, afféléit gazdag is. Hangmódosítással : afölött.
AFFELÖL, (az-felől) ősz. ih. 1) Bizonyos távolban eső valamiről. Viszonytársa e/e!67 = e közelben
levőről. Affelöl a mit mondék, ezután hallgassunk. Afelől mittem tudok. 2) Valamely távoli iriuyponttól kiindulva. A/elo7 tzokott jönni át eső". A/«ló7 jött, a honnan nem vártuk.
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AGANCSÁÉ, (ig-ancs-ár) fn. tt agancsár-t,
AFIUM, ópium szó változata.
ÁFONYA vagy ÁFONYA, fn. tt. afonyá-t, tb. tb. —ok. Vadásznyelvcu jelent hímszarvast, nyolcz— áfc. Cserjeféle növénynem a nyolczhímesek és egy- ágastól kezdve fölfelé.
AGANCSOS, (ág-ancs-os) mn. tt. agancsos-t,
anyások seregéből, egyszersmind e növény bogyóféle
gyümölcse, erdélyiescu havasi eper vagy kukojcza. Ha- vagy —át, tb. —ok. Szarvasnemü, melynek agansonló hozzá a román afine (Vacciuium. L.)
csai vannak. Agancsos vad, fövad.
AGANCSOSODIK , (Ag-ancs-os-od-ik); k. m.
AFRIKA, fn.tt. Afríká-í. A fold öt részeinek egyike a földgolyó déli félkörén, északfclől a közép- agancsosod-tam, —tél, —ott. Agancsai nőnek, sartengertől, kelet felöl a vörös és indiai, dél és nyugat jadzanak.
AGÁR, (ag-ár) fii. tt. agarat, tb. agarak. Vafelöl az aetbiopiai és atlanti tengertől környezve, s a
száraz földdel Ázsia felől Suez földszorosa által köt- dászebek faja, melynek sovány, nyúlánk teste, s
tetvén öszve. Nevét a régi írók némelyike (Solinus) sze- hosszú lábai vannak, s különösen gyorsaságánál fogva
rint Afer-től Hercules fiától, mások (Josephus) szerint nyúlfogásra igen alkalmas. Sovány, mint agár. Km.
Ábrahámnak ugyan ilynevü fiától vette. A régi görö- Szegény nemesember, kinek agara nincs. Km. Asítnak
az agarak, jó vadászat lesz. Km. Jól hajtanak az agagök Libya (^íi^vtj) néven nevezték.
AFRIKABELI, (Afrika-béli) tt. Afríkabeli-t, tb. rak = jó reménység van. Hátrább az agarakkal —
ne oly fennen, oly nagy széllel, kevéssé hagyj alább,
— ék. 1. AFRIKAI.
AFRIKAI, (afrika-i) mn. tt. afrikai-t, tb. —ak. mérsékeld mag:iJ. Ayúl után bottal veri az agarat.
T
Afrikából való, vagy ott létező, termő, készült, stb. Km. = kelletlen munkára szorít. A «gy bScsülete, mint
Afrikai szerecsen, sivatagok, nVcények, gyümölcsöt, ál- a téli agárnak. Km. JVem örülnek a nyulak, mikor az
Ittlok. Mint fű. jelent különösen odavaló lakost. Az agarak fiadzanak. Km. Nyújtózik mint agár a pozafrikaiak jobbára feketék.
dorján. Km. A'an agár a vendég, komondor a gazda.
ÁG, elvont gyök, mely föuvan az agg és agos — a gazda parancsol otthon. Az agarak szokottabb
szókban. Véleményünk szerint eredeti jelentése vagy nevei : Fecske, Cziczke, Lepke, Pillants, SzegfU, SzellS,
a megbajlást, görbülést jelentő g hangban keresen- Szárcsa.
Részint tulajdons/tgi, részint hangrokonsági tedő, vagy rokonnak tekintendő a vénet jelentő ai1,
avas szókkal, mennyiben t. i. ezen származékokban kintetből hasonlíthatók : a latin acer (gyors), a maa vén kor bizonyos tulajdonságait, nevezetesen az el- gyar wgor, szláv ogár, ogáru, eltér, török zaghyr, hell.
fogyást, sováuyodást leljük föl. Az agár az ebfajok kö- «j'prc, mely vadászatot jelent, szanszkrit csar, (elöhazött legszik&rabb, mintegy legavatagabb; a ki agg, az lad, latiuúl : curro) ; a honnan azt véljük, hogy ezen
avataggá lesz ; másik elemzéssel 1. Agár szó alatt; szóban az ág gyök mint általán a g hang görbülést,
agos, ebagos = szőrös, mintegy idő előtt elaggott for- meg- vagy előrehajlást jelent, miut például a sebesen
mája, csenevész gyermek. Molnár A.-nál az agg (ve- futó kutyánál, lónál, stb. tapasztaljuk.
AGÁR ÁS, (ag-ar-as) mn. tt. agaras-t vagy —át,
tus) majd egy majd két g-vel fordul elő, így más régi
iratokban is, pl. Révay-,Góry-codexekben. V.ö. AGÁR, tb. —ok. A ki agarakat tart, kedvel; agarakkal bővelkedő. Ayaras vadász, nemesember. Agarat hely,
továbbá AGG, 1) és AGG 2).
— ÁG. 1) névk. váltó/úttal : og, ég, cg, ó'g : vidék.
AGAKÁSZ, (ag-ar-ász) fn. tt. agarász-t, tb.
hauy-ag, lov-ag, héz-ag; bal-og, gyal-og, szúnyog, bály-og, tály-og; hid-eg, mel-eg, délcz-eg, rid- —ok. A ki agarakkal szokott vadászni, nyulászni. A
eg, süv-eg, id-eg; fér-ég, kér-ég, mér-ég; üsz-ög, örd- hány közbirtokos, annyi agarász. Lóhátas agarászok.
AGARASZ, (ag-ar-ász) önh.m. agarász-tam,—tál,
ög. 2) Kevés példányban igék. mint : ball-ag (bill-cg)
far-ag, kacz-ag. Mint nérképző érteményre nézve kö- — ott. Agarakkal jár vadúszni, nyulászui. Lóháton, gyazel áll az ős, ős, és, stb. képzőhöz, miről 1. ÉS, ÉS. log agarátizni. II<>tedik határba is elmegy agarászni.
AGARÁSZÁS, (ag-ar-ász-ás) fn. tt. agarászás-t,
kötszó. 3) Az öszvetett atag, eteg második alkatrésze,
miut: herv-at-ag, olv-at-ag, lank-at-ag, Icng-et-eg, főrg- tb. —ok. Foglalkodáa, vagy mulatság, midőn valaki
et-eg, stb. 1. —ATAG, —ETEG, képző. 4) Vegytani agarúsz.
nyelvben régebben az oxydumok képzője volt kétágú
AGARÁSSCAT, (ag-ar-űsz-at) fn. tt. agár ászát-öt.
változattal : vas-ag, hngy-ag, él-eg, kén-eg.
Agarak segítségével űzött nyúlvadászat.
AGACS, (ag-acs) fn. tt. agacs-ot. Mátyus földén
AGARÁSZATI, (ag-ar-asz-at-i) mn. tt. agai'áám. akácz, akáczfa. Gyöke ág azon ak lágyított mássá, szatt-t, tb. —ak. Agarászathoz tartozó, azt illető.
melyből okod, akaszt, akdcziós származtak, 1. AK, Agarászati jog, szabályok, kedv, mulatság, szenvedély.
elv. gyök.
AGARÁSZEGYLET, (agarász-egylet) ősz. fn.
AGANCS, (ág-ancs) fn. tt agancs-ot. A szar- Agaráazok, agarászatkedvelők egyesülete, melynek
vasnak, vadásznyelven fövadnak ágas ezarvazata. Az egyik fő mulatsága az agárverseny.
AGAED, (Agár-d) helyn. több vármegyében.
agancs abban különbözik a szarvtól, bogy az tömör
anyag s érenkint újul. A dolog természeténél fogva Több helynév az állatoktól vétetett, mint : Tinód,
gyöke ág, mely könnyebb hangoztatás végett rövi- Ebed, Lovad, Rakasd, Ölved, stb.
dül haszn/il tátik.
AGARÉV, (Aga-rév) falu Somogy megyébcu.
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AGÁRFÜ, (agár-fü) ősz. fh. Növényfaj a kosborok neméből, máskép, agárkosbor vagy vitézffl. (Orchis Morio. L.).
AGÁRKOSBOR, 1. AGÁRFÜ.
AGÁRKÖLYÖK, (agár-kölyök) ősz. fn. Fiatal
kis agár; az agár fia.
AGÁEKUTYÓ, 1. AGÁRKÖLYÖK.
AGÁRMONY, (agár-mony) ősz. fh. 1) Az agárfajú kan monya. 2) Átv. ért 1. AGÁRKOSBOR.
AGÁT, fű. tt. agát-ot. A tűzkő egyik faja, mely különféle színeket játszik, s fényesre köszörttlbető, miért a fél drágakövekhez számíttatik.
Eredetije a bélien n^árt/í.
AGÁTKÖ, ősz. fii. 1. AGÁT.
AGG, (1) mn. tt. agg-ot. A régieknél, mint
Molnár Albertnél is, hol két hol egy g-vel fordul
elő : agkofa, aglant, agnö. A székelyek szinte mondják : ág eb. Van Ág családnév Érsekújváron. Értelme : ócska, vén, törődött, régi, árúit, mintegy
avag hosszasabban avat ág. Agg fii, agg széna, mely
első növés valamely évben, s különbözik a sarjától,
mint újabb fiatalabb növéstől. Agg dada, vén asszony.
Agg lamos, öregapa a menyekzöben. Agg lant, vén
banya. Egy agg lant van Gyöngyös táján. Falndi. Agg
legény, a ki a házasság ifjú korit átugrotta. Agg ló.
Gyakran agg lovon verik agyon a farkast. Km. Agg
róka. AWiéz az agg rókát tőrbe ej/oti. Km. Agg szó, de
igaz, így nevezi P&zm&n a közmondást. Agg ellenség, a
régieknél = ördög.
„Romok között erőtlen agg
Apák lézengenék."
Bajza.
Agg vitéz. Agg eb. Késő az agg ebet tánczra tanítani.
Km. Agg ebnek, vén szolgának egy a fizetése. Km. Nem
agg ebnek való a csontrágás. Km. Agg erdő. Agg tölgy.
„Az agg erdőben aludtam el
Egy lombos tölgynek alatta,
Zaj támada az agg tölgy lombjai közt,
S elverte szememről álmomat"
Kazinczy Ferencz.
Minthogy az agg mint mn. csak vén korra, nagy időre vonatkozik : innen is valószínű, hogy az agg igének
is ez a tulajd. eredeti értelme.
A lapp nyelvben aigie = ős, a finnben okká —
vén asszony, ős anya, a szanszkritben is okká, annyi
mint anya, nagyanya, melyekkel ismét öszveüt magas
hangon a magyar egyszerűbb ük; ide tartozik a török öksz'dz (= árva) is, melyben szitz (sziz) viszonyrag ám. nélkül, nélküli (vesztett, fosztott), o'kszitz tehát
nem más, mint üt- vagy okká-szitz ám. anyavesztett.
Nem hibázunk, ba a török aga vagy agha szót is ide
igtatjuk, mely ott ám. úr. S nem származhatott-e ez
agg-ból épen úgy mint a franczia scigneur, sicur, monsieur, olasz signor, a latin senior-ból t Előfordul még
a törökben ik, mely régit, öreget, s ok, mely fehéret,
szürkét jelent; és vájjon nem jellemzi-e ez szinte az
agg kort ? Meg kell még jegyeznünk, hogy a föntebb! szanszkrit akká szót Eichoff az ács, becs, becsül,
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tisztel gyökből származtatja, s éhez sorozza a német
Acht, achten szókat is. A tisztelet, becsület is mindig
egyik tnlajdonítmánya volt a régiségnek, aggságnak
(bár ezt napjainkban kevésbé tapasztaljak), innen a
,tisztes régiség' szójárás a magyar nyelvben.
AGG (2), (ag-og) gyak. őnh. m. agg-tam, vagy
—ott ám, —tál vagy —ottál, —ott, htn. —ni vagy
—ani. 1) Vénül, véuhedik. Megagg =r megvénül.
Semmi nem agg meg oly könnyen, mint a jótétemény.
Km. „Még a fold is el agg." Beniczki.
„Agg a szarvas, feje ágazatjin
Eve számit büszkén mutogatván."
Vörömarty.
Kiaggott = vénsége miatt divatlanná lett. 2) Valamin búsul, töri magát töprenkedik, törődik. Azon agg,
hogy él meg. Ne aggj rajta, akármi történik. Eb aggja
= eb gondoljon, eb törődjék vele. Régebben fal, vei
raggal is elfogadta a tárgyat : „Reménykedéseddel,
panasziddal most nem aggok." Faludi Ferencz.
Ha ezen szóban első tulajdon érteményül az ó
kort veszszük, úgy elemezhetni, bogy gyöke ág vagy
agg az av gyökből eredne, honnan avas, oitíl szók is
származnak, miszerint agg annyi mint av-ag, hosszabban avatag. Minthogy továbbá a bú, töprenkedés felöl azt tartjuk, hogy idő előtt véuít, innen aggni =
oly valamivel gyötörni fejűnket, ami'aggá tesz. Hasonló észjárással a szláv nyelvekben Klári vén, agg,
és sztarost = vénség és aggódás, és sít ár ám sze = aggódom, és vénülök. Ellenben m&s eszmemeiiettel azt
is vélhetni, hogy az agg tulajd. érteménye : görnyed
pl. gond alatt, törődik, mintegy lenyomott, szorongatott állapotban szenved, mely értelemben hasonló hozzá a szanszkrit ág ang (öszvenyom), hellén nyfot, latin ango, angor, német Angst, tng, bang. Innen lett
volna itv. ért. agg =: vénül, vénhcdik, azaz a nagy
kor terhe miatt megtörődik, s mintegy öszvcnyomva
meggörbed. V. ö. AGG (1).
AGGALÉK, 1. AKGALÉK.
AGGALMAS, (agg-al-om-as) 1. AGGODALMAS.
AGGALOM, (agg-al-om) 1. AGGODALOM.
AGGÁLY, (agg-ály) fn. tt aggály-t, tb. —ok.
1. Kedélynyomasztó állapot, midőn bú, gond, félelem
foglalja el lelkünket, s nyugodni nem hagy. 2. Kétely
valaminek helyességében, igazvoltában, vagy valakinek igazmondásában, például valakinek tamis&gtételében, mert már hazugságban tapasztaltatott
AGGÁLYOS, (agg-ály-os) mn. tt oggályos-í, tb.
—ak. 1. Aggályt, azaz bút, gondot, töpreukcdést
okozó, vagy, ezen kedélyállapotban szenvedő. Aggályos állapotban lenni. Aggályát szív. 2. Kételyt támasztó. Aggályos tanú, okirat.
AGGÁLYTALAN, (agg-ály-talan) mn. tt oggálytalan-t, tb. —ok. Aggály nélkül levő, gondtalan, bútalan, nyugodt nem töprenkedő kedélyü; kétely nélküli.
AGGANY, 1.AKGANY.
AGGÁS, (agg-ás) fn. tt aggás-t, tb. —ok. 1.
Vénhedés, folytonos vénülés. Elaggás, megaggás. 2. Bilsulás, gondok miatti töprenkedés.
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AGGASTYÁN, (agg-as-ty-án) fn. tt. aggastyán-!, i
tb. —ok. Törődött, elvénült, elzüllött vén ember, kit |
a nagy kor és nyavalyák megviseltek. Tisztességes ősz
aggastyán.
Elemeire oldva: agg-asz-t-án = agasztott. A t
meglágyúlt benne, mint a toportyán, paríttya, pattantyií, csörgetyü, s több ilyenekben.
AGGASTYÁNFÖ, (aggastyán-fő) ősz. fn. Élemedett, érett, vén korú személy.
AGGASZT, (agg-asz-t) áth. m. aggaszt-ott, pár.
aggaszsz, htn. —anivagy —ni. Vénít, aggkoruvá tesz,
különösen búsulás, töprenkedő gondolkodás által fogyaszt, epeszt, emészt, s ez által a vénülést elősegíti.
Aggasztja öt a sok gond, gyermekei nevelése, jövendője.
Ez engem igen aggaszt.
Képzőjére nézve 1. — ÁSZT, képző.
AGGASZTAL, (agg-asz-t-al) áth. m. aggasztal-t.
Oly képzésű, mint: magasztal, vigasztal, marasztal,
mgesztel stb. Egy jelentésű a rövidebb aggoszf-val,
melynek némi tartóssági, folytonossági, gyakorlati árnycklatot kölcsönöz.
AGGASZTALÁS, (agg-asz-t-al-ás) fn. tt aggasztalás-t, tb. —ok. Tartósabb, folytanosabb aggasztás.
AGGASZTÁS, (agg-asz-t-ás) fn. tt. aggasztás-t,
tb. —ok. Hatás a kedélyre, mely ezt aggasztja, búsítja, gonddal terheli.
AGGASZTÓ, (agg-asz-t-ó), mn. tt. aggosz/ó-í.
A mi aggá tesz, különösen, a mi bút, gondot, szorongatást okozva, a kedélyt leveri, s a testet idő
előtt fogyasztja, cpeszti, s ez által mintegy sietteti
a vénülést. Aggasztó bú, gond, szomorúság, bánat. Aggasztó állapot, körülmény, eset, kilátás, fövendő. Aggasztó szükség, nyavalya.
AGGASZTÓLAG, (agg-asz-t-ó-lag) ih. Búba merítve, testet lelket epesztve, nyomasztva, aggást okozva. Gyermekei sorsa, kétes jövendője aggasztólag liat reá.

AGGFARKAS, (agg-farkas) ősz. fn. 1. Vén, elaggott farkas 2. Ördög. „Alnok ő elméjek mint az
aggfarkasnak" Batizi András a XVI. századból.
AGGPI, 1. AGGLEGÉNY.
AGGFÜ, (agg-fű) ősz. fn. Első kaszálási szénatakarmány, máskép, aggszéna, különböztetésül a sarjuszénatól.
AGGGYÖNGESÉG, (agg-gyöngeség) ősz. fii.
Törődött, nyavalyákkal járni szokott állapot, mely az
agg kor sajátsága. AgggySugeségben halni meg.
AGGHARCZOS, (agg-harczos) ősz. fn. Erejefogyott, elgyöngült, sérves, agg katona, a ki nehéz hadi szolgálatot többé nem bir. (Invalid).
AGGIN, (agg-in) ősz. fn. A szőlőtőke vastag
dereka, ága . Székelyesen: ágin. Második alkatrésze
i« jelent más növényszárakat is, p. tök ina, uborka
ina, máskép inda.
AGGÍT,(agg-ít) áth. ín. aggft-ott, pár. — *, htn.
—ni vagy —<i«i. Aggá, azaz vénné tesz, vénít. Ás
idő mindenkit aggit.
AGGÍTÁS, (agg-ít-ás) fn. tt. aggtíás-t, tb. —ok.
Aggá, vénné tevés, vénités.
AGGKOR, (agg-kor) ősz. fn. Elemedéit, a sírfelé hanyatló kor, emberélet, vénség. Az aggkort aránylag kevesen érik el. Aggkorra jutni.
AGGKÓR, (agg-kór) ősz. fű. Kór vagy gyöngcség, mely az aggkor rendes következménye és társa ; agggyöngcség.
AGGLAMOS, (agg-lamos) ősz. fn. A ki vén korában is ágyba hugyozik.. Tájnyelven és gtinytréfán,
örömapa a menyekzó'n, máskép : öreg rigyori.
AGGLAXT, (agg-lant) ősz. fn. Átv. ért. vónbanya, vén szipirtyó. Egy agylant van Gyöngyös táján,
rút szömöresök VI pofáján. Faludi.
AGGLEGÉNY, (agg-legény) ősz. fn. Elemedéit, érett korú férfi, aki bármily oknál fogva nem
házasodott meg, különösen, aki válogatás miatt nem
nősült. Biilaton-mclléken tréfásan, tésztás étel neme,
máskép lábatlan tik. Talán eredetileg = hab-lfpény f
AGGXÖ, (iigg-nö) ősz. fn. Általán minden elemedéit, vén korra jutott nöszemély, akár hajadon
akar férjhezment. Tisztességesebb kifejezés, mint:
aggdada, banya, agglant.
AGGÓ, (agg-ó) mn. tt. aggó-t. 1) Aki agg, búsul, gondoskodás által töri magát Gyermekeik sorsa
felől aggó szülék. 2) 1. AGGÓFÜ.
AGGODALMAS, (agg-od-al-om-as) mn. tt. aggodalman-t, tb. —ok. Aggodalommal teljes, folytonosan, sokat búsuló, töprenkodvc gondoskodó ; továbbá,
ami aggodalmat okoz. Aggodalmas családapa. Aggodalmas helyzet, állapot.
AGGODALMATLAN, (agg-od-al-om-atlan) mn.
tt. aygodalmatlan-t, tb. —ok. A kinek aggodalma
nincs.
AGGODALOM, (agg-od-al-om) fn. tt. aggodalmat, tb. aggodalmak. Aggódó, búsuló állapotnak nagyobb, tartósabb foka; kedélyepcsztő, szivszorongató
érzelem. Aggodalomban lenni, élni.

AGGAT, 1. AKGAT.
AGGATÁS, 1. AKGATÁS.
AGGATATLAN, 1. AKGATATLAN.

AGGATLAK, (apg-atlan) mn. tt. aggatlan-t, tb.
— ok. Aki nem agg, bú, gond nélkül levő. A könnythntlek rendesen aggallanok ü. Akinek semmi baja,
aygatlan lehet. Határozókép ám. aggalom nélkül.
AGGATLANÚL, (agg-atlan-űl) ih. Aggalom, bű,
pond nélkül, nem törődve semmivel és semmin. Aggailanúl töltött ifjúság. Aggatlaniil éli világát.

AGGATMÁNY, 1. AKGATMÁNY.
AGGATÓDZÁS, 1. AKGATÓDZÁS.
AGGATÓDZIK, 1. AKGATÓDZIK.
AGGATÓDZÓ, 1. AKGATÓDZÓ.

AGGDADA, (agg-dada) ősz. fn. Fogatlan vén
banya, ki dadogva beszél, s ki a közmondás szerint:
a szöszt is pSsznek és a hamut mamunak mondja.
AGGELLENSÉG, (agg-ellenség) ősz. fn. Megrögzött ellenség, így neveztetik régibb iratokban az
ördög.
AGGFALVA, (Agg-falva) hclyn. Sopron megyében, német. Agcndorf.
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AGGÓDÁS, (agg-ód-ás) fa. tt. aggódás-t,tb. —ok.
Folytonos búsalás, gondoskodó töprengés. Az aggásnak mintegy folytonosságát fejezi ki.
AGGÓDATLAN, (agg-6d-atlan) mn. tt oggódatlan-t, tb. —ok. A ki aggódni nem szokott, bú,
gond nélkül levő. Igehatárzó is, mint rendesen az átIán tűén képzőjü melléknevek. Boldog, ki aggódatlan
élhet.
AGGÓDATLANSÁG, (agg-ód-atjan-ság) fn. tt.
oggódatlanság-ot. Nyugalmas, kedély! állapot, midőn
valaki nem aggódik.
AGGÓDIK, (agg-ód-ik) belsz. m. aggód-tam,
—tál, —ott, htn. —ni. Kedélye kétes remény és félelem vegyes érzelmeivel foglalkodik, küzd; különösen
vágyainak teljesedése, vagy meghiúsodása fölött epesztí, emészti magát A haza torsán, jövendőn, gyermekein
aggódni. Azon aggódni, mi történik velünk. Mit aggódol rajtam t Híre, neve, böcsltíete miatt aggódik.
AGGÓDÓ, (agg-ód-ó) mn. tt aggódó-t. Folytonosan aggó, búban, gondban valamely jövendő iránti
bizonytalanság miatt töprenkedő.
AGGÓDTAT, (agg-ód-tat) mivelt. m. oggódtottam, —tál, —ott, pár. aggódtoss. Aggódó vá teszi; okozza, eszközli, hogy aggódjunk. Barátom torta, és saját
jövendőm igen aggódtál engemet.
AGGÓFÜ, (aggó-fü) ősz. fn. Növényfaj az üszögőrök (Senecio) neméből, melynek virágai sűrűk, sátorozók, levelei szárölelők, fogasak, máskép : rontófő,
szöszösfií, aggó ützögö'r. (Senecio vulgáris. L.)
AGGOS, (agg-os) mn. tt aggos-t, vagy —aí,
tb. —ok. 1) Agghoz hasonló, vagy közeledő, aggforma, mint: vénet, üreget. 2) Gondos, a ki aggni, aggódni szokott
Az agg igéből származik, mint: takar, takaros,
pirít, piritos.
AGGOSKODÁS, (agg-os-kod-ás); fii. tt. aggotkodás-t, tb. —ok. Gondoskodás.
AGGOSKODIK, (agg-os-kod-ik) k. m. aggoskodíaro, —tál, —ott. Gondoskodik. Az Ulető kedélyállapotnak gyakorlatos, de szelídebb árnyalatát fejezi ki.
AGGOTT, (agg-ott) mn. tt aggo/t-at. Elvénült
élemedett, korosodott, régi, illetőleg törődött aggastyán. Aggott öregség. „Aggott tölgyek alatt" Kazinczy Perencz. Kiaggott = elavult, kiavult.
AGGOTTAN, (agg-ott-an) ih. Aggott korban, állapotban, elaggva, elvénülve. Mit ember ifjantan tanul, azt aggodtan is nehezen felejti. (Kis-Viczai.)
AGGOTTSÁG, (agg-ott-ság) fh. tt. aggotttágot. élemedett öregség, törődött aggkori állapot,
vagy tulajdonság. Jelenti az aggásnak következményét, miért ez mint ok, amaz mint okozat tekintendő. Aggotttága miatt nehéz testi lelki munkát bírni
nem képet. Tehetetlen aggotttágra jutott.
AGGRAVASZ, (agg-ravasz) ősz. mn. Kitanult,
furfangos csaló, vénróka.
AGGRAVASZUL, (agg-ravaszul) ősz. ih. Furfangos vén róka módjára.
AGGREGE, (agg-rege) ősz. fn. Elavult, hitel-

vesztett, fonóházi mendemonda, szófiabeszéd, dajkamese.
AGGRÓKA, (agg-róka) ősz. fh. Átv. ért l! AGGRAVASZ. Nehéz az aggrókát tőrbe ejteni. Km.
AGGSÁG, (agg-ság), fn. tt aggtág-ot. 1) Aggkori állapot, vénség. Aggságában koldusbotra jutott.
2) Gondokkal vesződő kedélyi állapot, bú, gond, aggodalom. Teli van a fejem aggsággal. Megöl az
aggság.
„De a jó feleség egész boldogsága
A férfinak s földi mennyországa,
Ez által eloszlik baja és aggsága,
Mindig gyarapodik öröme s jósága."
Lakodalmi versek, (Népdalok I. Köt 125. lap).
AGGSÁGOS, (agg-ság-os) mn. tt. oggságos-t, tb.
—ak. Aggságot okozó, azzal járó, aggsággal teljes,
bővelkedő. Aggságot élet, állapot, várakozás, jövendő.
AGGSAGOSKODÁS (agg-sag-os-kod-ás), fn. tt.
oggságoskodás-t, tb. —ok. Folytonos vagy gyakori
kedélyi nyugtalankodás, gondoskodás, töprenkedés,
melyet az aggódás okoz.
AGGSÁGOSKODIK, (agg-ság-os-kod-ik); k. m.
aggságoskod-tam, —tál, —ott. Kedélyét, illetőleg elméjét folyvást aggságot okozó gondok nyugtalanítják.
AGGUL, (agg-űl) önh. m. aggúl-t. Aggkoruvá
lesz, vénül. Elaggúl, megoggúl.
AGGULÁS, (agg-ul-ás) fa. tt aggulás-í, tb. —ok.
Aggkorra jutás, vénülés, vénhedés. Elaggulás; megaggulát.
AGGULÁSI, (agg-ul-ás-i) mn. tt. oggulási-t, tb.
—ok. Aggulást illető, arra vonatkozó, azzal járó. Aggulási korszak.
AGGÜSZÖK, (agg-fiszök) ősz. fn. Agg emberek
ráknemü nyavalyája.
AGK3VÉN, (agg-vén) ősz. mn. Igen vén, rendkivfili vén korra jutott vagy fölötte megtörődött aggastyán, kiről Révkomáromban közmondás: Vén, mint
a belső vár.
AGGVTTÉZ, 1. AGGHARCZOS.
AGLÁL, balatonmelléki tájszó, 1. AKLÁL.
AGLÁLÁS, 1. AKLÁLAS.
AG08, (ag-os) mn. tt agos-í, tb. —ak. így nevezik a székelyek azon gyermeket, csecsemőt, kinek
arcza sőt egyébb teste is szőrös, szőrférges. Páriz Pápainál : ebogja. Minthogy az emberi test rendesen később, fejlő korban szőrösödik, valószínű, hogy e szó
gyöke azon ág mely vénet jelent, t 5. az agos gyermek teste mintegy idő-előtti vénségre mutat
AGOSSÁG, (ag-os-ság) fa. tt. agosság-ot, Bőrnyavalyás állapot vagy tulajdonság a kis gyermekeknél, midőn agosak. V. ö. AGOS.
— AGLÁS, ősz. főnévképző vonagldt szóban.
— AGLIK, ősz. igeképzö vonaglik szóban ; t'onag magában nem divatozik.
AGY, fn. tt agy a-t. A fej azon csontnem ii, szilárd, félgömbölyü része, mely a velőt foglalja magában, s rendesen koponyának mondatik. Innen agyveit;
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ám. az agyban foglalt velő. „Vas vesszőről ő fejét
vereté, hogy az agya velője orráról kijár vala. * (Nádoreodex). Erre, mint az élet és elme székhelyét tartalmazóra vonatkoznak: Agyba főbe. térni, agyonütni, vágni, szúrni, csapni, legyinteni valakit, azaz úgy fejbe
ütni, csapni, stb. hogy meghaljon. Agyonkínozni, gyiitreni = halálra. Agyon ázni, fázni ~ csaknem halálosan. Agyon nevetni, sírni magát. Agyon hajszolni
rtelédft, lármát = majd halálra hajtani. Agyafúrt
nnber. Vert viszi veretlent, agyafeje töretlent. Km. Vétí-tik egész fej helyett is. „Vevők a ii&dnt és verik
vala ö agyához" azaz fejéhez. (Müucli. codcx).
„Agyamban egyik örült gondolat
A másikat viharként kergeti."
Vörösmarty.
Innen atv. ért. 1) valamit mintegy velő gyanánt tartalmazó üreg. Kerék agya, melybe a toiigolyt eresztik. Kerék agyáig való sár. Puska agya, azon homorú üreges fa, melybe a puskacsőt fektetik. 2 J
a koponyának lágy fehér anyagból álló vi'löncmü
tartalma, agyvelő, t. i. tartalmazó a tartalom helyett.
\agy agy, mely két részre, jobb és baloldalira oszlik ;
A-i* agy, máskép agyacs. Innen &tv. ért. tök agya
= bélé.
Első jelentésénél fogva talán eredetileg a niapashangú hegy, azaz tető, mint a testnek felső része,
oly fogalmi viszonynyal, mint fel és fej, iniion agyfa
= az épület legtetején elnyúló fa. Miszerint rokonságban van vele a szanszkrit : yad, mely azt teszi:
kitetszeni. Az agy ina is fenhangá egy szóvá változik
özekben : egyebugyál =: agyabugyál, egyel — agyai.
AGYABUOYÁL, (ogya-bugyál) ősz. Ath. ín.
agyabugyál-t. Agybaföbe ver, jól megdöngct valnkit. Derekatan megagyabugyáliák. Valószínű, hogy
bvgyál eredetileg íwfrfl volt, és fpy az egész : agyabitfál.
AUYABUGYÁLÁS, (agya-bugyíilás) ősz. fn.
Agybafőbe bufálás, döngctés.
AGYACS, (agy-ács) kies. fii. tt. agyacs-ot. A
tágabb értelemben vett agyvclö azon része, mely
a sAtor által a szorosabb értelmű agy hátsó kurélyútól elválasztatván, a nyakszirtcsont alsó üregeiben
nyugszik (Cerebellum). Gall agytana szerint ez a nemi ösztön székhelye.
AGYAFÚRT, (ngya-fúrt) ősz. mn. Furfangos
eszű, ravasz, alattomos; továbbá, makacs , önfejű,
fúrtfejü.
AGYAFÚRTSÁG, (agya-fúrtság) ősz. fii. Furfangosság, alattomosság; makacsság önfejú'ség, fúrtfejüség.
AGYAFUVÓ, (agya-fúvó) ősz. mn. A székelyeknél jelent dühöst, bőszt, aki mintegy fő Ifujj a az
agyát, dúlófiiló.
AGYAG, (agy-ag) fn. tt agyag-ot. Föld neme,
mely a többiek között termékenységre nézve kitűnő,
s ragadós szilárd tulajdonságánál fogva különféle edényekre alkalmas. Sárga-, vVrto-, szappan- feliírt-, ruhatisztító agyag. Agyagból vályogot vetni
AKAD. HAOT SZÚTÍR.
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Palóczosan ejtve : agyig. Továbbá jelent agyngból
valót. Agyagedény.
Eredetére nézve, lia alapfogalomul szívós, ragadós tulajdonságát vcszszük, hasonlíthatók hozzá a régies hagyap és mostani divatban a magashangu ínyek
és enyv.
AGYAGFÖLD, (agyag-föld) ősz. fn. Agyagne;uü alkatrészekből álló föld. Agyagföldben termett ga'jona. A fa sokasok ugyagföldböf dolgoznak.
AWYAGFURÓ, (agyag-fúró) ősz. fn. Vízi kullancs neme, mely az agyagiszapba fúrja magát, s
nbból éldegél.
AGYAGGALACfcHN, (agyag-galacsin) ősz. fn.
Pecsétes agyagból gömbölyített golyócska, melylyel
a ruhafoltokat tisztogatják. Szélesebb ért. akánnely
czélból csinált ilyotéii golyó.
AGY AGGAT, (agyag-gát) ősz. fti. Agyagföldből
csinált gátféle töltés, különböztetésül másnemű anyagból készített gátoktól.
AUYAGGÓDOK, (agyag-gödör) ősz. fn. Agyagföld kiásása által támadt gödör, p. a téglavető kemeiu'zék mellett.
AOYAUMAZ, (agyag-máz) ősz. fn. Közönséges
afryagedéuyek máza.
AGYAGMÍVES, (agyag-míves) ősz. fn. Agyagbúi dolgozó, valamit készítő mesterember, p. fazekas,
pipiicshmló.
AGYAGMÜ, (agyag-mii) ősz. fii. Agyagföldből
készített mii, nevezetesen különféle edények.
ACíYAGNEM, (agyag-nem) ősz. fn. Agyag tulajdonfutgaiviil biró, agyagrészekböl álló földnem.
AOYAtíNEMÜ, (agyag-nemű) ősz. mn. Agyag
tulajdonságaival biró, abhoz hasonló. Agya'gnemü föld,
ásvány.
AGYAGUL, (agy-ag-ol) &tb. m. agyagol-t. 1)
Agyaggal beken, beutazol, kövér, vegyít. Agyagolni
a kdlyhát, kfmenczrt. A futó homokföldet agyagolni. 2)
Agybaver. Ez értelemben gyöke a knponyát jelentő agy.
AOYAGOLAS, (agy-ag-ol-iis) fn. tt, agyagolás-t,
tb. —ak. Tapasztús, mázolás, midőn valamit agyaggal bekennek, vagy vegyítenek, javítanak.
AGYAGOS, (agy-ag-os) mű. tt. agyagos-t vagy
—át, tb. —ak. 1) Agyaggal bővelkedő, agyagból álló.
Agyagos föld, »ízffnék, vízpart. 2) Agyaggal mázolt,
kent, tapasztott. Agyagos kályha, fal, falkéreg. 3) Faluk nevei, Sopron és Zemplénben. Agyagos-tetej erdélyi hegy neve Marosszékben.
AGYAGOZ, (agy-ag-oz) &th. m. agyagoz-tam,
—tál, —ott. 1. AGYAGOL.
AGYAGOZÁS, (agy-ag-oz-ás) 1. AGYAGOLÁS.
AGYAGPALA, (agyag-pala) ősz. fn. Agyagföld
neme, mely megkeményedvén lapos rétegekben folfejthetö.
AttYAGRAGLA, (agyag-ragla) ősz. fű. Ásványtani szó. (Collyrites).
AGYAGRÉTEG, (agyag-réteg) ősz. fn. Agyagföldből álló réteg, külöiiböztotésül más, úgymint homok, mész, stb. rétegekből.
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AGYAGSZÉN, (agyag-szén) ősz. fn. Szénnemfi emez t. i. hathatósabb, kitörőbb, amaz alattomos törásványagyag.
zsöngést elleutörekvést jelent Fejére vész, halál, ki
reánk agyarog.
AGYAGVERÉM, 1. AGYAGGÖDÖK.
AGYAL (agy-al); áth. m. ayyal-t. 1) Agybaföbe
AGYÁRÓL, (agy-ar-ol); áth. m. agyorol-t. Agyarver, agyabogyál, magas bangón egyel (Kemenesalján) ral üt, szúr, tép. Képzésre olyan mint: kSrmSl, szar2) Kerékbe, puskába szfikséges agyat csinál. V. ö. Agy fal, sarkal.
AGYALAP, (agy-alap) ősz fa. Az agyvelő alja,
AGYAS, (agy-as) mn. tt. ogyos-t vagy —öt,
melyen az agy nyugszik.
tb. —ok. Makacs, makranczos, fejes, nyakas, mintegy
AGYALÁS, (agy-al-ás) fa. tt agyolás-í, tb. —ok. kemény agyú, melyre nehéz hatni. Agyai vakmerő.
1) Agyba, fejbeverés, megdöngetés, agyabugyálás,
AGYASKODAS, (agy-as-kod-ás) fn. tt. ogyos2) Szerelés, midőn a keréknek, puskának agyat csi- kodás-t, tb. —ok. Gyakorlatos értelmű név, s többnálnak.
szöri folytonos makacsság, fejesség eszméjét foglalja
AGYAR, (agy-ar) fn. tt. agyor-t vagy —aí, tb. magában.
—ok. Némely állatok, nevezetesen a disznónemfiek
AGYASKODIK, (agy-as-kod-ik); k. m. agyoséles fogai, melyek két oldalt az ajkak közöl kinyúl- kod-tam, —tál, —ott. Gyakran, ismételve makacsnak. A vadkan agyarával üt az ellenséghez. Agyarát kodik, nyakaskodik, fejeskedik, saját véleménye, akafeni, köszörült, vicsorgatja. Kiütni, csorbára törni a rata mellett más józanabbak daczára önfejüsködik.
disznó agyarát. Átv. ért mondjuk emberi fogakról
AGYATLAN, (agy-atlan) mn. tt agyatlan-t, tb.
is, melyek igen hosszak, s kifelé nyúlnak. Minthogy —ok. 1) Aminek agya, illetőleg agyveleje nincs.
az agyar hegyes, és fölfelé áll; valószínűnek véljük, Agyatlan fej, koponya. Innen átv. ért. ostoba, esztelen.
hogy eredetileg ám. a magashangú hegyer. Tájejtés- 2) Mondjuk holmi müvekről,' melyekből az úgynevesel : acsar.
zett agy hiányzik. Agyatlan kerék, puska.
AGYAR, (agy-ar), mn. tt agyar-í, tb. —ok.
AGYATLANSÁG, (agy-atlan-ság) fű. tt agyatIrigy, aki mis szerencséje miatt bosszúságból mint- lanság-ot. Agy nélküli állapot; átv. ért. ostobaság,
egy fogait vicsorgatja. Innen az agyarfcodás, agyar- esztelenség.
kodik származékok.
AGYBÓDULÁS, (agg-bódulás) ősz. fn. KórálAGYARAS, (agy-ar-as) mn. tt agyaros-t vagy lapot, midőn az agy működése akadályozva van, s a
—aí, tb. —ok. Aminek agyara, vagy agyarai van- beteg, mintha szél ütötte volna, mély álomba merülve
lenni látszik, vagy félálomban félrebeszél.
nak. Agyarat vadkan.
AGYARD, (agy-ar-d) fn. tt agyard-ot. CzetAGYBORÍTÉK, (agy-boríték) ősz. fh. Az agyfaj, melynek felső állkapcsából hosszú agyar nyú- velőt takaró buroknemű hártya.
AGYBOROZDA, (agy-borozda) ősz. fn. Borozlik ki. (Monodon. L.)
AGYAKFEHÉR, (agyar-fehér) ősz. mn. Ami- danemü vonás, metszés az agyvelőben.
nek fényes fehér színe van, mint a disznó agyarának.
AGYDÜH, (agy-düh) ősz. fh. Agybódnlás neme,
AGYARGÁS, (agy-ar-og-ás) fn. tt agyargás-t, mely az agyhártyák gyuladásából származik, s fortb. —ok. Alattomos, ártani vágyó irígykedés, tör- rólázzal jár.
AGYDÜHÖS, (agy-dühös) ősz. mn. Agydühben
zsönködés, fogvicsorító ellenkedés.
AGYAEGAT, (agy-ar-og-at); áth. m. agyargat- szenvedő. AgydűhXs betegek. 1. AGYDÜH.
AGYPA, ősz. fn. AB épület tetejét öszvefoglaló fa.
tam, —tál, —ott. pár. ogyargoss. Fogait dühösen,
AGYFURÓ, (agy-fúró) ősz. fn. 1) Szülészek
mérgesen vicsorgatja. Fogait agyargotja. Pázmán.
AGYARGATAS, (agy-ar-og-at-ás) fn. tt, agyar- éles eszköze, melylyel a magzat koponyáját műtét végett fölnyitják (Perforatorium cerebri). 2) Sebészi
gatás-t, tb. —ok. Fogvicsorgatás.
AGYARGÓ8, (agy-ar-og-ó-os) mn. tt ogyargós-t eszköz, melylyel a koponyacsontok megsérülése esetévagy —öt, tb. —ok. Alattomosan irigykedő; mérges- in a koponyát átfúrják (Trepannm). 3) A kerék pártoknál azon vastag fúró, melylyel a kerékagynak
kedő.
AGYARKODÁS, (agy-ar-kod-ás) fa. tt. ogyar- való tönköt fúrják ki.
kodás-t, tb. —ok. Irigységből boszuvagyból eredő elAGYGERENDA, (agy-gerenda) ősz. fn. Az agylenséges törekvés, dúlásfúlás valaki ellen.
nak azon kérges része, mely annak mindkét felét
AGYARKODIK, (agy-ar-kod-ik); k.m. agyarkod- íszveköti (Corpus callosum.)
AGYGILISZTA, (agy-giliszta) ősz. fh. Legintam, —tál, —ott. 1) Agyarkodik a vad kan, midőn
dühében alsó agyarait a felsőkhöz feni és csattogtatja. L&bb a juhok agyában fejlődő, hólyagos, és félvonal2) Átv. ért dühös vadkan módjára mintegy fogait nyi hosszúságú gilisztafaj.
vicsorgatva irigykedik, dühösködik valakire. Miért
AGYGYULADÁS, (agy-gyuladás) ősz. fa. Kóragyarkodtak a népek ? 1. Zsolt A káromkodó nem csak tani ért az agyban, agyacsban, vagy ezek hártyáiban
az emberekre, de még az Istenre is agyarkodik. Tájej- támadt gyuladásféle kórállapot
AGYHÁRTYA, 1. AGYKÉR.
téssel : acsarkodik.
AGYHÁLÓ, 1. AGYSÁTOR.
AGYAROG, (agy-ar-og); gyak. önh. m. agyarA6YIKERÉSZ, (agyi-kérész) ősz. fű. Az agyban
og-tam. —tál, agyargott. Az agyarkodik kisebb foka,
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fejlődő gilisztafaj, különösen a juhoknál, melytől az
úgy nevezett kergeteg származik.
AGYKARIKA, (agy-karika) ősz. fn. A kocsikerék agyát két végén övedző, s erősítő karika
vasból.
AGYKÉR, (agy-kér) ősz. fn. Hártyanemü szövedék , mely, mint kéreg a fát, körülveszi az agyat.
AGYKÉS, (agy-kés) ősz. fű. Agybonczoláshoz
való sebészi eszköz.
AGYKOHOLMÁNY , (agykohohnány) ősz. fn.
Valóságon nem alapuló, légből kapott, költött állítás , mondás, mely egyedül a beszélő vagy iró agyából került ki; rajongó képzelgés müve.
AGYLÁZ, (agy-láz) ősz. fn. Az agynak különféle lázas bántalmai, milyenek : a) agydüh, b) azon
váltóláz, mely főfájás képében szokott megjelenni, stb.
AGYLÁZAS, (agy-lázas) ősz. mn. Agylázbau
szenvedő. Agylázat betegek.
AGYLOB, 1. AGYGYÜLADÁS.
AGYON, (agy-on) ih. Bizonyos erőszakos cselekvést jelentő igékkel öszvekötve azt teszi: halálra, hal<ilosan,miuthogy az agy megsértése halállal szokott járni. Ilyenek : agyonüt, agyonver, agyonnyom, agyonlő,
agyonszúr, agyonetap , agyonsttjt, agyonvág.
AGYONLŐ, (agyon-lö) ősz. áth. Valakit halálosan meglő, akár agyban akár másutt sértve.
AGYONLÖVÉS, (agyon-lövés) ősz. fn. Halált
hozó, okozó lövés. AgyonlSvéttel fenyegetni valakit.
Fél az agyonlevéstöl.
AGYONLÖVET, (agyon-lövet) ősz. mivelt. Valakit föbelövés által kivégeztet. Agyonlövetni a szökevényeket.
AGYONLÖVETÉS, (agyon-lövetés) ősz. fn.
Főbe lövés általi kivégeztetés.
AGYONNYOM, (agyon-nyom) ősz. ath. Embert
vagy más állatot erős nyomás által halottá tesz. Az
öszeeroskodt ház agyonnyomta a benlakókat.
AGYONNYOMÁS, (agyon-nyomás) ősz. fa. Halált okozó erős nyomás.
AGYONÜT, (agyon-üt) Ősz. áth. Embert vagy
más állatot halálra üt. Bottal, puskaagygyal, buzogánynyal agyonütni valakit.
AGYONÜTÉS, (agyon-ütés) ősz. fn. Ütés áltál
okozott halál. Fél az ogyonttíésíó'l.
AGYONVER, (agyon-ver) ősz. áth. Halálra,
halálig ver, verés által megdögleszt. Agyonverni a
ragadósé vadakat.
AGYONVERÉS, (agyon-verés) ősz. fű. Halált
okozó verés. Agyonveréssel fenyegetni valakit.
AGYRÉM, (agy-rém) ősz. fn. Ami valósággal
nem létezik, nem is létezhetik , hanem egyedül csak
a képzelgőnek rémlik. Az agykoholmánynyal rokon ,
de némileg abban különbözik tőle, hogy az agyrém
gyakran akaratlanul is, péld. félelemből támadhat
bennünk; az agykoholmány pedig szabad akarat
müve. Qyógytanilag a beteges képzelő-tehetség szüleménye, mely az agybeteget rémülésbe ejti.

AGYRÉMI—AH1T
AGYRÉMI. (agy-rémi) ősz. mn. Agyrémhez
való, azt targyazó, ahhoz hasonló. Agyrémi képek.
AGYSEB, (agy-seb) ősz. fn. Sebféle kóros bántalom az agyban.
AGYSÉRÜLÉS , (agy-sérülés) ősz. fn. Sérvnemü kórállapot, mely az agyat vagy agyvclőt éri.
AGYSZÜLEMÉNY, 1. AGYKOHOLMÁNY.
AGYTANÍTMÁNY, (agy-tanítmány) ősz. fn.
Tanítmány az agy tulajdonságairól, részeiről, működéseiről stb. Gall agytanítinánya, mely különösen az
agy részeinek rendeltetését tárgyalja.
AGYVÁZ, 1. AGYRÉM.
AGYVÉD, (agy-ved) ősz. fű. Sebészek eszköze , melyet az agyfnrásnál használnak, hogy az agyhártyát sérülés ellen biztosítsák.
AGYVELO, (agy-velő) ősz. fű. A koponyaüreg
lágy fehéres bele, mely az embernél két félgolyóból
áll, ú. m. nagy agyból és agyacsból. V. ő. AGY.
AGYVELÖGYULADÁS, 1. AGYLOB.
AGYVÍZKÓR, (agy-víz-kór) ősz. fn. Az agyban
kifejlett vízkórnemü betegség.
AGYVÍZKÓROS, (agy-víz-kóros) ősz. mn. Agyvízkórban sinlődő beteg.
AH (1), régi iratokban néha az névelő helyett;
1. A (2).
AH (2), isz. Mélyebb vágyféle érzelemből kitörő kedélyhang, melyről Szirmay (Hung. in Parab.)
tréfásan mondja, hogy a külföldieknél a tokaji bor
jelzője. Ah ! be édes, be jó ! Elünk vele kegyeletes,
istenimádó fölsohajtásokban is. Ah uram Istenem!
Innen származnak : ahit, áhítat, áhítatot. Megnyujtva: áh. Mint természeti kedélyhang majd minden
nyelvvel közös.
AHA, isz. Élünk vele, midőn valami által mintegy meglepetve rámutatunk, vagy másokat figyelmeztetünk. Aha.' ott van. Aha ni! Eleme a kettőztetett,
h-val öszvckötött mutató a! a!
AHA, helynév, Barsv. Helyr.jAhára, —ról, —H.
AHA, isz. Azon érzelmi kitörés hangja, midőn
valakit rajta érünk valamin, s azt némi gúnynyal vagy
roszalással tudtára adjuk. Ahrf .' te vagy az a jó madárf Aha ! megfogtalak. Utálatot is fejez ki, mit az illető hanglejtéshői és nyomatékból ismerünk meg.
Aha .' csúnya dolog.'
AHÁD, falu Hevesv. Helyr. —rá, —ról, —ön.
AHAJT, ih. A székelyeknél = amott, ottan.
valamint ugyanazoknál, EHEJT = emitt, itten.
Elemezve: aha-ott, ehe-itt c= ama-ott, eme-itt.
AHHA, isz. 1. AHA.
AHÍT, (ah-ít), ath. m. ahít-ott, pár. —s, htn.
— m', v. —ani. Valamit mély vágyból, erősen kivin,
óhajt. Ahitom tit látni. Különösen kegyclete« érzelemül Istentől kér valamit; imádkozva sóhajt.
„Térdepelve éjt napot hosszában
A remete ott ahítva tölt."
Vörösmarty.
Hint ilyen önható, több kedély- és természethangok hasonlatára, milyenek: sikít, rikit, sióit, nyerít,
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vonlt stb. Megnyujtva : áhít. Régiesen ; ajéjt sőt aíí
is. „Mert úr ajéjtja (dcsiderat) ö szolgálatját" Müncheni codex. „És kevánsága aithat" „És meglelé , mit
aita." Katalin verses legendája. „Testi gyönyörűségnek kevánságát ne aitsad." Régi magyar passió, Tol-

amily módon. Ahogyan érdemled, úgy jutalmaznak.
Úgy teszem , ahogyan tudom.
AHOL, (a-hol), (1) ih. Amely helyen, vidéken, táon, országban, stb. Ahol bor terem, bort kell inni,
nem sert. Ahol dolgoztál, ott egyél. Km. Ott is voJcaria, ahol nem viszket. Km. Ahol öt hat ember jól lakik,
a hetedik sem marad éhen. Km. Ahol éget, ott fújd.
Km. Ahol szívesen nem látnak, oda ne menj. Ahol
nincs, ne keress. Km.
AHOL, (a-hol), (2) isz. Élünk vele, midőn határozottan valamire mutatunk, figyelmeztetünk, különösen
meglepetés esetében. Ahol a! megint ott van. Ahol
jár a ! Ahol ni l Kiröpült a madár a kalitkából.
AHONNAN, (a-honn-an) ősz. ih. Ama bizonyos
távolságú helyről, tájról, oldalról. Viszonytársa a közeire mutató, s onnan kiinduló ehénnen. Ahonnan lovaskatonák jönnek, ehénnen pedig a gyalogok elmennek. Úgy hallottam, hogy ahonnan érkeznek, nem a
Duna felől. V. ö. AMONNAN.
AHONNAN, (a-honn-an) ksz. Amely helyről, tájról, vidékről stb. Ahonnan jöttél, oda menj vissza.
Ahonnan a szilfa, arra fordítja k&penyét.
AHOVA, (a-ho-v-a) ksz. és ih. Amely helyre, tájra , országba stb. Oda menj, ahova küldetek. Ahova
nem hívnak, oda ne menj. Ahova tetted, ott keresd.
Ahova szerencséd vezetend, követni fogunk.
AHOVÁ, 1. AHOVA.
AHOZKÉPEST, (ahoz-képcst) ősz. ih. Bizonyos
dologra nézve, aboz alkalmazkodva, hasonló módon.
Ahozképest (az elébbihez) most boldognak érzem magamat. Ez ohozképest olyan, mint mennyország pokolhoz képest. Ahozképest tartsd magadat.
— AI, — AID, — AIM, — AIK, — AINK,
— AITOK, 1. SZEMELYNÉVMÁS.
AÍT, régies, e helyett: ahít, lásd ezt.
AÍTATLAN, régies, e helyett: ajtatlan
ATTTATOS, régies, 1. AJTATOS.
AJ (1), fa. tt aj-í v. —aí, tb. —ak. Altalán jelent nyilast, nyiladékot, hasadékot, rovátkot, horonyt,
honnan értelmezhetők a) Aj, mint szájnyílás, száj,
melyből ajk v. ajak = szájnyílás környéke, b) Aj =
bevésés, vágatok, rovaték a deszkán, gerendán, melynél fogva egy másikkal öszvefoglaltatik. A nyil aja,
alsó rovátkos vége, melynél fogva az idegre illesztetík. c) Az elavult ajt ige gyöke, mely szerint
ajt = nyílást csinál vagy képez, honnan, ajtó ==
nyílást csináló, és betevő, mintegy híj vagy száj az
épületen, bútoron stb. Mind ezekben rokon Aí vagy
hij (valaminek h/a, híja) főnévvel, az i kivált alhangú szókban könnyen ja, jó, ju vagy oj-ra stb. változván, mint ig jog, inkább jonkább, ihar juhar ; innen
ajándok egy 1222-diki oklevélben hyanduk (Magyar
nyelvkincsek Jerneytől); így a sinai nyelvben hi ám.
kétfelé nyíló ajtó (valvae) és kai ám. nyitni (aperirc)
Bókon hozzá még a török acs-mak (== uyit-ni) ige,
honnan acs-il-mak um. nyílni.
AJ (2), csudálkozást, feddést dorgilást jelentő
kedúlyJiattg, illetőleg iudulatszó. Aj aj / mi dolog ez ?
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AHÍTÁS, (ah-ít-ás) fn. tt ohttás-í , tb. —ok.
Ah kedélyhanggal nyilatkozó erősebb nemű vágyás,
érzés. V. Ö. AHÍT.
ÁHÍTAT, (ah-ít-at) fa. tt ahtíat-ot. Istenimádási, vallásos érzelemből fakadó kegyeletes cselekedet
Stivbeli , tiszta erkölcsi áhítattal járulni Isten elé. Szélesb ért. másnemű vágyi nyilatkozat , ohajtat. Régiesen ajéjtal. „Tii atyátoknak akarjátok ajéjtatít (desideria) tennetek." Müncheni codex.
AHÍTATLAN, (ah-it-atlan) mn. tt ahtíatlan-t,
tb. — ok. Kinek szivében Isten iránti kegyeletérzés
nincsen ; vallási buzgalma* cselekedeteket nem gyakorló. Mentül elscokodt ohitotlan nép.
AHÍTATOS, (ah-it-at-os) mn. tt ohiíaíos-t. v.
— át, tb. — ak. Aki szivében vallásos buzgalmat,
kegyeletet táplál , s azt külső jelekkel, cselekedetekkel is mutatja. Áhítatot keresztény hívek. Öszvehúzva :
ajtaíot.
AHÍTATOSAN, (ah-ít-at-os-an) ih. Ahítatos
módon , vallásos belső és külső buzgalommal. Ahtíatosan imádkozni, gyónni.
AHÍTATOSKODÁS, (ah-ít-at-os-kod-ás) fn. tt
ahitatoskodás-t tb. —ok. Vallási érzelemből , kegyeletből fakadó buzgólkodás, imádkozás ; áhítat gyakorlása. Rövidebben: ojtaloskodás.
AHÍTAT08KODIK, (ah-ít-at-os-kod-ik); k. m.
ohííaíoskod-íam, —tál, —ott. Ahítatos, vallási buzgalma cselekedeteket gyakorol; Isten, illetőleg szentek
iránti kegyeletből buzgólkodik, imádkozik; ajtatoskodik.
AHÍTATOSSÁG, (ah-ít-at-os-ság) fn. tt ahitatosság-ot. 1) Kegyeletes vallásnak tulajdonsága, melynélfogva ahítatosan viselik magokat Mások ohitotosságán épülni. Ahitotosságot gyakorolni. 2) Vallási külső és belső szent gyakorlatok , melyek által az Istent
tiszteljük , imádjuk , hozzá folyamodunk. Ahtíatatostág órái. Öszvehuzottan : ajtotosság.
AHÍTATOSSÁGI, ah-ít-at-os-ság-i) mn. tt. ahitatossági-t tb. — ak. Ahítatosságot illető, ahhoz tartozó. Ahitoíossági érzelem.
AHÍTOZÁS, (ah-ít-oz-ás) fn. tt. ahitozás-t. tb.
— ok. Valamire vágyó , s miatta epedő sohajtozás.
Merő ahitozással tölti idejét. Csupa oMtotátbol áll,
mint a Kérelmetek.
ÁHÍTOZIK, (ah-ítroz-ik);k.m.ahitoz-tam, —tál,
— ott. Sovárog , sohajtozik , eped , kívánkozik , vágyakodik valami után. Áhítozik tettem lelkem , lehozzad
élő Istenem. Zsoltár.
AHOGY, (a-hogy) ksz. Amint, midőn, mintán.
Ahogy megjövendölém , úgy ISrtéiU. Ahogy fcörttlnécék, itt láttam jSnni. Ahogy elmének, legott kerestek.
AHOGYAN, (a-hogy-an) ksz. Amint, uiikópoii,
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Aj aj ! már megint nyugtalankodol f Hasonló hozzá a
inagash. ej.
AJ (3), tájejtéssel al vagy aly helyett divatozik,
p. aj-fa •SSL a járom alsó fája, aj-bor = alja-bor.
— AJ (1), magash. ej, némely kevés igében közcpképzö, mely asz esz helyett áll, p. szak-osz-t, szaknj-t, szal-osz-t szal-aj-t, hall-asz-t hull-aj-t Sajútlag
H képzőben az i-nek aj vagy fj-jé változása; sőt a
rógieknél kiváltkép ezen alakok fordulnak elő, p.
tanejt vagy tanéjt, fordejt és több számtalanok. V. ö.
—fí igeképző.
— AJ (2), névk. magash. ej, mely a) főneveket
képez természeti hangutánzókból, mint: mor-aj, oh-aj,
rob-aj, soh-aj, zuh-aj, zsib-aj, csöV-ej, dör-ej, zör-ej, b)
némely más nemfiekbó'I, mint : íotr-aj dét-aj, sztl-aj,
c) az é vagy éj képzők változata ezekben: kar-é kar<<j, kar-aj, par-é par-éj par-aj , <ar-é tar-éj, tar-aj,
c«ád-é csod-aj, d) mint középképző a harmadik szeniélyü birtokragozásban a törzsbeli ó s fenbangon ó'
változata, mint : hord-ó hord-aj-a, tarl-ó torl-oj-a,
kend-ó' kend-ej-e, tet-ö tct-ej-e, er-b' er-fj-e.
Mindezek elemzésére nézve 1. a, az ó ő részesülő módosított alakja.
AJAJA-SARKVmÁG, ősz. fn. A sarkvirágok
neméhez tartozó növényfaj, Diószegi szerint pilise torkában ily bötüalakok látszanak : AIAIA. (Dclphiuium
Ajacis. L.)
AJAK vagy AJK, (aj-ak vagy aj-k) fn. tt. «rjoknt vagy ajkat, tb. ajakak vagy ajkak. A száj nyil&sa
körül többé kevcsbbé kihajtó pirosas húskörnyczet,
mely a szájat kinyitja és bezárja. Felső ajak, alsó
ajak. Vastag, vékony, izéles, keskeny, piros, megkékült
ajak. Képesen szólva: sással metszett, bíbor, cseresznyeszín, csókratermett ajak. Mézajkakon beszélni. Öszrchúxni, seétvonni, harapni, szopni, nyalni az ajakat.
Sima, cserepes ajak. Nyálajak, mely mint a nyúlé, be
van vágva, s a fogakat láttatja. Ajakon termett és nem
fzütten gyökeredzett szó. Km. fosni a kedvet ajkairól
fakadó szavakat. Ajkamon a neve, csak ki nem tudom
mondani. Ajkán száradt a szó ssí beszédében megakadt. Fölbiggyeszti át ajkát. Ajakába harap.

AJAKCSA, (aj-ak-csa) kies. fn. tt ajakcsá-t, tb.
ajokcsá-k. A maga nemében aránylag kis ajak.
AJAKCSEREPZÉS, (ajak-cserepzés) ősz. fn. Az
ajakbörnek megkeményedése, s mintegy repedezett
cseréphez hasonló állapota, leginkább bekő hőség
vagy szél által okozva.
AJAKDAGANAT, (ajak-daganat) ősz. fn. Ajakbaj, midőn bekő vagy külső okokból az ajak fblpuffad és megkeményedik vagy hólyagosodik.
AJAKFÁJDALOM, (ajak-fájdalom) ősz. fn. Az
ajak akánnily sérvéből, bántalmából eredő fájós érzés.
AJAKFÉK, (ajak-fék) ősz. fn. Vékony hártya
vagy bőröcske, mely a felső és alsó ajakat középen
az inybússal öszveköti.
AJAKHAL, (ajak-hal) ősz. fn. Linné szerint
166-dik halncm, melynek ajkai egyszerűek, de nagyok és vastagok (Labrus. L.).
AJAKHANG, (ajak-hang) ősz. fn. így nevezzük
azon beszédhangokat, melyek különösen az ajkak, mint
bcszédszervek működése által ejtctnek ki, s e hangjegyekkel iratnak : b, f, m, p, v. Osztályozva vagy érülkSzök: b, m, p, mennyiben kiejtésekkor az ajkak egymást szorosan érintik, vagy nemérttíkb'zó'k: f, v, máskép fúvók, minthogy a be nem zárt ajkak résén mintegy átfuvódva képződnek. Az m egyszersmind orrbetü
is lévén (úgy, hogy ha az orrlikakat befogjuk, azt
nem is vagyunk képesek tisztán kiejteni), onfttuónai
is nevezhető. Tovább, a maguk nemében vagy lágyak :
b, v, m, vagy kemények: f, p. Hangszervi rokonságuknál fogva, részint tájbcli, részint köz nyelvszok&ssal
váltakozni szoktak egymással, még pedig az egyosztálybeliek gyakrabban, p. az érUlközö'k : bongyola,
pongyola; biggycd, pittyecl; bizscg, pizseg; bodor, pótor; bufál, puf&l; boné, puné; búb, púp ; bizg&l,
piszkál; böfög, pöfög; a neméríllkSzb'k: csafar, csavar ; fekete, vakota; fészek, vaczok; ficzkand , viczkand ;finczúroz,viuczároz ; firgencz, virgonca ; a lágyak : bajlódik, vajúdik ; bakcsó, vakcsó; lebeg, leveg; zsibaj, zsivaj; belő, velő; olybá, olyvá; Bálint,
Válcnt; Beszprém , Veszprém; bamba, mámmám ;
boglya, máglya; bogy , mogy ; batyu, motyó ; bufti,
mufti; bankó, mankó ; bekeg, mckeg ; bubus, mumus;
gubó, gumó ; kemények: fátyol, patyolat; fatyiug, patying ; fittyed, pittyed ; féreg, pereg; fakad , pukkad;
érUtkö'zó'k neméríüközökkel: bütykös, fütykös; bereg,
féreg; bodor, fodor; biliing, filling; bige, fige; bikik,
fíkik; labancz, lafancz ; lebeg, lefeg; ribál, rifol; robog, röfög; lágyak keményekkel: mocs, pocs ; raocsolya, pocsolya; mart, part; bökcsi, pőcsik (bökőlégy);
motyó, poggyász. Az m mint egyszersmind orrhang
az n mint szinte orrhanggal: mevet, nevet; medves,
nedves ; Miklós, Nicolaus; bomt, bont; ömt, önt; semki, senki stb. A nyelvszokás az ajakhangokat különösen használja a) előtétül: ám, bám, ámúl, bámul,
ámít, báraít, ángó, bangó ; Andri, Bandii; Özse,
Bözse; uborka, buborka; iócza, piócza; ityi, pityi;
itizál pitizal; Ila, Pila; Erzse, Perzse; Anna, Panna;
Ista, Pista; apa papa; nevezetesen ikerített kifejezé-

„Hol vagyon, a ki merész ajakát hadi dalnak eresztvén,
A riadó vak mélységet fölverje szavával."
Vörösmarty.
Gyöke a nyilast jelentő aj (1. AJ 1), melyből
kisarjadzó k képzővel lett aj-k, könnyebb kiejtéssel
ajak, mely mintegy kinövést jelent ezen testrészekl»en is: far-k, far-ok, sar-k sar-o-k, mar-k mar-ok, tor-k
tor-ok, hüvely-k, köny-ök, dcr-k, der-ek.
AJAK ÁS, (aj-ak-as) mn. tt. ajokos-t, tb. —ak.
Általán, akinek vagy aminek ajaka van, tulajd. v. átv.
ért. réve; különösen nagy ajaku, máskép ajók. A nő
vt'nytanban így neveztetnek a többnyire népyszögü
ellenes vagy gyűrűs ágú fiivek és cserjék (Labiatae).
AJAKBÖTÜ, (ajak-bötü) ősz. fn. így nevezzük
azon bötüket, melyek az ajiiklmngok Írásbeli jegyei,
t- i. b,f, m,p, v. V. Ö. AJAKHANG.
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sekben: iczegbiczeg, illegbilleg, ingóbingó, izsegbizseg,
izgatbizgat, iczipiczi, inczenpincz, irkafirka, illőfíllő,
inczifinczi, ihogvihog, ihivihi, ibáczolviháczol; doképzó'Ul: anya, banya; állvány, halvány (statua); acsó,
bacsó; áj, báj ; érmünket vagy önnnnket, bennünket;
omlik, bomlik; oszlik, foszlik; öklei, boklel; ötlik,
botlik ; oló, folyó; irics, virics; ingaly, ingely (pingely h.), pindely. Különösen használja nyelvünk az
érülköző ajakhangokat élőhangúi oly szókban, melyek általában valami bővet, tömöttet, diidorút, különösebben gömbölyűt, kerekdedet jelentenek: bucskó,
buczkó, bócz, bodor, bog, bogács, boglya, boga, buga,
bogyó, bátyú, bugyor, bugya, boka, bukta, bolyé,
bombék (bimbó), bonfordi, boncz, bunkó, bunczi, buftí,
busa, pocz, poczok, poh, pofa, pompos, mogy, mogyoró, magyal, mony, mái, máj, műid, bődön, böndő,
bögy; a nemértílközöket vagyis fúvókat oly szók elején, melyek általában fuvást, különösen távolra hatást, távolodást, legkülönösebben magasra hatást, magasat jelentenek, mint: fiit, fogy, foly, fon, fok, fül,
fűt, fül, fújt, vihar, viheder, villan, fő, fel, fenn stb. Az
orrfuvó m az utóbbi osztály jelentésében is lényeges részt
vészen , mint: megy, masz, mozog, mély; emel, magas, madár. A kifejlett törzsszók végén jobbára 6, ö,ú, ü
önhangzókból alakultak: gomó, gomb; csomó, csomb;
domó, domb; gömő, gömb; dőlő, dölf; csaló, csalf(a);
csörő, ceörf; térő, terp; ölő, ölti, ölv; nyelő, nyelv;
sérő, sérv; hiú, hív(alkodik), blő (hivő), hív; oló, olu,
olv; homo, homv, hamv; könyfi, könyv; tettt, tetv;
nedű, nedv; adu, adv; szaru, szarv; daru darv, stb.
A magyar mindezen hangokat igen szabatosan
megkülönbözteti, ami más nemzeteknek nem mindig
sikerül, különösen a német ajknak a kemény és lágy
mássalhangzókat itt is nehezen tudják megkülönböztetni, p. a magyar bob-ot és pap-ot, való-t és faló-t.
Azonban tagadhatatlan, hogy ezen hangok minden
nyelvben rokonok, s eredetileg különösen a nyelvek
első képződés! korában számos oly szók, melyek most
külön léteilel bírnak, azonosak valának, p. a magyarban maliik = válik; ebéd = eved; ifjú = ivjd
(ívilc igétől), velő' = belő. Valószínűséggel bírnak s
figyelmet érdemelnek: menny = fenn vagy lágyalt
ny-nyel: fenny p. ebben: fennyen, továbbá mell törzs
(mell-é, mell-ett, mell-ék stb. szókban) = fél, pl. útfélen, út mellett, ajtófél ám. ajtómellék, stb. különbözik ettől: meüy (pectus), ez elS vagy «167-ből származván m előtéttel : meíől = melly; így a német
Bmst-ot Adelung «oo'i#«o?-szal rokonítva, mely ffoo,
latínul pro«, szanszkritul pra szótól ered, leghihetőbbnek tartja. Némely nyelvekben egyik vagy másik
hiányzik, p. a hellén írói nyelvben a r, az arabban a
p, a szuómiban a b és f.
AJAKKÉPZÉS, (ajak-képzés) ősz. fa. Sebészi
műtét, mely által a hiányzó ajkak pótoltatnak.
AJAKMETSZÉS, (ajak-metszés) ősz. fn. Sebészi műtét, midőn az ajak kóros részét lemetszik.
AJAKMIRIGY, (ajak-mirigy) ősz. fn. Ajkon támadt mirigyföle kelevény.

AJAKÓCZ, (aj-ak-ócz) fa. tt. ajakóes-ot. A zsizsikek neme alá tartozó rovarfaj (Maulrüsselkáfer).
AJAKOS, (aj-ak-os) fn. tt ajokos-t, tb. —ok.
így neveztetnek a többnyire négyszögü, ellenes vagy
gyűrűs ágú füvek és cserjék, milyenek a tákajakfélék,
szádor-, galambócz-, renczefélék stb. Midőn melléknévül használtatik, többese: ojakos-ak.
AJAKRÁK, (ajak-rák) ősz. fn. Ráknemfi kórbántalom az ajakon.
AJAKSZAKÁLL, (ajak-szakáU) ősz. fn. Az alsó
ajak alatt növő szőr, máskép •panyolszokáü, kecskeszakált.
AJAKTAPLÓ, (ajak-tapló) ősz. fn. Ajkon támadt taplós álképlet, máskép: ajoktaplag.
AJAKZAT, (aj-ak-oz-at) fa. tt ajoktot-ot. Az
ajakak külseje, s egész alkotása; mint: haj, hajatat.
AJAL, e helyett ajáll vagy ajánl. Ha az ajál
alakot veszszük eredetinek, akkor a közelebbi törzs
ója, ez ismét jó (törökül ejt) szóval azonos volna, a
honnan ajál mintegy jó-al (roszal, helyesel példájára),
ám. jónak vall, csaknem az ami a hasonló eredetű javal, s tökéletesen megfelel a divatos jelentésnek is
(V. ö. Ajánl). Azt sem tagadhatni, hogy ez alakban
is feltal&ltatik, mind a régi nyelvemlékekben: ajáícán, ajálás, mind a mai közbeszédben. Azonban ajándék származék azt mutatja, hogy aján törzsnek kell,
vagy ennek is kell léteznie (hacsak azt neo> veszszük, hogy ajándok ám. ajátdok), és- csakugyan tiszta
igetörzsként is fordul elő az óján alak mint: magokat
ajánvdn (Nádor-Codex), országát neki hagyván és neki
ojánván (Katalin legendája a debreczeni legendáskönyvben). Azonban itt is azt véljük, hogy az l a kimondásban a nehézkes kiejtés miatt tűnt el, mint ez
ma is megtörténik. De mindenesetre arról teszen bizonyságot, hogy a nyelvérzés régente is ott sejdíté az
n hangot, épen úgy mint ma, s ez a fő dolog. Egyébiránt 1. AJÁNL.
AJÁLL, 1. AJÁNL.
AJÁLVÁNY, (aj-áll-váuy, aj-án-1-vány) fn. tt
ajdlvdny-t, tb. —ok. 1) Levelezőn (adresse. 2) Ajánlólevél, mely által más figyelmét, jóakaratát, szolgálatát valaki számára kérjük. Különösen, kereskedők
körlevele, melyben valaki djdonau nyitott vagy átalakított kereskedéséről ismerőseit tudósítja, s azoknak
vagy másoknak is magát és szolgálatát ajánlja.
AJÁN, törzse ajándék és ajánl szóknak és ezek
származékainak; mintegy adán vagy odány. V. ö.
AJÁNDÉK.
AJÁNDÉK, (aj-ánd-ék v. aj-án-dék) fn. tt ajándék-ot. Adomány pénzben vagy akármiben, melylyel va
lakinek bizonyos okból, hajlamból, szívességből, figyelemből és alkalommal kedveskedünk. Névnapi, születésnapi, karácsonyt, újévi, húsvéti ajándék. Drága, szép,
«okféle ajándékot adni, kapni. Rotz bíró, ki ajándékra
néz. Km. Ajándékkal mindent meg lehet hajtani. Km.
A tzegény ajándéka drágába kertit, mert többet és gyakran kell viszonozni. A hű Itten ajándéka. Termettet
ajándéka. Ajándék-csikónak nem kell fogát némi. Km.
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Több nyelvben az adás-t és ajándék-oí jelentő
szók egy gyökről származtak, mint a hellén dÜQor
és dldwpi, a lat dono, donum és dó, a német Gálé
és gebén, szanszkrit: dá, (dó) danán (donum, Geschenk). Innen valószínű, hogy az ajándék gyöke is
aj egy eredetű az ad igével, mintegy adandék,
képzésre olyan lévén, mint : veszendék, növendék,
lependék, halándék; s a d is gy (=dj)-rc, ez ismét
j-re lágyult, valamint ellenkezőleg a j gy-vé szokott
változni, p. gyön := jön, gyógy = jógy, gyász =
jajász.

vességet, kedveskedést, pártolást kér más vagy önmaga számára. Ajánlom magamat és egész családomat
ön szívességébe, jóakaratába. Idegen utazót barátjának
ajánlani. Istennek, Isten kegyelmébe ajánlom unt. Különösen bizonyos állapotra, hivatalra, tisztségre, szolgálatra, férjül, feleségül ajánlani valakit. Ezen fatál
embert jó erkölcsénél s tudományánál fogva ajánlom
kegyeidbe. 3) Holmi használandó anyagi tárgyra, illetőleg árura, jeles tulajdonságamái fogva figyelmeztet
valakit a végre, hogy azt megszerezze, megvegye, válaszsza, használja stb. E kelmét téli öltönyre ajánlom.
E lovat nem ajánlom. Azon három tehén közöl azt a
tarkát ajánlom.
Általán mindig valami jót, kedvest, vagy ilyennek sziuc alatt, illetőleg m&s jós/igába szoktunk valamit ajánlani.
Származásra nézve a jótékony ingyenadásra vonatkozó ajándék rokoumása, s innen elemzésileg helyesebbnek lűtszik: ajánl, mint ojál. V. ö. Ajál.
Egyébiránt, minthogy az n igen könnyen hasonul, l
előtt szinte l-ló, tehát mindazon esetekben, midőn nehéz kiejtésü húrom mássalhangzó torlódik együvé, ti
helyett bízvást ejthetünk és írhatunk 1-et, sőt a megelőző á hatigzú is hosszú lévén, ily torlódásban egyik
l el is szokott egészen a kiejtés szerint hagyatni:
ajánlni helyett ajálni, ajánltam helyett ajáltam, ajánlvány helyett ajálvány, ajánlható helyett ajálható. V.
ö. AJÁL.
AJÁNLÁS, (aj-án-1-ás) fn. tt. ajánlás-t, tb. —ok.
1) Kínálás valami kedves dologgal, p. barátsággal,
szolgálattal. Elfogadni, köszönettel venni a szíves ajánlást. 2) Kórós, mely által valakit más iránti jóakaratra fölhivunk. 3) Valaminek megdicsérése avvégett,
hogy azt más elfogadja, megszerezze, megvegye, milyen a kalmár! ajánlás. 4) Másoktól hozott bizonyítvány jó tulajdonságaink felöl. 5) Akármi jó, kegyes
czélra tett Ígéret. V. ö. AJÁNL.
AJÁNLÁSI, (aj-án-1-ás-i) mn. tt. ajánlási-t, tb.
—át. Aj&nlfist illető, arra vonatkozó, azt tartalmazó.
Ajánlási jog.
AJÁNLAT, (aj-án-1-at) fn. tt. ajánlat-ot. Azon
tárgy, adomány, segítség neme, melylyel másnak kínálkozunk, kedveskedünk, vagy cselekedet, bizonyítvány, mely által valaki számára más jóakaratát fölkérjük. Péter ezer forintot irt alá egy közintézetre; ez
szép ajánlat tőle.
AJÁNLATLAN, (aj-án-1-atlan) mn. tt. ajánlatlan-t, tb. —ok. Akit vagy amit nem ajánlottak. Az
ajánlott szolgát befogadtam; de az ajánlatlant nem.
Néha ás ajánlation áru. jobb az ajánlottnál.
AJÁNLATOS, (aj-an-1-at-os) mn. tt. ajánlatos-t
vagy —át, tb. —ak. Ajánlatra méltó, s mint olyan
elfogadható. Ajánlatos szerződés, alku, jószág, tisztviselő.
AJÁNLHATÓ, (aj-án-1-hat-ó) mn. tt ajánlhaíó-í.
Amit ajánlani lehet annélkül, hogy szégyent vallanánk vele.
AJÁNLKOZÁS, (aj-in-1-koz-ás) fn. tt. ajánlko-

AJÁNDÉKLEVÉL, 1. ADOMÁNYLEVÉL.

AJÁNDÉKMARHA, (ajándék-marha) ősz. fn.
Akármi jószág, ingó vagyon (régibb értelemben), különösen valamely állat, mely ajándékban adatik. Ajándék-marhának ne nézd borjufogát. Km. V. ö. MARHA.
AJÁNDÉKOZ, (aj-ánd-ék-oz); áth. m. ojrf«dékoz-tam, —tál, —ott. Valakinek ajándékul ad valamit; bizonyos adománynyal kedveskedik. A tanító
képeket ajándékoz növendékeinek. A szolgáknak vj évre
pénzt, ruhát ajándékoz. Elajándékozni vagyonát. A
vtndéget, jó barátot emlékül megajándékozni valamivel.
AJÁNDÉKOZÁS, (aj-ánd-ék-oz-ás) fn. tt. aj<<ndékozás-t. Kedveskedésből való ingyenadás.
AJÁNDÉKOZÁSI, (aj-ánd-ék-oz-ás-i) mn. tt.
ojándékozosi-t, tb. —ak. Ajándékozást illető, arra vonatkozó. Ajándékozási hajlam, szokás.
AJÁNDÉKOZAT, (aj-ánd-ék-oz-at) fn. tt. ajándékozat-ot. Amit ajándékban adtak; ajándékozott jószág, marha, pénz, stb.
AJÁNDÉKOZÓ, (aj-ánd-ék-oz-ó) mn. és fn. tt.
ajándékozó-t. Aki ajándékoz vulamit.
AJANDOK, (aj-ánd-ok) fn. tt. ajándok-ot. Értemenyre nézve — ajándék, t. i. az é átváltozván o-ra,
mint ez ily képzetü szókban : szándék, szándok ; fazék, fázok ; hajlék, hajlok; marék, marok; stb. „Az
tebenned bízókat örök ajándokkal megajándékozod."
Góry-Codex. „És urunk Krisztus egyházának adá
ajándékon." Debreczeni legendáskönyv.
AJANG, (aj-ang); önh. m. ajang-tam, —tál,
—ott, htn. —ani vagy —ni. 1) Magát mintegy szégyeneire, átallva, vonakodik valamitől 2) Kétkedik,
haboz, nem tudja, mitévő legyen. Székely szó.
Gyöke aj vonakodás!, kétkedés! kedélyszó. V.
ö. AJ (2).
AJANGAS, (aj-ang-ás) fn. tt. ajangás-t, tb. —ok.
Szégyenlős, szemérmes vonakodás; habozó kétkedés.
AJÁNL, (aj-án-1 vagy aj-án-ol); áth. m. ajánl-t
ragy —ott, htn. —ni vagy —ani. 1) Bizonyos adómánynyal, ajándékkal, jotéteménynyel kedveskedőleg
megkínál, vagyis elfogadásukra fölszólít, megkér valakit. Ajánlom Unnék barátságomat, szolgálatomat. Latomat Mállásul, kocsimat kirándulásul ajánlom. Seyiuégét ajánlotta a kárvallottaknak. Különösen határozott akarattal valóban odaad, odanyujt valamit. Hazámért jószágomat, véremet, éltemet ajánlom. Lelkemet
Ittfunek, tettemet a földnek ajánlom. Mindenét a szegényeknek ajánlotta. 2) Mástól hasonló adományt, szí-
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zás-t, tb. —ok. Kinálkozás neme, midőn valaki bizonyos teendőre, akár ingyen, akár díjért ajánlkozik.
L. AJÁNLKOZIK.
AJÁNLKOZIK, (aj-án-1-koz-ik); k.m. ajánlkoztam, —tál, —ott. Kínálkozik, Ígérkezik, hogy ingyen,
kedveskedésből, vagy bizonyos dijért, jutalomért, bérért valamit cselekedni, elvállalni, kész. Ajánlkozik,
hogy saját kocstján és költségén elszállít bennünket.
Csekély bérért ajánlkozik szolgálatomra.
AJÁNLKOZÓ, (aj-án-1-koz-ó) Sí- és mn. tt
ajánlkozó-t. Aki Ígérkezik, kínálkozik valamire. A sok
ajánlkozó közöl nehéz választani.
AJÁNLÓ, (aj-án-1-ó) mn. tt ajá»ló-í. 1) Aki
valakit vagy valamit ajánl. 2) Ami által ajánlunk,
kínálunk, p. levél. Könyvet ajánló élőbeszéd.
AJÁNLOTT , (aj-án-1-ott) mn. tt. ajánlott-öt.
Általán, aki vagy ami ajánlva van, ez igének minden értcményében. V. ö. AJÁNL. Ajánlott szívességedet
köszönöm. Az ajánlott tisztet befogadni. Az ajánlott
árut megvenni.
AJANLVÁNY, (aj-án-1-vány) fn. tt. ajánlvá,,y-t,
tb. —ok. Iromány, Icvúl, melyben valakit más szívességébe, kegyébe, barátságába, szolgálatába, hivatalra,
etb. ajánlunk. Megírni, elküldeni az ajánlványt. Rönynyebb kiejtéssel: ajálvány.
A JAZ, (aj-az); áth. m. ajaz-íam, —tál, —ott, v.
ajzottam, ajzottál, ajzott, pár. ajazz, htn. —»i v. ajzani. 1) A ló száj&ba, vagyis ajkai közé zabolát tesz.
Paripáját nyergeit, ajazza. 2) A nyilat aj&nál fogva
az íjra alkalmazza. „A vadász ül hosszú méla lesben,
var felajzott nyilra gyors vadat." Vörösm. 3) Asztalos
munkában a deszkát bevési, hogy rovatékába, mintegy ajakai közé a másikat beereszsze. Hasonló érteménye van az ácsokn&l, midőn egyik gerenda élét a másik rovatékába eresztik. V. ö. AJ.
AJAZÁS, (aj-az-ás) fű. tt. ajazás-t. tb. —ok.
Cselekvés, mely által valamit ajaznak. Nyíl, ló ajatása. Deszka, gerenda ajazása. V. ö. AJAZ.
AJAZÓ, (ftj-az-ó) fn. tt. ajazó-t. 1) Keresztzabola a kemény szájú ló számára. 2) Azon gerenda,
melyet a kerítés öszvetartására fölülről a czölöpök
csapjába eresztenek.
Rokon vele a szláv aueda, uzda, mennyiben a
latin ős és szláv uszto a magyar oj-hoz hasonlók. V.ö.
AJTÓ.
AJAZÓVAS, 1. AJAZÓ, 1).
AJBAJ, (aj-baj) ikerített fa. tt ojíbají, tb. ajakbajak. Sok aprólékos akadály, kellemetlenség, vcszödség. Nagy ajjalbajjal végre megérkeztünk. Ajbaj t kilencz tehén még sincs vaj / Km.
AJBOR, (aj-bor) ősz. fn. A székelyek az égettbor főzése alatt az első lejártatást ajbornak nevezik,
mi talajdonkép alybor, némely erdélyi tájszólással:

AJFJTATOS—AJTAT
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AJEJTATOS, AJETATOS, 1. AHÍTATOS v.
AJTAT08.
AJFA, (aj-fa) helyesebben al-fa, ősz. fn. A járom alsó keresztfája, mely az ökör szegyét éri, máskép : járomtalp.
AJGAL, (aj-og-al); gyak. öiih. m. ajogal-t. Régi, s
ma nem igen divatos szó, mely annyit tesz: örömében aj aj / hangon kiáltoz. Szokottabban: ujjong,
ujjongat.
AJGYALU, (aj-gyalu) ősz. fn. Asztalosok, bodnárok stb. gyaluja, mclylycl a munka alatt levő fába,
deszkába ajat, azaz rovátkot csinálnak; völgyelőgyalu.
AJK, AJKAS, 1. AJAK, AJAKAS.
AJKA, falu Veszprémv. Helyr. Ajkára, Ajkán,
Ajkáról.
AJKÓK, (aj-k-ók) fn. tt. ajkók-ot. Akinek vastag, dudorú ajaka van. Ez új alkotásit szó, olyan
mint pofok, monyok, szemSk; de a két és többesben
bárom k miatt épen nem ajánlatos, másképen: ajak.
AJNAD, erdélyi falu, helyr. —rá, — ön, —ról.
AJNÁROZ, (aj-n-ár-oz); áth. m. ojnároz-tam,
-tál, —ott, pár. —z. Szeged tájékán = ápolgat,
gyöngéden gondját viseli valakinek, különösen a kisdednek.
Gyöke azon aj, melyből az ajak származott, s
tulajdonkép annyit tesz, mint, gyöngéd bánásmóddal
csókolgat, vagyis ójával, ajkával illet. Törzse ajnár
helyesebben elavult ige ajnál. V. ö. Ápol.
AJNÁEOZÁS, (aj-n-ár-oz-ás) fh. tt. ajnározás-t
tb. —ok. Gyöngéd apolgatás, csókolgatta. V. ö. AJNÁROZ.
AJOJTATOS, régies (pl. a Müncheni Codexbei^,
ahtíatos helyett
AJÓK, (aj-ók), mn. és fh. tt. ajók-oí. 1) Nagy
vastag ajkú, mint: pofok, monyok, szemük. 2) Középtengerben leginkább Szardínia táján lakó heringnemű
kis halfaj (Sardella).
AJOKLÉ, (ajók-lé) ösz.fh.l. AJÓKMÁRTALÉK.
AJÓKMÁRTALÉK, (ajók-mártalék) ősz. fű.
Öszvetört ajókféle halból csinált mártaléklé. Ajófcmártalékkal készített húsétel.

AJOZ, AJOZÁS, 1. AJAZ, AJAZÁS.

AJT, (aj-t) elavult áth. melynek részesülője ajtó
=: nyitó, nyilast csináló, honnan ajtani = nyitni, azaz, ajat, nyilast csinálni. V. ö. AJ (1).
— AJT, régies igeképző, it helyett (v. ö. —aj,
1), de némely szókban ma is divatos, pl. azakajt,
hvllajt :
„Szakajtottam rózsát, fehéret,
Tartottam szeretőt, kevélyet"
Népdal.
AJTA, több helység neve Erdélyben, helyr.
Ajtóra, Ajtón, Ajtaról.
AJTAT, (aj-t-at) elavult fh. melynek élő szárVMtCS.
AJÉJT, régies ahtí helyett, a h szelletnek j-vé mazékai : aj totós, ajtatosság, ajtatoskodik. Változattal:
Áj tat, ájtatos, mint a hasonló jelentésű: áhítat, áhítat,
változtával. L. AHÍT.
ahtíatos, ahtíatos.
AJÉJTAT, 1. ÁHÍTAT; v. ö. Ajéjí.

A JTATLAN—AJTÓFÉLT

AJTÓPÉREJE—AJTÓRAGASZ

AJTATLAN, (aj-t-atlan), mn. tt. aj<atían-t, tb.
—ok. Szokottan = ahftatlan, nem ahítatos, nem ajtatos.
AJTATOS, (aj-t-at-os) mn. tt. ojíatos-í v. —aí,
tb. —ok. Öszve van húzva az eredetibb ahítatos-ból.
Tijejtóssel megnyujtva: ájtaíos, 1. AHÍTATOS.
AJTATOSAN, (aj-t-at-os-an) ih. Ahitatosan, lelkét, szivét Istenhez emelve, buzgón. Ajtatosan imádkozni.
AJTATOSKODÁS, AJTATOSKODIK, AJTATOS8ÁG, L AHÍTATOSKODÁS, AHÍTATOSKODIK, AHÍTATOSSÁG.
AJTÓ, (aj-t-ó) fn. tt ajtó-t. Személyr. ajtóm,
ajtód, ajtója vagy ajtaja. Tulajdonkép nyitó, ami
rést nyit, ojt azaz nyilast csinál. Közérteményben
az épületek, lakhelyek oldalain bejárásul csinált,
vagyis hagyott résre alkalmazott táblanemü készület,
mely a falhoz ragasztva forgékony sarkánál fogva kinyitható és betehető. Azon nyilas neve, melyen kocsik és szekerek járnak ki és be : kapu. iVagy ajtó,
kis ajtó, szoba-, konyha-, kamra-, pincze-, ólajtó. Vas,
sövény, deszka ajtó. Szárnyas ajtó, fél ajtó. Utcza-,
kert-, padlás-ajtó. Ajtót nyitni, tárni, csukni, zárni, betfnni. Ajtóban állani. Kitaszítani valakit az ajtón. Kopogtatni, betörni az ajtói. Nyílt az ajtó, akár föl, akár
alá. Km. = mehetsz Isten hírével. Hivatlan vendig-,
nek ajtó mögött helye. Km. Falóit az ajtó, tréfás felelet a kopogtatónak, szabad helyett. Ha egyik ajtón
kiverik, a másikon bemegy. Km. Meghúzni magát az
ajtó mögött. Ajtót mutatni valakinek — inteni neki,
hogy takarodjék. Ajtó közé szorulni. Hátulsó ajtón
menni be = alattomos utón, lopva. Ajtóra ragasztani,
inti, jegyezni, valamit. Berohanni a házba ajtóstul —
hű bele Balázs módjára. Ajtóig kísérni a vendégel. A
templomoknak ajtajok, a mennyországnak és pokolnak
kapuja van. Ajtónak nevezzük némely öblös bútorok
nyitó-záró tábláit is : szekrény-, láda-, ketreczajtó.
Elemzésére nézve 1. AJ, AJT. Mennyiben az
ajtó nyílást, s mintegy torkolatot jelent, oly fogalmi
viszonyban áll az aj-val, mint a latin ostium az o#-val.
AJTÓBÉLLÉS, (ajtó-béllés) ősz. fn. Az ajtó
mellékfalait takaró, behúzó deszkázat, mely átv. ért.
mintegy béllést képez.

AJTÓFÉREJE, azaz ajtó férője, székelyesen =
ajtó téré.
AJTÓFOGANTYÚ, (ajtó-fogantyú) ősz. fn. Az
ajtó oldalára alkalmazott vasból, rézből stb. való fogó,
melylyel a kimenő maga után behúzhatja az ajtót
AJTÓHEVEDER, (ajtó-heveder) ősz. fn. Léczből
való pártázat, mely köröskörül az ajtó széleit övedzi, s
tulajdoukép arra szolgál, hogy az ajtó szorosabban
az ajtófélhez tapadjon, s a légjárást akadályozza.
AJTÓKALAPÁCS, (ajtó-kalapács) ősz. fn. Az
ajtó külső oldalára illesztett kalapicsféle eszköz vasból vagy fából, melylyel a bemenni akaró a zárt ajtót zörgcti, hogy bcereszszék.
AJTÓKAEIKA, (ajtó-karika) ősz. fn. Karikaformájú fogantyú, melynél fogva a kimenő maga
után behúzza az ajtót.
AJTOKILINCS, (ajtó-kilincs) ősz. fn. Az ajtózár fogantyúja, melyet alanyomra az ajtót felnyitjuk.
1. KILINCS.
AJTÓKÖZ, (ajtó-köz) ősz. fn. Az ajtónyilás tértartalma, vagyis szélessége és magassága; különösen,
két ajtó közötti téröböl.
AJTÓKÜSZÖB, (ajtó-küszöb) ősz. fn. A bejárás
alján, a padlózatnál valamivel magasabbra emelt deszkázat, gerenda vagy kő. L. KÜSZÖB.
AJTÓMELLÉK, (ajtó-mellék) ősz. fn. 1) 1.
AJTÓFÉL. 2) Ajtó melletti közvetlen hely, tér.
AJTÓMÖG, (ajtó-mög) ősz. fn. Csak helyviszonyitó névutókkal divatozik, s elválasztva iratik : ajtó
mögé vonulni, ajtó miJgö/t állni, ajtó mögül előlépni.
Értelme: a nyitott ajtó által hátulról képzett zug,
ajtó háta után levő tér, az ajtó és fal között.
AJTÓN, falu Erdélyben, belyr. Ajton-ba, —Ián,
—lói.
AJTÓNÁLLÓ, (ajtóu-álló) ősz. fn. Őr a fejedelem , főhivatalnokok, törvényszékek stb. ajtajánál,
aki arra Ügyel, hogy csak az menjen be, kinek joga
van. Ajtónálló mester vagy fő ajtónálló, Magyarországon a zászlósurak egyike.
AJTÓNÁLLÓI, (ajtón-állói) ősz. mn. Ajtónállót
illető. Ajtónállói hivatal, kötelesség.
AJTÓNKÉNT, (aj-tón-ki-ent) ih. Ajtóról ajtóra
menve, az ajtókat sorba vére. Ajtónként bekoczogatni,
kéregetni.
AJTÓÖR, 1. AJTÓNÁLLÓ.
AJTÓPÁNT, (ajtó-pánt) ősz. fn. Az ajtó részeit
öszvefoglaló, s szegekkel oda erősített lemez vasból,
rézből.
AJTÓPÁRKÁNY, (ajtó-párkány) ősz. fn. Az
ajtóféli díszesebb deszkázat felső része, mely az építészet szabályai szerint furagványokkal ékesíttetik.
AJTÓPÁRTÁZAT, (ajtó-pArtázat) ősz. fn. Az
ajtó párkányának alsó, szélesebb része.
AJTÓRAÖASZ, (ajtó-ragasz) ősz. fn. Az ajtófél részei, melyek a falba eresztetnek, s mintegy oda
ragasztatnak; az ajtó ebbe alkalmazott sarkon forog.
Különösen ajtóragasz — azon deszkázat, mely a falba eresztett gerendát beborítja.
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AJTÓBÉLLET, 1. AJTÓBÉLLÉS.

AJTÓBETÉTLEN, (ajtó-be-tétlen) ősz. ili. Az
ajtót be nem téve, nyitott ajtónál.
AJTÓCSKA, (aj-t-ó-ocs-ka) kies. fn.tt. ajtócská-t,
tb. ajtócskák. Aránylag kicsin, alacson ajtó.
Csinálnék aranyául kalitkát, gyémántbul válucskát,
ezUttbUl ajtócskát. Népd.
AJTÓFA, L AJTÓFÉL.
AJTÓFÉL, (ajtó-fél) ősz. fn. A bejárás oldalfalaiba eresztett gerendák, melyek egyikéhez az ajtósark ragautatik, a másikba pedig a zűr szolgál.
AJTÓFÉLFA, 1. AJTOFÉL.
AJTÓFÉLBE, (ajtó-félbe) ősz. ih. Ajtó mellé.
AJTÓFÉLT, (ajtó-félt) ősz. ih. Ajtó mellett,
ajtó táján.
AKAD.

NAGY

gZÚTÁR.
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AJTÓRAGASZTÉK, 1. AJTÓRAGASZ.
AJTÓSARK, (ajtó-sark). ősz. fh. 1) Az ajtó,
illetőleg ajtószárny hátsó, alsó szöglete. 2) Az ajtófélbe eresztett két vagy három hengerded rndacska,
mely az ajtó-szárnyon levő csőalakú kapocsba megy.
s mely körül az ajtó forog.
AJTÓSZÁE, (ajtó-szár) ősz. fn. 1. AJTÓFÉL.
AJTÓSZÁKFA, (ajtó-szár-fa) ősz. fű. Az ajtó
szart vagy ajtófélt képező famü.
AJTÓSZÁRNY, (ajtó-szárny) 3sz. fn. A két
táblából álló s kétfelé nyíló ajtómü egyikegyik felerésze. Jobb, bal ajtószárny. Egyik, mindkét ajtóitárnyat kinyitni, betenni.
AJTÓSZÉMÖLD, (ajtó-szémöld) ősz. fa. Kiálló
keresztgerenda vagy deszkamü az ajtó fölött, melyuek alulról párhuzamosan megfelel a küszöb.
AJTÓSZÉMÖLDÖK, 1. AJTÓSZÉMÖLD.
AJTÓTÁMASZ, (ajtó-támasz) ősz. fn. Általán,
amivel az ajtót kinyitás vagy becsukódás ellen megtámasztják.
AJTÓTABTÓ, 1. AJTÓNÁLLÓ.
AJTÓZÁR, (ajtó-zár) ősz. fii. Általán vasból,
rézből vagy fából csinált mesterséges mttkéazület,
mely az ajtó kinyílását gátolja. Részei: nyelv, mely
az ajtófélbe megy; toll, mely a nyelvet ideoda rúgja;
kulcs, mely a tollat mozgatja; pléh, mely a belső gépezetet takarja. Egyébiraat az ajtózárok különfélék.
AJTÓZÁVÁK, 1. AJTÓZÁR.
AJTOZIK, régies, áhítozik helyett „Miként ajtozik a szarvas vizeknek forrására." Passió. Toldytól.
AJTÓZÖRGETYÜ, ősz. fa. 1. AJTÓKALAPÁCS.
AJVAS, 1. AJAZÓVAS.
AJVÉSŐ, (aj-véső) ősz. fa. Asztalosok s más
famfivesek vésőféle eszköze, melylyel a fát ajazzák,
azaz, ajat, rovátkot metszenek bele.
AJVLRÁ.Ö, (aj-virág) ősz. fn. Éjszak-Amerikábzffl tenyésző vízi növénynem, melynek virágai ajasak,
azaz rovatékosak, s öt hímszáluak. (Hydrophyllum. L.)
AJZ, 1. AJ AZ.
AK, elvont gyök, melyből 1) okod, akadály,
akaszt, akgat (aggat), és ezek származékai némely
másokkal együtt erednek. Ezek alapérteményéből az
tűnik ki, hogy az ok oly tulajdonságot jelent, melynélfogva valamely test egy misikkai érintkezvén, abba bele ütközik, belehatol, honnan rokonok vele a vékonyhangu ék, eke, mint más testbe ható éllel ellátott
eszközök. Ez érteményben és hangra nézve rokonai:
a szanszkrit ae vagy anc (hasítni), agh (vágni) kok (hasítni), hellén áxi}, lat ocuo, ocies, ocus, acinaces gyökei,
a német Azt, Edét, Éggé, Angel, hóekén stb. Átv. ért.
ebből elemezhető az akar akarat gyöke is, mennyiben
aki valamit akar, az működő erejét az illető cselekvési
tárgynak mintegy nekifeszíti, s az ellene vetődő nehézségeken áttörni iparkodik; aki akaratot, az erkölcsileg
megköti, megakasztja magát Előtéttel hozzája rokoníthatók: vak = akadozva járó, vakmerő', aki merészen beleakad, belevág valamibe; makacs, bakafántos,
bakáétól, mintegy : akacs, akafántos, akacsol. V. ö.

akácz, okácziós. 2. rendű származékai : akna, akona,
akó, akol, melyek szerint ok valami nyíltat jelent, s
rokon aj gyökkel (ajak, ajtó stb. szókban), továbbá a
csinai kai (aperire) szóval, és a török ocs-mak (nyitni),
acs-il-mak (uyilni) igékkel. L. AJ.
— AK (1) hangrendileg ok, ék, ék, Sk, ik, névk.
mely részint elvont, részint élő gyökökből képez föés mellékneveket, mint: aj-ak, bod-ak, szil-ak, bor-ok,
hur-ok, tul-ok, tor-ok, én-ek, ker-ek, pécz-ék, fész-ék,
köny-ök, tül-ök, hajl-ok, nyomd-ok, tör-ek, rejt-ék,
szemöld-ök.
Részletesen tárgyalva I. K. képző.
— AK, (2) hangrendi párhuzamban ék, 1) Harm.
személyrag némely igeidők többesében: járán-ak, menén-ek, járt-ak, ment-ek, jártan-ak, menten-ek, járandan-ak, menenden-ek, járjan-ak, menjen-ek, járnán-ak,
mennén-ek. Ezekben a többes személynévmás Sk és
önök módosított alakja, t. i. járt-ak = járt-ők, jártanők = járt-önök, járjanak = járj-önök stb. 2) A
kapcsolómód egyes számbeli első személyi-aga, p.
járj-ak, menj-ek, láss-ak, vess-ek. Eredetije a csupán
ragozásban divó első személynévmás ék, változattal
némely időkben ok, ők, ék, mint: vág-ok, üt-ök, ver-ék.
Részletesen 1. SZEMÉLYNÉVMÁS.
— AK, (3) többesszáma névrag, melynek hangrendi párhuzamban megfelelő társa ék, p. fsl-ak, fel-ei,
bal-ok, hely-ek. Ily ép alakban csak mássalhangzóval
végződő nevek után járul, és pedig I. főnevek után,
a) ha a gyökszóban nyílt a van, milyenek: aj, ajk,
agy, fal, hal, galy, haj, had, has, nyak, vaj, va», vad,
var; b) az ékvesztő egy és többtaguak után: sár sarak, nyár nyar-ak, madár madar-ak, kosár kosar-ak,
sugár sugar-ak, bogár bogar-ak stb. c) a j v képzőjfl
törzsekhez: gyopj, tárj, várj, marj, sarj, av, jav, sav,
szav, táv, hav, daru, szarv, adv, magé, odv; d) mélyhangu i { után: in-ak, hid-ak, lik-ak, seíj-ak, d<j-ak,
híj-ak, íj-ak, szil-ak; kivétetnek s ofc-val ragoztatnak:
ih, esik, csín, gyik, kin, nyírt, zsír, sír s némely mások; e) hosszú á útin valamivel zártabb ezekben:
ág, ágy, áll, ár, háj, hárs, hát, ház, kád, máj, nyál,
szál, tál, száj, nyárs, szár, szárny, táj, tár, tárgy, társ,
vágy, váll, vár, melyek után tájejtéssel az a átváltozik o-ra, p. ház-ok, váll-ok; f) a több szótaguak közöl,
a fentemlített ékvesztőkön kívül, az alom képzőjttek
után, melyek egyszersmind hangugratók: hotalm-ak,
szidalm-ak, oltalm-ak stb. H. melléknevek után, ha
mélyhanguak, általános szabály szerint járni, nevezetesen a) gyökszók és törzsek után: lágy, rósz, tág, új,
rút, sok, vad, bús, dús, gyors; b) ezen számnevekhez:
három, nyolc*, húsz, száz; c) a multídőbeli igenevekhez : holt-ak, mult-ak, tanutt-ak; d) a fokozott melléknevekhez : jobb-ak, nagyobb-ak, okosb-ak; e) az ékony,
ály, ány, vány, ánk, ár, asz, ős, ás, ős, az képzőjü
melléknevek után, mint : hojlékony-ak, ssiká/y-ak,
sot-dny-ak, halvány-ak, nyulánk-ak, fopdr-ak, kopaszak, hálás-ak, házas-ak, okos-ak, igaz-ak : Kivétetnek
a) atog, p. hervatag-ok, b) talán, p. nyugtalan-ok, c)
ág, gazdag-ok, d) ár őr, pazar-ok, gondor-ok, e) és az
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öt képzőjüek, midőn főnévül használtatnak, p. kalapos-ok, t. i. mesteremberek; kalapos-ak, a kik kalapot
viselnek.
Bővebben 1. K, mint többesképző.
AKA, helyn. Veszprém és Biharv. Helyr. Akára,
Mán, Máról.
AKÁCZ, (ak-ácz) fn. tt. okácz-ot. Országszerte
ismeretes fa- és cserjenem a kétfalkások és tízbímesek
seregéből. Mátyusfóldén : okocs vagy agacs, másutt:
okára vagy ákász.
Legközelebbi rokona : alcics, azaz tövisiiemü
szálka, mely a vele ütközésbe jövő testekbe akad,
továbbá az okácziós, azaz, másba akgatódzó, belekötő.
Hazonlók hozzá a hellén áxaxia, axavQog, és a latin
acacia, 1. AK, elv. gyök.
AKÁCZFA, ősz. fn. 1. AKÁCZ.
AKÁCZIÓS, (ak-ácz-i-ós) mn. tt. okáczios-t vagy
—öt, tb. —ok. Székely tájnyelven : aki másokba belekötni, beleakadni szeret, akadékos, mint az akáczfa.
AKÁCZIÓSKODÁS, (ak-ácz-i-ós-kod-ás) fn. tt
akáctiátkodás-t, tb. —ok. Akadékoskodás, kapczáskodás, másokba kötelődzés.
AKÁCZIÓSKODIK, (ak-ácz-i-ós-kod-ik) k. m.
akdczióskod-tam, —tál, —ott. Másokba belekötiű akar,
akadékoskodik, kapczáskodik, veszekedésre ürügyöt,
alkalmat keres, akgatódzik.
AKÁCZVIRÁG, (akácz-virág) ősz. fn. Az akáczfa bogiáros, fehér vagy pirosas virága, mely a mi éghajlatunk alatt május közepe táján kezd nyílni.
AKAD, (ak-ad) önh. m. akad-tam, —tál, —t
vagy —ott, htn. —ni. 1) Beható ragu viszony névvel,
valamibe ütközik, vagy belehat, belefúrja magát Köbe akadt a szekér. Fogába akadt a csont, a szálka,
TMske akadt a lábába. 2) Bcnmaradó ragu viszonynévvel, bizonyos akadály, gát miatt megütközés! állapotban marad. Ott akadt a sárban, kátyólban, gödörben. Benn akadt a szorosban. 3) Marasztaló névraggal,
találkozás, ütközés következtében függve marad. Fán
akadt a ruhája, kalapja. 4) Fclható névraggal, valamire talál, mintegy rámegy. Fémre, kincsre akadt,
fi'em akadhatok elveszett lovamra. Csak társainkra
átadhatnánk. Egy becsületes emberre sem akadhattam.
5) Találkozik, előadja magát. Mindenre akad ember.
Akad még oly alkalom, hogy . . . 6) Valahová jut, vetődik. Irigyeim kezébe, latrok hatalmába akadtam. Véletlenül tsiványfészekbe akadtam. 7) Öszue igekötővel,
szembe jő valakivel. Barátjával, ellenségével öszveakadt. 8) Átv. ért beleköt valakibe, kapczáskodik. A
garázda, ember alkalmat keres, hogy valakibe akadhasson. Ide tartoznak e részint átvitt, részint közmondás!
használatai: Tervében, szándékában fönnakadni. Bemedben megakadni. Bárcsak valami szerencsém akadna. Nyelvének kereke megakadt. Akadjon a szárazfán
= akaszazák föl. Minden fejszének akad nyelt. Km.
Elemzését illetőleg 1. AK elv. gyök.
AKADÁLY, (ak-ad-ály) fn. tt. akadály-t, tb.
—ok. Akármi ellenvetés, ellenszegülés, gát, nehézség,
mely valamely dolog, munka, terv, szándék, törekvés

folytatását, illetőleg végrehajtását hátráltatja, ellenzi,
visszatartja. Akadályokkal küzdeni. Akadályra bukkanni. Akadályba ütközni. Akadályt vetni. Akadályon
győzni, átesni. Nagy akadály a szegénység. Km. Az elbizakodás akadályt vet át előmenetelnek. Semmi akadály, csak rajta !
AKADÁLYOS, (ak-ad-ály-os) mn. tt. akodályos-t
vagy —oíj tb. —ok. Ami akadályul szolgál, nehézséggel járó, ellenszegüléssel páros, valami dologban
gátoló. Akadályát út, járás, hajózás. V. ö. AKADÁLY.
AKADÁLYOSKODÁS, (ak-ad-ály-os-kod-ás) fn.
tt. okodályoskodás-t, tb. —ok. Kapczáskodás, kötelődzködés, veszekedési, ellenszegülés! viszketegből
származó viszálkod&s.
AKADÁLYOSKODIK, (ak-ad-ály-os-kod-ik) k.
m. akadályoskod-tam, —tál, —ott. Gyakori, ismételt,
folytonos ellenszegülés, ellenvetés által valakinek útjában áll, hogy akaratát, szándékát a véghezvitelben
hátráltassa, késleltesse, meghiúsítsa.
AKADÁLYOZ, (ak-ad-ály-oz) áth. m. okodályoz-tam, —tál, —ott, pár. —z, htn. —ni. Valakit
czélja, akarata végrehajtásában fentartóztat, gátol,
hátráltat, késleltet Lehet valakit mind jóban, mind
roszban akadályozni. Ne akadályozz, ha mondom. Akadályozni valakit valamitől — [nem engedni, hogy
megkezdhesse; akadályozni valamiben — a megkezdett munkában hátráltatni.
AKADÁLYOZÁS, (ak-ad-ály-oz-ás) fh. tt okadályozás-t, tb. —ok. Ellenszegülő, gátvető cselekvés,
mely által valakit bizonyos dologtól visszatartunk;
hátráltatás, késleltetés.
AKADÁLYOZÓ, (ak-ad-ály-oz-ó) mn. tt. okad(ilyózó-1, tb. —k. Aki vagy ami akadályoz, hátráltat, gátol valamit. Haladást akadályozó sajtórendelet.
Akadályozó körülmények.
AKADÁLYOZTAT, (ak-ad-ály-oz-tat) áth. m.
akadályoztat-tam, —tál, —ott, pár. akadályoztass, htn.
—ni. A szóképzés szabályai szerint miveltetö ige
volna, s annyit tenne, mint más által akadályoz valakit vagy valamit; de a köz nyelvszokas értelmében
csak annyi, mint: akadályoz. A sok látogató akadályoztatja a munkás embert.

AKADÁLYOZTATÁS, 1. AKADÁLYOZÁS.

AKADÁLYTALAN, (ak-ad-ály-talan) mn. tt.
akadálytalan-t, tb. —ok. 1) Amiben nincs akadály,
amit sem anyagi, sem erkölcsi ellenszegülés nem hátráltat, nem késleltet, szabad folyamatú. 2) Mint igehatárzó ám. akadálytalanul, akadály nélkül. A kezdett
pályán akadálytalan haladni. Czéljához akadálytalan
eljutni.

AKADÁLYTALANUL, ih. 1. AKADÁLYTALAN 2).
AKADÁS, (ak-ad-as) fn. tt. akadás-t, tb. —ok.
Általán ellenszegülésből támadt visszahatás, mely
miatt a folyamatban levő munka vagy akármely folyékony dolog félbeszakad. Megakadás, elakadás, fölakadás. Vizelet elakadása. Többi érteményei az akad
igéből magyarázhatók. V. ö. AKAD.

AKADÉK—AKADÉMIAI

AKADÉMIKUS—AKAR

AKADÉK, (ak-ad-ék) fn. tt. akadék-ot. Általán
minden, ami akadásra ad okot, ami valamiben gátot
vet, hátráltat, visszatart, késlet. Tűzoltásnál a bámuló
nézők sokatága, vagy a» utczák szilt volta nagy okádék. A siető' embernek okádékul vannak az elülte latsán ballagok. Akadék-kS-, gerenda az útban. Adoma
szerint a czigány a kadétot katona-okádéknak nevezte.
Átv. ért el nem igazodható kétkedés (scrupulus).
AKADÉKOS, (ak-ad-ék-Ofl) mn. tt akadékos-í
vagy —át, tb. —ok. 1) Akadékot okozó, képező,
hátráltató, késleltető, p. Akodékos út, melyen nehéz
járni. Akodékos ember. 2) Szövevényes, bonyolódott,
nehéz föloldisu. Akodékos kérdés, ügy. 3) Aki mindenen fönnakad, vagy nem képes eligazodni, aki a
kákán is csomót keres.
AKADÉKOSKODÁS, (ak-ad-ék-os-kod-és) fa.
tt. akadékoskoddi-t, tb. —ok. Ellenszegülés! hajlandóság, melynélfogva valaki akadékoskodni szeret, vagy
szokott. L. AKADÉKOSKODIK.
AKADÉKOSKODIK, (ak-ad-ék-os-kod-ik) k. m.
akodékoskod-tam, —tál, —ott, htn. —ni. Szüntelen
vagy gyakran, ismételve akadékot okoz, útban áll,
kapczáskodik, kötelődzik, holmi ellenvetésekkel az
ügyet hátráltatja, kifogásai által késleltet valamit,
lábalattkodik.
AKADÉKOSKODÓ, (ak-ad-ék-os-kod-ó) mn. tt
okadékoskodó-t. Aki akadékoskodni szokott, szeret;
akadékvető, kereső, csináló. L. AKADÉKOSKODIK.
AKADÉMIA, fn. tt akodemiá-t. A görög nyelvből minden művelt nyelvbe, s így a magyarba is
átvett szó. Jelent altalán oly helyet, melyben a tudományok, művészetek és testi gyakorlatok oktatásképen előadatnak. Különösen 1) így neveztetik a bölcsészetben Plató iskolája. T. i. egy Athénén kívül
fekvő kies helyen, mely legtöbbek véleménye szerint
valamely Akademus nevű hősről neveztetett Akadémiának, hol gyönyörű kertek és sétányok , valamint
testgyakorló iskola is létezett, Plató szintén iskolát
alapított, honnan az 6' bölcsészeié is akadémiának neveztetik. 2) Nálunk az egyetemnél szűkebb értelmű,
s azon főiskolákat jelenti, melyekben bölcseleti és
jogtudományokra oktattatik az ifjúság, milyenek a
győri, kassai, pozsonyi, nagyváradi, zágrábi fotanodák. 3) Tudósok társulata, kik bizonyos időkben
értekezés végett öszvegyttlnek, s a tudományokat mívelik; ilyen a magyar tudományos akadémia. 4) Művészek társulata, vagy tanodája, p. festesz-, szobrász-,
zenész-akadémia. 5) Különösen valami nagyobbszertt
hangművészeti, p. szavalási, zenei előadás. 6) A festészek akadémiáknak nevezik azon meztelen alakokat,
melyek vagy a természet után, vagy valamely minta
szerint rajzoltattak. Végül 7) azon köz, nyilvános épület, melyben valamely akadémia tagjai vagy növendékei öszvegyűlnek.
AKADÉMIAI, (akademia-i) mn. tt. okoaVmiai-t,
tb. —ok. Ami akadémiába vagy akadémiából való,
ahhoz tartozó, azt illető. Akadémiai tagok, növendékek.

Akadémiai előadások, ülések, gyűlések. Akadémiai
könyvtárak, segédeszközök, képek.
AKADÉMIKUS, fn. tt akademikus-t, tb. —ok.
Valamely akadémia tagja vagy növendéke.
AKADOZ, (ak-ad-oz) gyak. önh. m. akadoc-tam,
—tát, —ott, pár. —z, htn. —ni. Gyakran ismételve,
több izben megakad, vagyis bizonyos cselekvése folyamát, fonalát félbe-félbeszakasztja, valamely gátoló,
hátráltató oknál fogva. Akadoc a szekér a kátyotos
utón, a hajó a zátonyos folyón, a ruha a bozótban, a
tövisek közölt. Akadó* a dolog menetele. Különösen
mondjuk a nyelvről, midőn beszéde, kiejtése szakgatott. Akadoc a nyelve, köhögve beszél. Áfásokba akadozni, átv. ért =r beléjök kötni, kapczáskodni.
AKADOZÁS, (ak-ad-oz-ás) fn. tt akadozás-í,
tb. —ok. Gyakori, többszöri megütközés, megállás,
botlás, kivált menet közben, vagy valami tapadó tárgy
általi gyakori fentartóztatás, p. akadozás a tövisbokrok között. Akadozás (a nyelv akadozása) lényeget hiba a szónokban. A tok akadozásban elkésni, ruháját
öszverongálni.
AKADOZIK, hibás, akodos ige helyett; mert
törzse: akad, nem pedig: akadik.
AKADOZÓ, (ak-ad-oz-ó) mn. tt okodozó-t. Megmegütköző, nem folyó; höbögö, kétkedő. Akadná
gép, malom, óra. Akadozó nyelv, beszéd, szónok. Akadozó ember, azaz kétkedő.
AKÁNT, fn. tt okánt-ot, két föbbhímesek és
megrejtősök seregébe tartozó növénynem; csészéje
kétlevelü, bokrétájának fölső ajaka nincs, tokja kétrekeszü. Közvetlenül a görög «x«ei>&0£-ból (= akics
virágú) vétetett, de gyökre nézve nyelvünkben is
honos. V. ö. AK, elv. gyök.
AKÁNTBOGÁCS, (akánt-bogács) ősz. fa. Növényfaj a bogácsok neméből, melynek levelei tövises,
akicsos élűk, honnan a neve is. (Carduua acanthoides).
AKAR, (ak-ar); áth. m. akar-1, htn. —ni. 1)
Általán valamely cselekedésre, vagy valamit tenni
kész. Különösen 2) eltökélett, elhatározott belső öntudatból hajlandó tenni valamit, midőn ezen szó belső szabadságot, függetlenséget előföltételez. Én azt,
én úgy akarom, ha az égess világ ellenem támad is.
Ha Isten is úgy akarja. Teljességgel nem akarom.
Amit akar, azt kiviszi. Aki akar, lel okot. Km. Akarom is, nem is. Km. 3) Nagyobb nyomatékkal ám. parancsol. Akarom, hogy az égess has szavamat fogadja.
Ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes. Km. t i.
adoma szerint midőn a czigány lovát árulta, ha valaki kérdé: vemhes-e a lova? azt felelte, vemhes; ha
pedig valaki azt kérdé: nem vemhes-e a lova? azt
válaszolta, nem vemhes. Miért megfeddetvén, a föntebb!
szóval felelt Nem mint akarnék, hanem a mint lehet.
Km. 4) Akarom hinni = örömest hiszem, hajlandó
vagyok hinni. 5) Valamit tapasztalással elérni kivan.
Akarom látni, hallani, tudni. 6) Szándékozik, készül.
Most jövel, és már menni akarsz t Sokat akar a szarka,
de nem Wrja a farka. Km. Meg akar/afc látogatni. Ki
akarok menni. El akarok utam*. 7) Vétetik a cselek-
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rést megelőző föltételül is. Ö nem csak akar, de tesz is
Nem elég akarni, de cselekedni is kell. 8) Használtatik
a szabadságtól nem függő állati, sőt természetszükségi
működések kijelentésére is. A csecsemő' szopni, enni,
alwmi akar = szophatnék, ehetnék, áthatnék. 9) Sajátságos magyar kitételek: meg akar halni, bolondulni, betegedni, a ház le akar dőlni, e helyett: haló, bolonduló, betegedő félben van, a ház dőlő félben van,
le fog dőlni. E két nem akar vágni, életlen volta miatt
nem bir vágni. A pipa nem akar szeleim, a hajó nem
akar helyéből mozdulni, stb.
Elemzését illetőleg 1. AK. elv. gyök.
AKAR, (ak-ar) v. AKÁR, (ak-ir) ksz. Az igétől
megkülönböztetés végett az utóbbit helyesebbnek véljük. 1) Oly mondatokat köt öszve, melyek önmagukban véve egymástól különböző, másmás nemű dologról
rzólanak, de bizonyos tekintetben hasonlat van közi'.ttok, p. Akár dardsfészekbe nyúljak, akár ezeket bántsam. Akár ennek beszélj-, akár a részeg németnek. Km.
2) Ellentéteseket, ellenkezőket foglal öszve. Akár ide,
akár oda, mindegy. Akár így, akár úgy. Akár tetszik,
akár nem, mitsem gondolok vele. Különösen egyes dolgokra vagy személyekre vonatkozva, melyek másmás
nemflek. Mindegy neki, akár bor, akár pálinka. Akár
Budán, akár Pesten lakhatom. Mindegy neki, akár Péter, akár Pál.
„Akár midőn a nap rajtad leszáll,
S az égpirulat fényében ragyogsz;
Akár midőn setét felhők boriinak."
Szemére Pál.
3) Néba magán is áll, mely esetben különfélekép lehet feloldani. Akár a siketnek beszéljek, mintha siketnek beszélnék. Akármit beszélsz, de úgy van = beszélhetsz, amit akarsz. Akár merre menendesz, követlek = menj, amerre akarsz. Akár tüzbe vízbe ugorjim érte := kész vagyok tüzbe vizbc ugorni.
Az öszvetett nevek s határzókban bizonyos nem
alá tartozó mindent vagy többet fejez ki, melynek részei közöl választhatni, s bár szóval felcserélhető, p.
akárhol = több hely közöl bármelyiken, akárki =
mindenek közöl bárki stb.
„Akárhová hajtsam fejemet,
Seholsem találom helyemet."
Népdal.
S bár ám. bátor.
„Legyünk itten mind hajnalig
Bátor világos viradtig."
Népdal.
Mindezen érteményeiben a szabad választás alapfogalma rejlik, s nem egyéb, mint az akar ige különösen alkalmazva, melylyel körülírva főicserélhető, p.
akár Budán, ahár Pesten lakhatom = ha akarom,
Rudin, ha akarom, Pesten. Akár mit mondasz =r
mondj amit akarsz. Akár Így, akár úgy = így vagy
lifty akarva. Akár megesküdjem = ha akarod, megesk üszőm, kész akarattal megesküszöm. Akár jösz, akár
n*m = akarsz jönni vegy nem. Hasonló kötszoi értelemben használtatik a latin i-i's (akarsz), p. ubivis =

mindenütt ahol akarod, qtiivi*, akit csak akarsz, azaz,
mindenki, akárki, quantumvis, amennyit akarsz, akármennyi.
AKARÁS, (ak-ar-ás) fn. tt. akarát-t, tb. —ok.
Elhatározás, eltökélés. elszánás bizonyos cselekvésre,
mely szabadságunktól függ. Nem akarásnak nyögés a
vége. Km. Nem akarat, fejvakarás. Km. Az akarati
tőlünk függ, a végrehajtat nem mindig.
ARAKAT, (ak-ar-at) fn. tt akarat-ot. Általán az
emberi lélek azon tulajdonsága, melynélfogva önmaga
határozza el, amit tenni fog. Ezen embernek akarata
van, azaz másoktól függetlenül, önszántából teszi,
amit tesz. Akaratomtól függ ezt tenni vagy elhagyni.
Akaratommal történt = úgy akartam. Különösen bölcseleti ért. gyakorlati tehetség, melynek lényege az
elhatározás és végrehajtás. Szabad akarat, mennyiben
működése egyedül önerejétől függ. Korlátolt akarat,
mennyiben a belső eltökélés végrehajtását külső akadályok hátráltatják. Erős, gyönge, eltökélett, ingadozó,
jó, gonosz akarat. Továbbá jelent parancsot. Akaratom szerint cselekedjetek. Legyen te akaratod (Űr
imáds.) Az ország ét fejedelem akaratának minden polgár hódúi; egyezést, egyetértést: KSz akarattal megválasztani valakit; makacsságot, önfejüséget : Nagy
benne az akarat, mint a vén leányban. Km. Innen :
akaratot ember — önfejű, makacs.
AKARATHIÁNY, (akarat-hiány) ősz. fn. Azon
lelki erő fogyatkozása, nemléte, melynélfogva magunkat valamire elhatároznunk kell. Vállalkozó bátorság,
erély, szilárdság nélküli állapot.
AKARATI, (ak-ar-at-i) mn. tt. akarati-t, tb.
—dk. Akaratból származó, önkéntes. Akarati tehetség, cselekedet.
AKARATLAN, (ak-ar-atlan) mn.tt. akaratlan-t,
tb. —ok. 1) Akinek független akaró tehetsége nincs,
akarathianyban szenvedő. Különösen szabad, beszámítható akaratot nélkülöző. Akaratlan csecsemő, őrült.
2) Szabad akarattól nem függő, abból nem származó,
akarat ellen való, kényszerített, nem szándékolt. Akaratlan bánfát, térelem. Határzóilag ám. AKARATLANUL. Ez akaratlan történt.
AKAEATLANSÁG, (ak-ar-atlan-ség) fn. tt. okaratlantág-ot. Állapot, midőn valaki akarattal nem bir,
vagy az akarati tehetséget nem gyakorolja, közönyösség; akarathiány.
AKARATLANUL, ih. Nemakarva, szándékunk
ellen. Akaratlanul megtaszftani valakit.
AKARATOS, (ak-ar-at-os) mn. tt okoraíos-t v.
—aí, tb. —ok. Önfejű, csökönyös, makacs, aki egyedül saját akaratát követi, megvetve a másokét, daczolva a másokéval. Akaraíos gyermek, ember. A Nador-codexben előjön akaratot ez értelemben is : akaró, akara<tí, „hogyha házasságra akaratos volna." (570. levél).
AKARATOSAN, (ak-ar-at-os-an), 5h. Önfejüleg,
makacsul ellenszegülve, daczosan.
AKARATÓSÍT, (ak-ar-at-os-ít); áth. m. akoratotit-ott, pár. —s, htn. —ni vagy —ani. Akaratossé,
azaz makacscsá, önfejűvé tesz valakit.
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75 AKAEATOSKODÁS—AKÁRMELYFELÖL
AKARATOSKODAS, (ak-ar-at-os-kod-ás) fii. tt.
akaratoskodás-t, tb. —ok. Önfejüsködés, makacskodás, daczoskodas.
AKAEATOSKODIK, (ak-ar-at-os-kod-ik) k. m.
akaratoskod.tam, —tál, —ott, htn. —ni. Mások parancsa, javaslata, okosabb tanácsa ellenére saját eszét
követi makacsul.
AKAKATOSSÁG, (ak-ar-at-os-ság) fii. tt okaratosság-ot. Oly ember tulajdonsága, ki egyedül öneszét követi, s mások tanácsát, szavát makacsai mellőzi ; nyakasság, önfejüség, daczosság.
AKARATSZÉRÜ, (akarat-szérU) ősz. mn. Szabad akarat elhatározásából folyó, önkéntes, nem erőltetett, nem kényszerített.
AKARÉKOS, (ak-ar-ék-os) mn. tt okarékos-t
vagy —öt, tb. —ok. Kinek akarata valamire hajlandó, mások szavára hajtó, idegen tanácsot követni
kész. Oly képzésű új szó, mint takarékos, csavarékos.
AKÁRHOGY, (akár-hogy) ősz. ih. Különböző
módok közötti választásra vonatkozik, s ám. bár miképen, bár mi módon. Akárhogy temem szerét, meg
kell méretnem. Akárhogy töröm fejemet, nem jut eszembe.
Akárhogy, csak meglegyen. Akárhogy bizonyítsd, nem
hittem. Nem gondol S vele, akárhogy vitelem magamat.
AKÁRHOGYAN, 1. AKÁRHOGY.
AKÁKHOL, (akár-hol) ősz. ih. Bár mely helyen,
vidéken, városban, országban. Akárhol lettest, meglátogatlak. Akárhol van dinom-dánom, b't ott leled. Akárhol,
de ezen városban rejtesik. Akárhol megfordult, mindenütt
szívesen látták. Helyhatárzó és állapító jelentésű.
AKÁRHONNAN, (akár-honnan) ősz. ih. 1) Bármely helyről, tájról, országból, akármely pontról, oldalról. Akárhonnan nézem e várost, mindenütt rendetlennek látom. Jó bor, akárhonnan hozták. 2) Akármely
kútfőből. Akárhonnan veszed, elő kell teremtened. Akárhonnan meríthetsz = ahonnan tetszik, mindenünnen.
ÁKÁRHOVÁ, (akár-hová) ősz. ih. Akármely
helyre, tájra, országba, pontra, oldalra stb. Akárhová
megy, szívesen látják. Akárhová rejtezel, megtalálnak.
Akárhová tesz az Isten, nem tehetek róla. Akárhová
fordítom szemeimet, mindenütt pusztulást, ínséget látok.
AKÁRKI, (ak&r-ki) ősz. mn. 1) Mindenki vagy
senki. Ezzel bizony akárki beérheti. Akárkivel találkozik, üdvözli, azaz: mindenkit üdvözöl. Akárkihez hozzámenne, csak vinnék — mindenkihez, csak vinnék.
Akárkiben ne bizzál. Akárki mondja, nem hiszem =
senkinek nem hiszem. 2) Sok köcől valaki. Akárki
volt, mi gondod rá t
AKÁRMELY, (akár-mely) ősz. mn. Kivétel vagy
válogatás nélkül minden. Akármely könyvet fog kezébe, legott eldobja. Akármely hivatalt, szolgálatot kész
elfogadni. Akármely órában jövendesz, honn találsz.
AKÁRMELYFELÉ, (akár mely-felé) ősz. ih.
Akármely iránypontnak tartva, akármerre menve,
irányozva. AkármelyfeU irányozza látcsövét, mitsem
lát. AkármelyfeU veszi útját, nyomába érnek.
AKÁRMELYFELÖL, (akár-mely-felől) ősz. ih.
Bár mely tájról, pontról, oldalról. Akármelyfelöl fúj
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a szél, födött-e vagyunk ellene. Akármelyf elöl támadja
meg várunkat az ellenség, mi biztosítva vagyunk.
AKÁRMELYIK, (akár-melyik) ősz. mn. Több
közöl egy bizonyos meghatározott alanyra vonatkozik. Ezen lovak közöl megvenném akármelyiket. Mindegy nekem, akármelyik jS velem közölitek.
AKÁRMENNYI, (akár-mennyi) ősz. mn. Többes
helyett, mint minden számnév, tgehatárzó —n vagy
—én ragot vesz föl: akármennyim vagy —mennyien.
1) Bár mily sok, legyen bár mily nagy ezámn. Akármennyi ember jS élőmbe, mind jó kedvűek. Akármennyit
beszéltem neki, nem lett sikere. Akármennyin jösttök, szívesen látlak. 2) Amennyi csak kell, vagy tetézik, vagy
lehet. Fon bor akármennyi, amennyit akarsz. Ehetel,
thotol akármennyit.
AKÁRMENNYIN, (akár-mennyin) ősz. mn. Bár
mily sokan, bár mily nagy számmal. Jöhettek akármennyin.
AKÁRMERRE, (akár-merre) ősz. ih. Több hely,
táj, vidék közöl bár melyikre, vagy melyik felé; mindenfelé, minden irányban. Akármerre nézek, gyönyörű
a vidék. Mehetsz Isten hírével akármerre.
AKÁRMI, (akár-mi) ősz. mn. Határozatlan dolgokra, nem személyre vonatkozik, s ám. a sok közöl
bár mi. Akármi ér, nem gondolok vele. Hazámért akármit megteszek, elszenvedek = mindent. Akármire kése
vagyok = mindenre.
AKÁRMIKÉNT, 1. AKÁRMIKÉP.
AKÁRMIKÉP, (akár-mi-kép) ősz. ih. 1) Bármi
módon, úton-módon, bármi szerével, akárhogyan.
Akármikép teszem szerét, de meg kell lenni. 2) Több
közöl valamely módon, valamikép. Akármikép meg
kell üt mentenem.
AKÁRMIKOR, (akár-mikor) ősz. ih. Bármely
időben, időszakban. Csak joj, akármikor. Nem bánom,
akármikor indulunk. 2) Mindenkor. Akármikor otthon
találsz.
AKÁRMILY, (akár-mily) ősz. mn. Tulajdonságai között nem válogatva, azokra nem tekintve bármi
nemű, bármilyféle. Akármüy szép, még sem kell. Akármily rút, csak jó legyen. Akármüy okosan, higgadtan
beszél, nem hallgatnak rá.
AKÁRMILYEN, 1. AKÁKMILY. A viszonynév
után téve e második alakban divatozik. Nem kell nekem bor, legyen az akármilyen.
AKÁRMDÍEMÜ, (akár-mi-nemü) ősz. mn. tt.
—t, vagy —eí, tb. —k vagy —efc. Legyen bármily
nemhez tartozó s tulajdonságú. Nem szeretem a sajtot,
akárminemii legyen. Akárminemit a munka, pihenést kivan. Mindegy nekem, akárminemit.
AKÁRMINÖ, 1. AKÁKMINEMÜ.
AKÁEMINT, (akár-mint) ősz. ih. Bármi módon,
szerrel, akárhogy, akármikép. Akármin! könyörgék,
nem használt. Akármint sietek, mégis elkéstem.
AKARVA, (ak-ar-va), ih. Határozott akaratból,
szándékosan. Akarva nem akarva el kellé mennem =
erőszakkal. Ez úgy akarva történt. Jót akarva rostot
cselekedett. Készakarva károsítani valakit.

AKARTVA—AKASZTALÁS

AKASZTALT—AKCSIPESZ

AKARTVA, különös forma a maga nemében, e
helyett AKARVA. Nagyobb nyomatékul kész tétetik
elébe : Kéazakartva eltépte öltönyét. Nem lehetetlen,
mert a nyelv természetével nem ellenkezik, hogy hajdan a va képző nem csak a jelen, hanem a múlt, s
talán a jövő időkhöz is járult: akar-va t i. jelenben,
okart-va, múltban, okarand-va, jövőben. Az idők szabatosb meghatározására szokásba lehetne hozni.
AKASZ, (ak-asz) fn. tt akosz-t, tb. —ok. Szegekkel, fogakkal ellátott állvány, melyre holmit akasztani
lehet. .Ruhaakosz. Helyesen elvont törzsszó a szakasz, ragasz, tamást, rekesz s több mások hasonlatára.
AKÁSZ, AKASZFA, 1. AKÁCZ, AKÁCZPA.
AKASZKA, (ak-asz-ka) kies. fn. tt. okoszká-t,
tb. akoszkák. Kisebbnemü akaszféle állvány, vagy horgocska, kapocska, melynélfogva valamit fölakasztanak.
AKASZKERÉK, (akasz-kerék) ősz. fn. Új szó
azon órakerék elnevezésűre, mely németül Stdgerad
va^y Sperrrad.
AKASZKODÁ8, (ak-asz-kod-ás) fn. tt. akaszkodás-t, tb. —ok. Magamagának fölfüggesztene, lógó
állapotba helyezkedése, p. midőn a hintázó gyermek
faágra, vagy midőn anyja nyakába csimbcszkcdik.
ARASZKODIK, (ak-asz-kod-ik) k. nmlt: akaszkod-tam, —tál, —ott, htn. —ni. Valamely magasabb
testre, állványra kapaszkodik, s függő állapotba helyezkedik. FSlakaszkodni a fára, szekér végére, gerendára, kötélre, stb. Más nyakába akaszkodnl.
AKASZKÚP, (akasz-kúp) ősz. fn. Új szú az
órásmesterségben, németül Sperrkegel.
AKASZT, (ak-asz-t); áth. m. akaszt-ott, pár.
akastse, htn. —ni vagy —ani. Valamit vagy kit, bizonyos magasságban levő szegre, horogra, rúdra s hasonlónemii tartalékra függeszt, fölköt, felkapcsol,
hogy függőleges helyzetben maradjon. Szegre akasztani
a ruhát, puskát. Fára akasztani a kukoricza-csomókat.
Embert akasztani, törvényes űt»n akasztófáu kivégezni.
Hajdan a malombeli tolvajt hajánál fogva gerendára
akasztottak. Ki nem akar élni, akaszsza föl magát. Km.
AkoMssanak föl neved napján. Km. Akasztani való czéyéres zsivány. Felakasztották. Atv. ért. valamit öszvefittet, ütközésbe hoz valamivel, minélfogva ideigleu
megáll. Kereket, tengelyt akas:tani. Képesen szólva:
a bút, gondot szegre vagy falra akasztani = száműzni a szívből, fejből. Párhuzamos unható társa akad.
V. ö. AK elv. gyök.
AKASZTAL, (ak-asz-t-al); áth. m. akasztal-t,
htn. —ni. Egy érteménytt az akaszt igével, de úgy
látszik, némi tartóssági, nagyítási árny oktattál, melyet az ál képvisel. Hasonló viszonyt sejtünk a maraszt és marasztal, vigaszt és vigasztal, engeszt és enyfsttel között A tapaszt tulajd. a tapasztal átv. értelmű. A székelyeknél ezen értelme is van : akadályoz.
Egyébiránt a régi nyelvemlékekben gyakran előfordul, most ritkábban használják.
|
AKASZTALÁS, (ak-asz-t-al-ás) fn. tt. akasztatás-t, tb. —ok. Cselekvés, mely által valamit fölfíi2iiuk, kötözünk, függesztünk vagy akadályozunk.

AKASZTALT, (ak-aaz-t-al-t) mn. tt. akosztalt-at.
Fölfűzött, tűzött, függesztett, akadályozott, megakasztott. Nagyobb keletre érdemes szó, mint amilylyel
valóban bír. Hasonló képzésű ezekkel: magasztalt,
tapasztalt, marasztalt, vigasztalt stb.
AKASZTANDÓ, (ak-asz-t-and-ó) mn. tt akasztandó-t, Büntetésbeli akasztásra érdemes, vagy akit
itéletileg fel fognak akasztani. Akasztandó zsivány.
Az akasztandó elitéltet kikísérni.
AKASZTANIV ALÓ, ősz. mn. 1. AKASZTANDÓ.
AKASZTÁS, (ak-asz-t-aa) fn. tt. akasztás-t, tb.
—ok. Általán: felfüggesztés, bizonyos tartalékra, p.
szegre, horogra, állványra stb. Különösen : valamely
gonosztevőnek törvényes Ítélet szerinti kivégzéze kötél által.
AKASZTÉK, (ak-asz-t-ék) fn. tt okoszték-ot.
Amire vagy inkább aminél fogva fölakasztanak valamit, p. horog, szeg, kapocs.
AKASZTÓ, (ak-asz-t-ó) fn. tt. okoszíó-í. í) A
gonosztevőnek birói Ítélet következtében végrehajtandó főikötését teljesítő személy; hóhér, bakó. 2) Horog, kapocs, szeg, zsinór stb. melynélfogva, vagy
melyre valami fölfüggesztetik. Ruhaakasztó; leszakadt
a köpeny akasztója.
AKASZTÓDIK, (ak-asz-t-ód-ik) belsz. m. okosztód-tam, —tál, —ott, htn. —«i. Mintegy önmagától,
külső erőszak nélkül valamibe meg- vagy beleakad.
AKASZTÓFA, (akasztó-fa) ősz. fn. Földbe vert
s különféle szerkezetű és nagyságú fa-állvány, melyre
a biróilag halálra Ítélt bűnösöket szokták akasztani,
így nevezik a hasonló czélra épített falas alkatot is,
mely akasztórudakkal vagy szegekkel van fölszerelve.
Hívják törvényfátiak vagy bünfának is. A népnyelv
igen sok tréfás, gúnyos kifejezésekkel, mondatokkal
bővelkedik, melyek akasztófára s akasztásra vonatkoznak. Akasztófa sódara, czimere, virága, bimbója,
= akasztófára való. Akasztófán száradjon a bélé.
Akasztófa-kerülö, ki fél az akasztófától. Kinek dkasztófa a helye, nem hal a Dunába. Km.
AKASZTÓFAKÖTÉL, (akasztó-fa-kötél) ősz.
fn. Kötél, melynélfpgva valakit a törvényfára kötnek.
AKASZTÓFÁKAVALÓ, (ákasztó-fára-való) ősz.
fn. Gonosztevő, aki érdemes rá, hogy felakaszszAk.
A szidalmazó czímek egyik legkeményebbike.
ARASZTÓL, 1. AKASZTAL.
AKASZTÓLÉTRA, (akasztó-létra) ősz. fn. Bakó
létrája, melyet akasztáskor használ. Erről mondja tréfásan a népnyelv: latrán ment sírjába, a másvilágra.
AKASZVAS, (akasz-vas) ősz. fn. A gépekben
kapocsnemfl vas, melynélfogva annak bizonyos részei
egymázba akaszkodnak.
AKÁSZV1RÁG, 1. AKÁCZVIKÁG.
AK.CSA, (ak-csa), fii. tt. akcsá-t, tb. okcsá*. A
müiicli. codcxbcn ám. fillér, kispéuz, törökül: (akdse
vagy ahdse). „Láta kedig egy néminemű özvegyet két
fél akcsa (acra minuta dno) eresztetet," Luk. 22. fej.
AKCSIPESZ, (ak-csipesz) ősz. fn. Jelent érkötésnél használt esipeszfúle sebészi eszközt.
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AKGALÉK—AKKOR

AKKORA—AKLA

AKGALÉK, (ak-og-al-ék) fn. tt. akgalék-ot. Valamihez akasztott, ragasztott fityegő járulék. Képzésre hasonló hozzá: függelék.
AKGANY, (ak-og-any) fn. tt. okgony-í, tb. —ok.
Fogakkal ellátott állvány, melyre ruhákat akgatnak.
(Kleiderstock). Gyöke ok, s képzése olyan, mint a
szintén újabb alkotásu függony-é.
AKGAT, (ak-og-at), gyak. áth. m. akgat-tam,
—tál, —ott, pár. akgoss. Több azonnemii vagy különféle holmit akasztékos részénél fogva valamely fogas, szeges, ágas állványra úgy rakosgat, hogy függő,
lógó, lebegő helyzetben legyenek. A ruhákat fogatra,
a fegyvereket falra, a kukoriczocsomókat ágasra, faágra, a dohányfüzéreket pólósra akgatni. Minden genyegúnyáját magára akgatni. Különösen ám. föltűz,
odakapcsol. Rongyos köntösét gombostűkkel akgatta
oszve. A szabók előbb akgatnak, azután varrnak. A
terhes hajókat lánctokkal, kötelekkel okgotják a vontató
gőzöshöz. Önhatolag hasznaira Tolna- és Baranyában
ezt teszi: akadékiíl szolgál, láb alatt van, akadékoskodik. Ne akgass itt, hanem hordd el magadat.
AKGATÁS, (ak-og-at-ás) fn. tt akgatás-t, tb.
—ok. Cselekvés, midőn holmit függő helyzetbe rakosgatunk, vagy tűzdelünk. Ruha-, dohányfözér-, szőlő-, tdényakgatás.
AKGATATLAN, (ak-og-at-atlan) mn. tt okgatatlan-t, tb. —ok. Amiket föl nem akgattak, föl nem
tűztek. Porban heverd', akgatatlan holmi.
AKGATMÁNY, (ak-og-at-mány) fn. tt okgatmány-t, tb. —ok. Akasztékoknál fogva fölfüggesztett,
lógó helyzetben levő, vagy fóltüzött holmi. Szél lebegette, lógatta akgatmány.
AKGATÓDZÁS, (ak-og-at-ód-z-ás) fn. tt akgatódzás-t, tb. —ok. Atv. ért. jelentésű, s ám. másba kapczáskodás, kötelődzés, ingerkedés.
AKGATÓDZÁSI, (ak-og-at-ód-z-ás-i) mn. Akgatódzást illető, gyakorló, azt magában foglaló. Akgatódzási hajlam, viszkeíeg.
AKGATÓDZIK, (ak-og-at-ód-z-ik), k. v. belsz.
m. akgotódz-tam, —tál, —ott. Mondjuk emberről, ki
minden áron, módon alkalmat keres, hogy másba
kapjon, kössön, s vele ütközésbe jöjjön, p. midőn mások tetteit ezek füle hallatára hivatlanul fitymálja,
szavaikat rostálja; azokat holmi sértő czélzásokkal
haragra ingerii, kötelődik, ingerkedik, kapczáskodik,
akáczióskodik.
AKGATÓDZÓ, (ak-og-at-ód-z-ó), mn. tt akgatódzó-t. A ki akgatódzni szeret, kötelődző, ingerkedö.
AKICS, (ak-ics), kies. fn. tt. akics-ot. Túl a Dunán, nevezetesen Balaton mellékén, ám. tüvis, tüske.
Ennek értelméből szinte látszik, hogy az ok gyök
eredetileg = ék, tű, hegyes szűrös kinövés.
AKKÉNT, (az-ki-ent), ih. Azon módon, mint,
épen úgy. Akként cselekedjél, amint mondom.
AKKÉP, AKKÉPEN, (az-kép vagy —képen).
Hasonló módon, olyképen, oly módon, olyformán.
V. ö. —KÉNT és —KÉP.
AKKOR, (az-kor), ih. Azon időben, mely már

elmúlt, vagy következni fog. Távolra vonatkozó, s viszonytársa a közelebbi, vagyis jelen : EKKOR. Akkor még fiatalok voltunk. Akkor már nem élünk. Amikor akkor = akármikor, valamikor. Akkor kell a vasat verni, mikor tüzet. Km. Akkor időben, idStájban.
Mikor kérdeznek, akkor beszélj. Km.
AKKORA, (az-kora) mn.tt. akkorá-t, tb. akkorák.
1) Oly nagyságú, mint . . . . Akkora fia van már,
mint maga. Csak akkorát adj, mint a kis ujjam. Akkorával be nem érem. Akkorát kiáltott, hogy majd megsilcetültem bele. Mekkora akkora. Viszonytarsa a közeire mutató, közel valamihez mérő, hasonlító ekkora,
ily nagy. 2) Oly nagy korú, oly régi, oly messze.
Akkora időre nem is emlékszem.
Ezen szóban a kor ekő jelentése, úgy látszik,
eredetileg térre, a második idóVe vonatkozik. Vagyis
amaz jelenti azon kört, térkort (érzéki kört), melyet
bizonyos test elfoglal és csak utóbbi értelmében a
szellemibb természetű időkört; minthogy valószínű,
hogy a kor nem egyéb, mint a kör fenhangú változata, azonban szinte nem alaptalan azon nézet, hogy a
nyelvszellem épen a hangzóváltozattal akará a két
fogalmat megkülönböztetni, mint ezekben is: cseléd,
család, kő, kova, lék, lik és lyuk, szSg, stug vagy zug,
tető tat (hajó tatja hátulja fő része), tér tár stb. Egyébiránt a térnagyságra vonatkozó kor-ról azt is vélhetnők, hogy a nagyot, magasat jelentő gór módosított
alakja, miszerint akkora ember annyi volna mint:
óz vagy oly górú, azgora, aggora ember.
AKKORÁRA, (az-kor-á-ra) ih. 1) Oly nagyra,
illetőleg kicsinre. Akkorára nőtt, mint a nád. Akkorára zúzták, mint a mákszem. 2) Akkori időre, azon időre. Akkorára én is ott lestek. Akkorára halasztani valamit, midőn senkit sem érdekel.
AKKORI, (az-kori) mn. tt. akkori-t, tb. —ok.
Azon bizonyos korból való, melyre vonatkozás történik.
Az akkori emberek jobbak voltak, mint a mostaniak.
AKKORIBAN, (az-kor-i-ban), ih. Azon régi, elmúlt, távol időben. Akkoriban még mi is legények voltunk. Az akkoriban történt, midőn utón valónk. Közeire mutatva: EKKORIBAN.
AKKORIG, (az-kor-ig), ih. Azon bizonyos vagy
alattomban értett időig, időpontig. Akkorig legyetek
oda, amekkorig tetszik.
AKKORON, (az-kor-on), ih. Azon bizonyos határózott időben ; akkoriban. Akkoron, mikoron. Akkoron mát világ volt, mint ma.
AKKORRA., (az-kor-ra), ih. Azon bizonyos, határozott, kiszabott időre. Mire hazajövök, akkorra késs
legyen ág ebéd.
AKKORTÁJBAN, (akkor-tájban) ősz. ih. Azon
időtájban, körülbelül azon idő alatt, melyről épen
szó volt. Ez is akkortájban tortént. Mi is okkortájbon
szüreteltünk, mikor ti.
AKLA, (ak-ol-a) fa. tt aWá-í, tb. —ák. Fonal,
melynélfogva valamit öszveakgatnak.
Gyöke ok, melyből akaszt is származik, s abból
öl képzővel lett elavult ige akol, ebből részesülő ok-
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ló ofcía. Így képződtek ecek is: tritta, vizsla, nyrglr,
szemle, s némely mások.
AKLÁL, (sJc-ol-a-al), gyak. áth. m. oklál-t, htn.
—ni. Dunán túl, nevezetesen Kemenesalon divatos
ige, s ám. imígy-amúgy, nagyjában öszveakgát, öszveferezel.
AKNA, (ak-na) fa. tt. oknd-t, tb. okná-k. 1) Általán minden földalatti üreg, melyből ásványok hozatnak elő, különösen, sóbánya, miért legdivatosb a sóakna szó. Akarta előfordul már egy 1222-dik oklevélben „Salis fodinas, quae Akana vocantur." Jemey
Magyar uyelvkincsek. Van Fizakna bely is Erdélyben.
2) Hordó szája, közönségesen: akona. 3) Dugasz,
melylyel a hordók s más edények száját betömik. 4)
A hadi tudományban foldalatt nyitott, ásott üreg
(Mine) valamely helynek lőpor Altali fölvettetésére.
V. ö. AK gyök.
Rokon vele az ablakot, ablaknyilást jelentő
szláv okno, melyhez ismét az oko (szem) hasonló.
AKNAÁQ, (akna-ág) ősz. fn. A bányai akna
többfelé elsugárzó menete.
AKNAÁSÓ, (akna-ásó) ősz. fű. l)Bánya-épitész,
vagy munkás, aki földalatti aknákat ás. 2) Hadépitészeti aknász.
AKNABÉL, (akna-bél) ősz. fn. Ducz vagy gerenda, melylyel az akna oldalait megtámogatják, s
mintegy kibélelik, hogy be ne dőljön.
AKNACSÖTE, (akna-csőte) ősz fn. Azon lik,
nyilas, melyen az aknaásást megkezdik.
AKNÁCS, (akna-ács) fn. tt. aJcnács-ot. Aknákat
csináló bányai építész.
AKNÁCSOL, (akna-ácsoi) ősz. áth. m. aknácsol-t,
htn. —ni. Aknát ácsol, aknát fagerendákkal kirak,
megtámogat, kibélel, azt a beomlástól megóvandó.
AKNÁCSOLÁS, (akna-ácsolás) ősz. fn. tt. oknáctolát-t, tb. —ok. Az aknának fagerendákkal kirakása,
megtámogatása.
AKNÁCSOLAT; (akna-icsolat) ősz. fn. Aknákat a beomlástól megóvó fagerendázat, fabéllés.
AKNAHÉJ, (akna-héj) ősz. fű. Héjazat vagy
házikó az akna fölött, hogy a bemenetelt szelek, esők
ellen biztosítsa.
AKNAKAMRA, (akna-kamra) ősz. fn. Hadtudományi ért. földalatti üreg, melyet lőporral töltenek
meg, hogy ami fölötte vau, légbe röpítsék.
AKNAKAMRAGÁT, (akiia-kamra-gát) ősz fn.
Az aknakamrát elzáró gátféle ma.
AKNAKORLÁT, (akna-korlát) üsz. fn. Haditud, ért. gátféle kerítés, mely az aknát körülveszi.
AKNAKŐ, (akna-kő) ősz. fű. Bányúsznyclven
földből éa mészből álló'vegyUlék, mely sófőzéskor kotlákban leülepszik.
AKNAKÖNYV, (akna-könyv) ősz. fn. Bányászok jegyzőkönyve, melybe folirjak, mikor és hány
szállítást tettek az aknában.
AKNAKÖTÉL, (akna-kötél) ősz. fn. Kötél,
melylyel az ásványnyal rakott kosarat vagy ládát az
aknából fölhúzzák.

AKNALÉG, (akna-lég) ősz. fn. Nyirkos, sűrű
lég az aknajárásokban.
AKNALOB, (akna-lob) ősz. fn. Hadtud, ért. fölvettetés az aknaüregben meggyujtott lőpor által.
AKNALYUK, (akna-lyuk) ősz. fn. Hordó vagy
más ilynemtt edényen azon lyuk, melybe a dugaszt
ütik.
AKNAMETSZÖLÉK, (akna-metszőlék) ősz. fn.
Egy-egy vonal az aknajárásban, mely azt több ágra
választja.
AKNANYILADÉK, (akna-nyiladék) ösz.fn. Általán nyilas, rés, mind a bányai aknákon, mind azokon, melyek fölvettetésre szolgálnak.
AKNAOLDAL, (akna-oldal) ősz. fn. A bányai
aknák oldalai, melyeket beomlás ellen duczokkal, gerendákkal megtámogatnak.
AKNAHÁZKOR, (akna-ráz-kör) ősz. fn. Azou
terület, vagy távolság, melyre az aknában föllobbaiitott lőpor megrázó ereje elhat.
AKNASÓ, (akna-só) ősz. fn. Tömören termő
kősó, melyet az aknákban vágnak, kiilönböztetésül a
vízből főzött sótól.
AKNÁSZ, (akna-ász) fn. tt. oknász-t, tb. —ok.
1) Sóvágó, sóásó. 2) Azon hadi szolgálatban levő
vagy mis munkás, ki valamely hely ostromlására
vagy védelmére szolgáló aknákat ás.
AKNASZÍN, I. AKNAHÉJ.
AKNÁSZKAR, (aknász-kar) ősz. fn. Különös
hadosztály, melynek föladata aknákat készíteni s
azokat az ellenség romlására használni.
AKNATÖMET, (akna-tömet) ősz. fn. Lőporból
való töltés az aknaüregben a végre, hogy ellobbantva, ami fölötte fekszik, égbe röpítse.
AKNAÚT, (akna-út) ősz. fn. Az eriiditési vagy
ostrom! aknák tekervényes menete.
AKNÁZ, (akna-áz), ön. és átb. m. aJenáz-tam,
—tál, —ott. Aknában dolgozik, illetőleg az aknából
bizonyos ásványokat kihoz. Átv. ért. holmi rejtett
dolgokat kutat, s közismeretre juttat. Kiaknázni a
régi okleveleket, kiforrásokat.
AKÓ, fn. tt akó-t. Híg testek, áruk menynyiségét meghatárzó mértéknem, valamint azon üreges edény, mely e mennyiséget magába foglalja.
Nagysága országok szerint különféle. A magyar akó
64 itczéből, azaz 32 pintből áll. Akóval mérni, akójával adni venni a bort, pálinkát, tört. Előfordul már
egy 1240-diki oklevélben „cum magnó cubulo, qni
vulgo Ako vocatur." Jemey Magyar uyelvkincsek.
Vagmellékén akóval mérik a szilvát is. Megvan a
török nyelvben is akov alakban.
Eredetére nézve úgy látszik, rokon az akna
szóval, mennyiben mindegyik lényegét üreg teszi.
Ennélfogva hasonló hozzá a szláv okowa (akó) és
okno (akna, ablak), valamint a német aiehen v. tichm
is. V. ö. AKNA.
— AKODÁS, (ak-od-ás), ősz. névk. hangreudileg magash. rkr'dés, mint: mar-akod&s, cer-ekédés.
A tulajdouképi névk. csak á» és, mennyiben az ako6
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önmagát tanogalja, oktatgatja. V. 3. — KODIK,
—KÉDIK, —KÖDIK.
AKÓFA, (akó-fa) 1. AKÓLÓPA.
AKOL, (ak-ol) fa. tt aktot, tb. aklok. Általán,
körfilárkolt vagy korlátfákkal, sövénynyel, fallal, deszkapalánkkal kerített, s amennyiben födve is van,
egy vagy több oldalán nyilt hely, melybe a barmokat
leginkább éjjeli állomásra vagy téli szállásra berekeszteni szokták. Ökürakol, melynek jobbára csak éjszak
felől van félfödele, bikaakol vagy bikakol, melybe a
község bikáját zárják, lóakol, hová a ménest rósz
időben vagy éjjelre beterelik, tehéhokol, a tehenek,
gulyaakol, a gulyamarha számára, juhakol, mely szintén vagy födelei, vagy födeletlen. Akolba terelni, rekeszten* a barmot, csordát, nyájat. farkasnak okolt
tot-ak-od-ik,
mar-ak-od-ik,
von-ak-od-ik,
mutatni. Km. Átv. ért egyház, melyhez bizonyos
tot-og-at,
mar-og-at,
fon-og-at,
vallás, nevezetesen keresztény felekezeti hívek tartw-ek-éd-ik,
föV-ek-éd-ik,
köí-ek-td-ik,
toznak. Egy okotbót valók = egy vallási felekezetk8<-ög-et,
wer-ég-et,
íör-ög-et,
hez
tartozók. .Egy okol, egy pásztor = egy hitvallás
vált-ak-oz-ik,
bont-ak-oz-ik,
tilt-ak-oz-ik,
egy fő alatt
wlíf-og-at,
bont-og-at,
tilt-og-at,
Némelyek szerint ám. ág-ól, mintegy ágakból,
érí-ek-éz-ik,
kalt-ek-éz-ik,
Snt-ek-éz-ik,
sövényből csinált kerítés. Hihetőbb, hogy ám. akérí-ég-et,
kSlf-ög-et,
öní-ög-et
ól azaz nyílt ól (v. ö. AK gyök). Egyébiránt feltalálEzen táblából kitetszik, hogy a) az áthatok gya- tatik a törökben okbor vagy okher, a perzsában ághol
korlatos képzője og, tg, Sg, a viszszahatóké párhuza- szinte hasonló jelentéssel, a szláv nyelvekben okol
mos ok, ék, vagyis amazokban az önhangzók zartne- okol, így elemeztetík: o-kol, o-kolo, azaz körös, kemttek, emezekben nyíltak, amazokban lágy, emezek- rekded, kerített valami; a héberben agái (Sj«) coerben kemény torokhang uralkodik, b) az áthatok cse- cuit, conclusit; congregavit in unum locum és 7-val
lekvési képzője át ét, a visszahatóké ód, ed, (csak (Sjy) circumvolvit, circnmegit, a honnan ogol ám.
tájejtéssel öd), vagyis, amazokban az önhangzók nyílkerek, kerekded.
tak, emezekben zártnemüek, azokban a keményebb
AKÓL vagy AKOL, (ak-ó-ol), áth. tn. akól-t,
nyelvhang t, ezekben ennek lágyabb társa d viszi a htn. —ni. Bizonyos mérőpálczával a hordó béltartalszerepet, és így az átható és visszaható igék ezen ne- mát, üregét, űrtartalmát, akószámát megvizsgálja s
mei között ás illető hangokra nézve fordított viszony
meghatározza. V. ö. ARÓ.
áll: og-oí, ok-od; ég-et, őg-eí, ek-éd: o a; a o j g, kj t,
AKÓLÁS vagy AKOLÁS, (ak-ó-ol-ás) fh. tt.
d;é, ö, e; e, é (ö).
akóldt-t, tb. —ok. Mérés neme, mely által a hordó
Az átható ogot, társaival együtt ezt jelenti: a béltartalmát meghatározzák.
gyök vagy törzsige által jelentett cselekvést gyakran,
ÁKÓLÁSI vagy AKOLÁSI, (ak-ó-ol-ás-i) mn.
ismételve, többször teszi, p. marogat =: ezen cselektt akólási-t, tb. —ok. Akólást illető, ahhoz való, tarvést mar, gyakran elköveti máson, töfíiget = valami
tozó. Akólási eszköt, munka, pontosság.
kötést gyakran ismételve tesz, vagy ezen -cselekvést
AKÓLÁSBÉR, (akólás-bér) ősz. fn. A hordó űrtöbbeken végrehajtja. A visszaható okodik eke'dik értartalmának
meghatározásáért járó díj, melyet vásárteménye pedig több árnyalatú, a) A kiható cselekvés
külső visszahatása a cselekvőre, p. marakodik valaki- helyeken, piaczokon az áruba hozott boroktól fizetvel =r valakit marogat és marogattatík tőle; mara- ni kell.
'AKOLI, (ak-ol-i) mn. tt. okoli-t, tb —ok. Akolkodnak át ebek, midőn egymást marják; ne verekedjeból
való,
akolban tartott, p. akoli ló, Sklir = ménestek /=: ne veregessétek egymást; nép közé tolakodik
= az előtte, útjában álló embereket tologatja és vi- béli ló, gulyabeli ökör, knlönböztetésfil az istálón tarszont tologattatík tolok, b) A kiható cselekvés belső tott b&mos, nyerges lótól, igas ökörtől.
dik ekédtk-féle igékből származik. Jelent gyakorlatos,
s mintegy visszaható belcselekvést V. ö. —AKODIK,
—EKÉDIK.
— AKODIK, (ak-od-ik) ősz. igeképző, melynek hangrendileg párkuzamos társa eke'dik, t. i. amaz
mély, emez magas, egy szótagból álló gyök vagy torzaigéhez járulván. A d némely igékben a szervileg rokon se, t-vel váltakozik, p. marakodik marakoszik,
txtrakodtk várakozik, verekedik verekészik, törekedik
toVekeszik, gyülekédik gyülekezik. Képez gyakorlatos
visszaható vagy benmaradó cselekvésit középigéket
Szoros képződés! és érteményi viszonyban áll vele a
gyakorlatos átható cselekvőket képező ogot, hangrendileg üget, eget, mint ezen tábla mutatja:

visszahatása, mely mintegy önmagából f ej lik ki, p.
ssánogot valakit = gyakran szánja, stánakodik valakin = a szánogató részvét miatt szenvedő állapotban
van; írteget valamit = hovatovább világosabban érti,
belátja, fölfogja, értekénk valamiről = azon czélból
ír, beszél, tanácskozik, kérdezősködik, hogy valamiről tudomása legyen; tanogaf valakit = gyakori tanítással oktat, tanakodik magában = valamely kétes,
kérdés alatt levő dolog vagy teendő fülön mintegy

AKÓLÓ vagy AKOLÓ, (ak-ó-ol-ó) fn. tt okóló-t. Személy, kinek hivatala és joga a teli bordók
nagyságát, mértékét meghatározni. Rendesen a vámszemélyzet vagy vásúrbiróság egyik tagja, így nevezik ae ezen mérésnél használt eszközt is.
AKÓLÓ vagy AKOLÓFA, (akóló-fa) ősz. fn.
Réfforma rovatékos fa-pálcza, mely által a hordók
űrtartalmát megmérik.
AKÓLÓ vagy AKOLÓPÁLCZA, L AKOLÓFA.
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AKÓLÓ vagyAKOLÓPÉNZ, 1. AKÓLÁSBÉR.
AKÓLÓ vagy AKOLÓVAS, ősz. fn. Vas rúdból
vagy vesszőből való akóló-eszköz.
AKÓMÉRTÉK, (akó-mérték) ősz. fn. Azon eszköz általános neve, melylyel a hordók űrtartalmát
meghatározzák, névszerint: akólófa, akólópálcsa, akó-
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AL, (2), némely szőj árassal, s írók szerint aly,
fn. tt. al-t, aiy-t, ez utóbbi —al is, tb. —ak. Helyviszonyító ért. a dolog azon oldala, mely a föld középpontjához közelebb áll. Szőlő alja vagy alya, hegy
alja vagy alya, vár alja vagy alya, kert alja, hordó,
fazék, pohár alja == feneke, vagy a mi alatta van.
2) Üresség vagy tér, mely valamely álló jószág, eszköz,
lÓVOS.
épület
stb. fenekétől lefelé terjed. Asztal-, ágy-, szik-,
AKONA, (ak-o-na) tt ákoná-t. 1) 1. AKNA.
2) Baranyában, feneketlen mélység, a föld alatti ak- pamlag alja. Tűzhely-, pad-, sátor alja. FSal (cervical), „Alőszön vala egy főalon." Müuch. codex. 3)
nától vett hasonlóságnál fogva.
Valaminek
a maga nemében roszahb, romlottabb réÁKOS vagy ÁKOS, férj. kn. tt. ákon-l, tb. —ok.
Achatius. A honi történelemben előfordul ily néven sze, söpreje. .Búza alja, dohány alja, vagy némely
szójárások szerint megfordítva: alja dohány, alja búBarcsai Ákos erdélyi fejedcicin.
za,
de ezek szokottabbak ekképen : alj vagy alybtfza,
ÁKOS, (ak-ó-os) inn. tt. ofcós-t vagy —át, tb.
—ok. Hordó vagy más edény, melybe egy akó bor, ! aly dohány. Rosta alja, holmi vadócz, lazaszem, mely
a rostán átesik. Szóia, szalma alja. Szerdék, bor, érzet,
ser, víz stb. belefér. Ákos csöbör, dézsa, rocska.
ser alja. Aljából adni valamit =r roszából. Marha
— AKOSZIK, (ak-osz-ik) ősz. ipcképzö, inaga*h.
' alja, amit alája vetnek. Ganéj alja.
eke'fztk, pl. mar-akoszik, ver-ekészik. L. — AKODIK.
|
Némelyek mindig aly szóval élnek al főnév heAKÓVAS, 1. AKOLÓVAS.
I lyett megkülönböztetésül, kiknek aztán az al mindig
AKÓZ, AKÓZÁS, 1. AKÓL, AKÓLÁS.
melléknév, s ezek az aly mellett az általános népszo— AKUZIK, (ak-oz-ik) ősz. igeképzö, magash. kást hozzák föl, s azt nem az al-ból származtatják,
rkétilc, p. ad-akozik, költ-ekézik. L. —AKODIK.
j hanem önálló gyöknek állítják, melytől olyas, olyat,
— AKSZIK, (ak-osz-ik) ősz. igeképző, mely J alyadfk eredtek, az al gyöktől pedig: al-om, al-á, alnem egyéb, mint az akodik, akozik, öszvehúzott mó- áz, al-att, al-ól, al-ul, al-acs, melyekben lágyító y soha
dosítása, magash. eknik, pl. gyan-okodik, gyan-oksztk, sem fordul elő, amazokban mindig. Némelyek főnévül
vesz-ekédifc , vesz-ek«zik, igy-ekezik, igy-ekssik. L. ' mindig alj szót használnak, mely származéka volna
— AKODIK.
l az al melléknévnek, s ettől erednének: aljas, aljat,
ÁL, (1) mn. tt. ál-1, tb. —ok. 1) Ami bizonyos \ afjade'k. Hanyag tájejtésscl és Írással: aj, pl. ajbor,
magaslathoz mérve a föld középpontjához vagy a fbld- : ajfa e h. alybor, alyfa, v. albor, alfa.
.sarkhoa képest az egyenlítőhöz közelebb áll. EllenAL, (3), elvont gyök, az al-ak v. al-k, al-k-oí
téte : fél vagy föl. Ily viszonyú ezekben : al ráros, származékokban, melyek bizonyos formára, képre, hafel város, al föld, fel föld, aí ház, f«í ház, melyeket az sonlatra vonatkoznak, honnan valószínű, hogy eredetírói szokás együvé foglalt: alt-áros, felváros, alszél, re rokon az oly, tájszólással öl hasonlítóval, (dk mintfeltzü. Különösen a helynevek elé járulván, közölök cgy olyk vagy olfc.
azt jelenti, mely a többi egynevüek közt, a folyó menAL, (4), elv. gyök, az alafa származékban L.
tében vagy éjszaki sarkhoz képest leebb fekszik. Al- ALAFA.
bár (Felbár), Alvincz (Felvincz), Alistál (Felistál),
AL, (5), elvont gyök, mely az alszik, régiesen
Alföld (Felföld). 2) Ami fölött más hasonló nemű alik alul, aldogál, aliiddogál, alangyár, alamuszi,
létezik, elterjed. Álruha, melyet egy más takar; al áléi származékokban él; előlehliel rokona hal (ige);
réteg, mely fölött más fekszik. Átv. ért. 1) társadal- megnyílj tv a ál, álom, álmodik és az alvásra vonatkomilag oly állapotú, mely ugyanazou nemben kisebb, zó s még az eredeti lehelettel bíró: hál.
kevesebb, s erkölcsileg mintegy alantabb áll. Altiszt
Gyönge lehü torokhanggal ejtve (hal) csaku(feltiszt), alhadnagy (fel- vagy főhadnagy), alispán (fő- gyan azon természeti hangot utánozza, melyet a csenispán), alesperes (föesperes). Alnép, alrend, aliiemes, desen alvó lehel ki, valamint más részről a szunnyad,
alstolgabiró (főszolgabíró). Ily átv. értelmű az alhang szendereg szók a szuszogó orrhangot utánozzak.
(felhang) is. 2) Az általánosnak külön osztályához
— AL hangrendileg el él, öl, öl, ige- és névtartozó, s abban foglaltatott valami, pl. az állatok, képző, 1. L, mint képző.
növények alnemei.
ALÁ (al-a), helyhatárzó, s oly belyre mutat,
Alakra nézve hasonlók ezen helyirányra vonat- mely más valamihez képest leebb áll, fekszik, s megkozók : al és fel, któ és bel. Hasonlók után okoskod- felel e kérdésre : howá ? Személyragozva : álam, álad,
va, valamint a kül gyöke kti, bel-é be, fel-t fe: hason- alája, tájszokásilag: olaja. Ellentéte: fölé, fölém,
lóan ás al tiszta elvont gyöke a volna.
föléd. 1) Névutó, mely alkalmazásban ezt teszi: azon
Egyezik vele a finn ali, alá, p. ali-puoli = al helyre, helyzetbe, tájra, vidékre, mely fölött magafél, abó fél; huoneen alá = azon tér, mely fölött a sabban álló valami létezik. Ágy alá bújni. Sátor alá
ház fekszik. Valamint a magyar al, úgy ez is sok ülni. Ksrmyö alá állni. Kosár, borító, véka alá rejteni
(zarnacékot számlál. Törökül alt, héberül alól (hu- valamit. „Nem gyújtják meg a SZOT étnek ét, hogy
milis ftiit).
véka alá tegyék." (Biblia). Jelenti néha a határozott
6*
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név környékét, közelét Súgetvár alá szállott Szolimán
császár. Buda alá nettek a törökök. Midőn ja személyragot vesz föl, leginkább a költői nyelvben nők
nek ragu viszonynevet vonz : fának áldja feküdt;
vítnek oldja merült, vagy így is: oldja feküdt a fának, olaja merült a vfcnek. Ezekkel és ilyenekkel
azonban igen csínján kell élni. 2) Igehat és igckötö,
mint olyan fokoztatík: alább, legalább. Ellentéte: föl,
f01ebb,pl. Ki föl, ki alá. Km. Alá is út, föl is út. Km.
azaz mehetsz, amerre tetszik, takarodjál! Fölebb
verni, alább adni valemely árut. Aláfeté, fötfelé. Amoda alá. Oda alá a pusztán = alatt. Messze alá.
Legalább három eweí etelött = nem kevesebb három évnél, hogy történt. Legalább hallgass, ha nem
figyelt*. Hint szorosan véve igekötő az illető igével
és származékaival egy szót képez. Aláfoly avti. Atá«zátl a bor ára. Alájön a hegyről. Aíányújtja kezét.
AlánS, mint át ökör farka. Km. Aíáirás, alávetés, alárendelés, síb.
. . . . ott, hol a
Szirt fonása magasról
Tajtékosva szőkéi! alá.
(Kazinczy F.)
Raga á azon oá vagy vá, vagy o, mely van hová, tájdivatosan ejtve, össz«húzottan: ha szóban is.
ALABÁRD, fa. tt. alobárd-ot. Régies alakú,
dárdanemü szúró és vágó fegyver, széles kétélű tőrrel vagy szekercrefejjel. Hazánkban több helyen ás
éjjeli őrök használják.
Jóllehet bárd alakjánál fogva a magyarból lehetne némileg értelmezni; de valószínűbb, hogy idegen szarmatára, mert svédül: flalíbard, németül:
HeUebonfe, a régi felső német nyelvben: Helmparten,
angolai: haíberd.
ALABÁRDOS, (alabárd-oe) mn. tt alobárdos-t
vagy —öt, tb. —ok. Alabárddal fölfegyverzett, alabárdot viselő. Ha főnévül használtatik, tárgyesetc
egyszerű t, többese ok.
ALABASTROM, fa. ttalabostrom-ot,tb. —ok.
A gipszkőnek egyik legfinomabb faja, mely igen szép
fehér szine miatt költői, sőt köz nyelven is szemkecsegtető fehérség kifejezésére haszn&ltatík, mint melléknév. Aíabastrom nyak, oálí, karok. „Alabastrom
fehér nyaka, ságár cédrus ép dereka." Fatadi. Közelebb a görög óJUé/faav?oi>-ból eredeti, de itt nincsen
megfelelő törzse. Hihetőleg keleti származású, például a> arabban s héberben is lábon fehéret jelent,
mely az előrészt látszik alkotni.
ALABASTROMFEJTÉS/alabastrom-fejtés) ősz.
fa. Kőbányai munkások foglalkodáw, midőn alabastromot ásnak, feszegetnek, stb.
ALABASTROMMÍVES, (alabartrom-míves) ősz.
fii. Kőfaragó vagy szobrász, aki alabastromféle anyagból dolgozik.
ALÁBB, (al-á-bb) ih. és igekötő. 1) £ kérdésre:
hol t ám. alantabb helyen, tájon, mélyebben, ó' ős
asztal mellett alább ült, mint én = alábbatí. Ast
alább fekszik, mint Eutergom. 2) £ kérdésre: hová?

ám. leebb, alantabb fekvő helyre, tájra, mélyebbre,
alantabbra, azaz, a fölbató ra-val = alábbra. Alábbnyomni, olábboinni, alábbsaállitani, atábbtolni valamit.
3) E kérdésre hogy t hogyant ám. kisebb, csekélyebb
áron, nem oly drágán. Drágára vagy drágán tartani
s alább adni valamit. Nem adom egy forintnál alább.
ALÁBBIÉT, (alább-irt) ősz. mn. és fa. 1) Ami
a többi irt sorok után vagy azok legvégén írva áll.
Alábbirt jegyzék, utóiról, rendelet. 2) Azon személy,
aki bizonyos iromány alá odajegyzi nevét. Alábbirt
ezen soraimmal bizonyitom. Alábbírtak tanúsága szerint; máskép: alulirt.
ALÁBBKIJELÉLT, (alább-ki-jclélt) ősz. mn.
Valamely iromány folytában utóbbi belyen, sorokban
megjegyzett Aíábbfcyeíetí időben és helyen találkozni
akarok veled.
ALÁBBLÉVÖ, (alabb-lóvő) ősz. mn. Alantabb
belyen létező; mélyebben fekvő. Az alábblevS réteket elöntötte a* árote. Ás alábblevS stötökel megcsipfe
a dér. Különbözik tőle, s v. ö. ALÁBBVALÓ.
ALÁBBSZÁLL, (alább-száll) ősz. önh. 1) Mélyebbre ereszkedik, leebb megy, sfilyed, süpped. A
terhes hajó alábbszáll a vízben, mint ás üres. ÁM épület idővel alábbszáll. 2) Átv. ért becse, értéke kisebbedik, olcsóbbá lese, alantabb áron adják. A gabona
és htU ára alábbszálíí.
ALÁBBSZÁLLÍT, (alább-szallít) ősz. áth. 1)
Valamit mélyebbre ereszt, bocsát, sfilyesst, vagy alantabb fekvő vidékre küld, pl. szekéren, hajón. 2) Valamely jóuag, díj, stb. árából enged, olcsóbban adja.
A hús, zsemlye árát, a vitelbért alábbszáiiííam.
ALÁBBVALÓ, (alább-való) ősz. mn. Csekélyebb bccsü, értékű; a maga nemében hitványabb,
roszabb, gonoszabb. £zen kelme amannál olábbvaló.
Soha alábbtialó embert nem láttam.
ALÁBBVALŐAN, (alább-valóan) öss. ih. Erkölcsi ért. gonoszabbal, erkölcstelenebben, elvetemedettebb módon. Alábbealoan viseli magát a legmfoeletíewebb embernél.
ALÁBOCSÁT, (alá-bocsát) ősz. áth. Magasabb
helyről leebb ereszt, szállít valiamit. A horgonyt alábocsátani a virbe. kötélen alábocsáíani valakit a
Útba.
ALÁBOCSÁTÁ8, (alá-bocsátás) öss. fa. Cselekvés, midőn valamit alábocsátunk. V. ö. ALÁBOCSÁT.
ALABOCSÁTKOZÁS, (alá-bocsátkozás) ősz. fn.
Cselekvés, midőn valaki önszántából, önakaratból leereszkedik, leszáll.
ALÁBOCSÁTKOZIK, (sJá-bocsátkozik) ősz. k.
htn. —m. Magasabb helyről, állomásról mélyebbre,
leebbereszkedik. A búvár a tenger fenekére, a bányán
a* aknába alábocsátkozik. Átv. ért alattvalókhoz, alsóbb rendüekhez leereszkedik, s ásókkal mintegy hasonló állapotba, társadalmi viszonyba helyezkedik.
ALABOR, (ala-bor) fa. tt aiabor-í, tb. —ok.
1) Talp vagy valuszabásu eszköz, a hegyi szekereseknél, melyet az ereszkedőkön a kerék talpa alá
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tesznek. 2) Szintén szekeresek eszköze, melyet emeltyűül használnak, pl. tengelykenéskor. Magyarországban ritkább, a székelyeknél közdivatú.
Elemezve: olá-bor, amit a kerék alá borítanak;
vagy ás alap törzstől alap-or. Hangra hasonló hozzá
az illír kolobar, melynek első alkatrésze kóló kereket jelent
ALÁCSERÉLT, (alá-cscrélt) ősz. mn. Valódi,
igasi helyett becsempészett, becsúsztatott Alacserélt
borjú, melyet más tehén alól hoztak, s alattomban
valamely tehén borjával fölcaeréltek.
ALACSKA, falu Bonod megyében. Helyragokkal : Atacskd-n, Aiacská-ra, Alazsfcá-ról.
ALACSON vagy ALACSONY, (al-acs-on) mn.
tt. alacson-t vagy aloesony-at, tb. —ok. 1) Mint a
nagy, magos, sudaras ellentéte ám. a maga nemében
kisebb emelkedésü. Alocson épület, torony, faL Alacson falc, bokrok. Alanton termetű ember. .Néha az alanton kunyhóból is nagy ember támad. Km. Alacson tetejű kalap. Alacson szék, osztói. Alacson folyópart,
fékéét, helyzet. 2) Atv. őrt a maga nemében csekélyebb
állapota, polgári állású. Alacson eredet, szarmatát. Alanton szolgálat, hivatal, tisztség, rang. 3) Erkölcsi Atv.
ért alávaló gonosz, bccstelen, erkölcstelen, elvetemedett, gálád, pulya, Alacson tett, magaviselet. Alacson
ítilcit, szttrü ember. Alacson módon bánni valakivel.
E szó gyöke ál, s képzője a kicsinyítő öcs,
melyből ti vagy ó tulajdonságot jelelő képzővel lett
atarsú vagy alactó, s végre ebből n toldalékkal fejlett ki: alocson, mint kicsi kicsin, piczi piciin. Hasonló kisarjadcásuak: torzon, tordon, eleven, mereven,
IcUlön, s némely mások. Törökül: alcsok.
ALACSONYAN, (al-acs-ony-an), ih. 1) Csekély
emelkedésu helyzetben, a föld színétől fölfelé kis távolságra, magasságban; mélyen, lapályosan, völgyben. Alacsonyan épített ház. Alacsonyan fekvő város.
2) Atv. ért. erkölcstelen módon, gáládul, clvctemedetten; embertelenül. V. ö. ALACSON.
ALACSONYÍT, (al-acs-ony-ít), áth. m. alacsoaytt-ott, pár. —s, hatn. —ni vagy —ani. 1) Valami
test magasságából elvesz, elvág. Egyébiránt ez értelemben kevesbbé divatos. 2) Atv. valakit becsületében, hírében nevében kisebbít, gyaláz.
ALACSONYÍTÁS, (al-acs-ony-ít-as) fn. tt alorsonyítát-t, tb. —ok. Becsfiletbeli kisebbítés, vagy
oly cselekvés, mely által valakit polgári állasához
vagy érdemeihez képest illőleg nem becsülnek, s más
érdemetlenek után helyesnek.
ALACSONYKODÁS, (al-acs-ony-kod-ás) fn. tt
nlactonykodát-t, tb. —ok. Erkölcsileg alávaló cselekedetek gyakorlása,
ALAC80NYKODIK, (al-acs-ony-kod-ik) k. m.
alaetonykod-tam, —tál, —ott, htn. —ni. Al&való,
nemtelen, gálád jellemü tetteket gyakorol, a nemesebb erkölcsi szabályokat mellőzve.
ALACSONLELKÜ, (alacson-lelkü) ősz. mn.
Szelídebb, nemesebb, magasabb erkölcsi érzelmek nélkőli; alávaló, gálád jellemü, indulatú.

ALACSONLELKÜEN, (alacson-lelktien) ősz.
ih. Gáládul, jellemtelen módon, szívtelenfil, emberi
méltóság ellen.
ALACSONLELKÜSÉG, (alacson-lelkUség) ősz.
fn. Cselekvési tulajdonság, nyilvánulás, mely az alacsonylelkficket bélyegzi V. ö. ALACSONYLELKÜ.
ALACSONYSÁG, (al-acs-ony-ság), fn. tt aiacsonyság-ot. Általán, múlt a nagyság, magasság ellentéte, tulajdonság vagy állapot, melynélfogva valamit alacsonynak mondunk. V. ö. ALACSONY. Különösen átv. ért. erkölcsi pulyaság, galáds&g, elvetemedettség, magasabb erkölcsi érzelem hiánya.
ALÁCSÚSZTAT, (alá-csúsztat) ősz. áth. Csalási szándékból valamely áldolgot valódi helyett odatol, becsempész.
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ALÁCSÚSZTATOTT, ö. mn. 1. ALÁCSERÉLT.

ALADÁR, férfi kn. tt. Alodár-t, tb. —ok. Olodarus. Talán: Alagyár f
ALADMHIÁL, (al-admirál) ősz fn. Altengernagy, tengeri hajóhad alvczérc. V. ö. ADMLRÁL.
ALADSÁG, 1. ALATTSÁG.
ALÁESÉS, (alá-esés) ősz. fn. Az esés oly neme, melynélfogva az eső test egy másik alá jut, pl.
midőn valaki a fa alá csík; különböztctósül más irányú, pl. rá-, be-, kiesettől.
ALÁESIK, (alá-csik) ősz. k. Oly helyre esik,
mely bizonyos test, tető, födél, magasság alján fekszik, különbségül őzen más irányuaktól: kiesik, beesik, ráesik.
ALAFA, fn. tt olafá-t, tb. alofá-k. Jóformán kiavult szó. 1) Bizonyos élelmi, ételbeli adag, mérték.
Katonák alafája. 2) Javadalom, jutalom vagy alamizsna, mennyiben élelmezésre szolgál. Zsírót, gazdag alafa jutott neki.
Bízd a jövendőkre érdemed jutalmát,
Ha szolgáltad, időd vékony alafát ad.
Rimay János a XVII. századból.
A'ércgetó'k, koldusok alafája, 3) Méltóság, hivatal,
tisztség.
Minthogy a két első pontnál fogva clcségrc, élelemre vonatkozik, véleményünk szerint gyöke él,
melyből eledel származott, s melynek részesülője élve
máskép eleve, vastaghangon lesz alat-a alafa = amivel élünk, étel, eledel. Hasonlóan a csel gyökből lett
csclve cseleve, csclefentc, csal-va csatára, csalfa, ctalafinta. Mennyiben a tisztség, hivatal szintén bizonyos
díjjal, javadalommal mint az élet föntartása eszközével szokott járni, átv. értelemben ezt is ugyanazon
gyökből származtathatjuk; de másfelől, minthogy a
méltóságnak, hivatalnak nemesebb oldalát az előkelő,
felsőbb állás teszi, nem valószínűtlen, hogy az ezen
értelemben vett alafa gyöke azon el, melyből első* és
eleve (prior, prius) eredtek, mely vastaghangon szintén, mint amaz, alava alafa = előkelő rang, állapot
Egyébiránt hasonlók hozzá az élelemszert jelentő
hellén «/Up« és a török olufe, ulffe, ó'lufe, ám. hivatal,
díj, alamizsna. Mongolul s tatárul szintén alafa.

ALAFÁL—ALAGOZ

ALAGOZÓ—ALÁHORD

ALAFÁL (alafe-al) áth. m. alafál-t, htn. —ni.
Vasvárraegyében átv. ért bttntet, ver, alfelét csapkodja. Vagy az adagot jelentő olofától = kiadja az
adagját, kutyaporczióját, vagy az alféltől átv. jelenté*.
ALÁFÁS, (alafa-as) mn. tt olafás-t vagy —át,
tb. —ok. Javadalommal ellátott Alofás hivatal. Midőn főnév, tt. —t, tb. —ok. Személy, kinek bizonyos
javadalma.fizetéses hivatala, rangja van. (Beneficiatus).
ALÁFÉL, (alá-fél) ősz ih. Két ellenkező irányban váltakozó mozgással, t i. majd le, majd félfelé.
Aláfél járni.
ALÁFELÉ, (alá-felé) ősz. ih. Azon irányban,
mely bizonyos magaslati ponthoz képest leebb fekszik. Ellentéte : fél vagy fölfelé. Aláfelé menő hajók.
Aláftlí hajló fej. Aláfelé váltani utat.
ALÁFUT, (alá-fut) ősz. Önh. Lefelé, fokról fokra mélyebbre szállva fut. A folyók aláfutnak. Különböző helyirányuak: ftffut, kifut, osfttt, tiisscafut,
szétftU, StwefiU.
ALÁFÜGG, (ali-függ) ősz. ön h. Mondjuk függő
testről, midőn egyenes vonalban lenyúlik, kttlönböztetésfll más irányuaktól: lei függ, beftígfl,
stétfugg.
ALAG, (al-ag) fii. tt alog-ot. Általán, földalatti
üreg, pincze, bolt, menet, útvonal. Különösen bányászi ért vízir&nyos földalatti menet, nyílás, melyen
részint a vizet elvezetik, részint fris léget bocsátanak
be, részint » bányahegy békéjét kutatják. A német
Slollen után átalakítva: istály. Helyes alkotása új szó.
ALAG vagy ALAGY, népet puszta Pest megyében, Dunakeszi mellett.
ALAQBÉR, (alag-bér) ősz. fn. Bér, melyet ás
alag használatáért az illető alagbirtokosnak a szomszéd bányamivelők fizetni szoktak.
ALAGCSATORNA, (alag-csatorna) őse. fn. Csatorna, mely az alagba szivárgó vizet tovább vezeti.
ALAGFENÉK, (alag-fenék) ősz. fn. A bányai
alag alsó része, síkja.
ALAGFOLYAS, (alag-folyás) ősz. fh. Az alagba
gyűlt, s abból meneteles utón kifolyó víz.
ALAGFÖ, (slag-fő) ősz. fn. A bányaépítésben
ax alag tetejét, födelét képező boltosat, vagy az alag
előrésce, melyen bele mennek, mint: hidfó'.
ALAGLRÁNY, (alag-irány) ősz. fn. Azon vonal,
melyen haladva ax alagot képező üreget kivágják és
elkészítik.
ALAGJÁEÁS, (aUtg-járás) ősz. fn. A bányászok s bánya-munkások jövésmenése, közlekedése aa
alag vonalain, nyílásain.
ALAGKARÓZAT, (alag-karocat) ősz. fn. Levert karók ás alagjárás két oldalán, melyek között
kis jármüveken ás ásványt kifelé szállítják.
ALAOMUNKA, (alag-munka) ősz. fn. Általán
minden munka, melyet az alag caináláaára fordítnak,
vagy melyet benne végeznek.
ALAGOZ, (al-ag-oz), áth. m. alogoz-tam, —tol,
—ott, pár. —z, htn. —ni. Alagfél* üreggel, nyilasai, menettel ellát A bányát alagotni.

ALAOOZŐ, (al-ag-oz-6) fh. tt. alogozó-t. Bányaépítesz, aki aíagokat fúr, ás, készít
ALAGSOR, (alag-sor) ősz. fh. Több ágra szakadó alapszerkezet, p. pinesei alagsor.
ALAGTALP, 1. ALAGFENEK.
ALAGÚT, (alag-dt) ősz. fa. Föld alatt, kivált
hegyek tövén keresztül fart nyíláson vezető út.
(Tűnnél).
ALAGY, (al-agy) fn. tt alogy-oí. Általán, ami
bizonyos észműnek mintegy alapját teszi, melyből valamit készíteni lehet A latin substrotum és matéria
helyett ajánlatos új szó.
ALAGYA, fa. tt. alogyá-í, tb.alogyá-fc.A hellenlatín etegiából módosított szó. A gyöngédebb lyrai
vagy lantos költészet egyik neme, mely eleinte csak
szomorú, kesergő éraelmeket fejezett ki, de utóbb
Horácz bizonyítása szerint víg tárgyakat is tengett
Újabb Íróink ismét inkább ás eredeti elegta szót használják.
ALAGYÁR, (al-agy-ár) mn. tt. alagyár-t tb.
—ok. Dunán túl, máskép alongyár, jelent igen csendes, szelíd, békeszeretö embert, ki még a légynek
sem árt Az egyilgyü gyáva nevek gyöngédebb kifejezése.
Értelmére nézve akár az al, alocatos, akár az
alszik-féle szókkal hasonlíthatjuk, minthogy az Alángyár alásalos is, afaszékony is, tűz, elevenség nélkül,
mintegy: alugyát vagy alugyár ember.
ALAOYÁS, (alagya-as) mn. tt alogyát-t vagy
—al, tb. —ok. Elegiaiformábanírt, költött Aíogyás
versek. E szó is, valamint törzse alogyo, kiavdlni
látszik.
ALÁHÁG, (alá-hág) ősz. önh. Magasabb helyről, pontról leebb teszi lábát, mélyebbre lép, lemegy.
Aiáhogni a lépcsőről, lajtorja fokáról. Átv. ért. ára,
becse, értéke kisebbedik.
ALÁHAJLIK, (alá-bajlik) ősz. k. Általán mondható minden hajlékony testről, midőn önkénytelenül
akarmily erőszaknál fogva egyenes szokott állásából
lefelé görbéd. Aláhojlifc a sztmnyadó, a vén ember
feje. Aiáhajltt a gyUmölctctel fenteit faág. Ssélesb
ért. lefelé csügged, fagged. V. ö. ALÁHAJOL.
ALÁHAJOL, (alá-hajol) ősz. önh. Csak élő állatról mondható, midőn t i. önszántából, önerejéből,
hajlamából testét lefelé görbesztí. Aláhajol, aki bóktX
esmcil. Aláhajol, hogy fölvegyen valamit a föídrW.
Aíáhajol át igába fogott «k9r. A tAénftkoö borjakot
aláhajol. Átv. ért. felsőbb hatalomnak enged, aláveti
magát.
ALÁHAJT, (alá-bajt) «sz. áth. 1) Valamit lefelé görbít, lehajt A nagy teher aláhajtja a tettet.
Átv. ért. hatalom alá vet, megalázza magát, engedelmeskedik. Aláhajtani magát a fetsdségnek, a Örvénynek. 2) Lefelé űz, kerget A malom a vitet aldhajtja.
Népdal.
ALÁHORD, (alá-hord) ősz. áth. Emeltebb helyről, vidékről leebbvalóra, mélyebben fekvőre hord.
A zápor a hegyről alahordja a főidet. V. ö. HORD.
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ALÁHÚZ, (*Já-húa) ősz. áth. AB írott bötü
vagy szó alatt vonást tesz, mit rendesen kitiinőbb
jelentőség esetében figyelmeztetés végett szokás tenni.
A tulajdon, a* idegen neveket, a czélzatos siókat, mondatokat aláhúzni.
ALÁIG, (al-á-ig) ih. Alul fekvő, levő részig,
helyig. Fölülről kezdve óláig elrepesztett köpeny.
ALÁÍR, (alá-ír) ősz. áth. Valami iromány, okmány alá, legyen az saját vagy más kézirata, önnön
nevét vagy megbízásból másét is oda jegyzi. A kötött
nerzödvénynek aláírni nevét. Különösen valamely kérelmet tartalmazó nevezetesen adakozási felszólításra
bizonyos mennyiséget ígér, s többi adakozók közé
oda írja nevét Péter hazafi czélokra aláirt száz forintot.

Az tí képző a régiségben rendszerént ajt, ejt
alakban fordul elő. Alajt tehát ám. val-ít, vagy valóit, azaz valónak tart, körülbelül az, ami: vall (= valal 1. VALL) éles hangon: vél, melyben a hosszú «
a torlatot (két 11-et) pótolja, de tájdivatosan két 11-el
is ejtetik : véllem. Ezek szerént hibás azon nézet
(Magyar nyelvemlékek IH. kötet 268. lap), mintha
az egy volna dilit szóval, mely a régiségben rendszerént állat alakban fordul elő.
ALAJTÁS, (al-ait-ás), fn. tt. olajtást, tb. —ok.
Vélés. V. ö. ALAJT.
ALAK, (al-ak) fű. tt alok-ot, tb. —ok. Általán,
képet, hasonlatot, formát, ábrát mutató, illetőleg helyettesítő valami. Ezen alapfogalmat vonhatjuk el
következő érteményciből. 1) Álarcz, honnan alakos
:= álarczos vagyis oly személy, ki idegen arczot
vesz föl. 2) Mindenféle gyermekbábu, mely szintén
férfit vagy nőt képez, matat; különösen így neveztetnek a marionette név alatt ismeretéé paprikajancsiféle fabábuk. 3) Emberfőhöz hasonló készítmény,
állvány, melyre fejkötőket, kalapokat húznak. 4)
Termet, testalkat, különösen ábrásai. . Szép alak, rút
alak, útálatos alak, honnan átv. ért kedves, mátka,
szerető. Alakom, angyalom, gyöngy alakom, szelíd
alakom.
Dallott, s elfogva alakján s hangjain,
Megnyílt az ég szememnek és fülemnek.
(Kazinczy F.)
Alakom, angyalkám,
Pintyőke madárkim.
Népdal.
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ALÁÍRÁS (alá-irás) ősz. fn. 1) Valamely irománynak, okmánynak saját neve odajegyzésével történt hitelesítése. A szerződés fogalmazva van, csak
az aláírások hiányzónak. 2) Maga az aláirt név. Átv.
ért. Írásban jelentett ajánlat, Ígéret, adakozás. Az
aláírások szerint bejött ezer forint.
ALÁÍRAT, (alá-irat) ősz. fn. Azon név, adat,
illetőleg mennyiség, melyet aláirtak. Tebát szabatosan véve, aláírás jelenti magát a cselekvést, aláírat
pedig ezen cselekvés látszó eredményét. . A tanúkat
aláírásra felszólítani. Az aláírótokat elolvasni.
ALAJ, (al-aj), 1. ALANY (3).
ALÁJA, (al-á-ja) névh. Valami alá. Ha a gyermeket lefekteted, tégy olaja párnát. Ne úszszál közel a
malomköz, mert olaja sodorhat a víz.
ALAJAK, (al-ajak) ősz. fa. Az ajak azon része, mely az ál fölött nyúlik el.
ALÁJOK, (al-á-j-ok) névh. Többek alá. Ha a
lovakat bekötötted, véts olajok szalmát.
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Nem így most, lángban érted, szép alak,
Nem így utánad könynyel e szemekben;
(Szemere Pál.)

ALAJOS, férfi kn. tt Alajos-1, tb. —ok. Aloy- 5) Minden élettelen emberi vagy más állati képek.
sins. Ennek eredetye a íranczia Louis, magyarul, Holt alakok, holtak alakjai = árnyai. Viaszból, köAajos, latínul Ludovioa. Törzse a latin laudo.
böl való alakok. 6) Bizonyos szabályok által meghaALAJT, (al-ait vagy al-eit vagy al-ét vagy al-it tározott fonna, honnan a tudományokban alaktan =:
=: val-ít, 1. a csikk végén); áth. m. alajt-ott, pár. Formenlehre. 7) Mint algebrai műszó jelenti a meny—s, htn. —ni vagy —ani. A régi nyelvemlékekben nyiségck betűkbe szerkezeit öszvetételét; s a méra latin pnío, existimo értelmében használtatik, tehát tanban minden közt, mely bizonyos szerkezetű vona= vél, gondol valamit „És melylyet alajt vallani lak által záratik el (Figura mathematica). így nevez(patát habere) elvétetik ő töllö." (Mfinch. codex.) tetnek az erőmütanban előforduló erőmüvek, gépek
.Alajtván (exbtímantes) ő magokat szellet Iáitokat." stb. rajzai is, de ezen utóbbiak helyett jobb: ábra.
(Mfinch. codex). „Öldökléseket alajtasz, hogy teszMindezen értemények képre, illetőleg hasonlatra,
nek." (Bécsi codez). Ne akarjatok alajtanotok, hogy olyanságra vonatkoznak, honnan valószínű, hogy
jöttem legyen tőrvént féltenem. (München, codex). gyöke al rokon a hasonlati oly-val, s mintegy alyk
.AUjtván (= vélvén) hogy ő isteniről szólna" vagy olyk vagy olk. Innen elemezhető az alkot is,
(Krisztina-legenda). „ Avagy alejtod ? (Káldinál: vé- mely = formál, képez, azaz alakit. Egyezik vele a
led-é) hogy nem kérhetem én atyámot" Régi ma- székelyeknél divatos lak, mely szintén formát, bábot,
gyar passió. Egyszerű tí képzővel: Bitors&gosnak alít- alakot jelent, s evvel rokon a hasonlító képző tag
js> lenni.* „Bódogbnak alítanám magamat." (Pesti lég, pl. mulólag =: múló módon, mulókép, hasonlólag
Gábor meséi.) Erdélyben olajt alakban még ma is = hasonló módon, hasonlókép. A törökben halijb
divatozik.
ám. forma.
Törne al, maga a létige (valék, való, volt stb.)
— ALAK (a-l-ak) igerag, magash. —ELEK.
törzse .- val vagy vol, mely némely altaji nyelvekben Előfordul a második személyre ható, egyesszamu ha'uoómiban cseremiszben, török-tatárban : öl, tehát tározott igealakban : hord-olak, hordt-alak vagy hortzinte v (előstelkt) nélkül álL
dott-alak, hordand-alak, hordj-alak, t. i. tégedet vagy
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titeket Ezen ragban az első a csak könnyebb kiejtés végettí közbeszűrat, miért többször elmaradhat,
p. lát-lok, látand-íok; az l képviseli a te vagy tik
egyes vagy többes második személynévmást, az ok
pedig a cselekvő első személyt vagyis iáí-l-ok = lát
— tégedet (vagy titeket) — én; vert-e-l-ek = vert
— tégedet (vagy titeket) — én. Az l mint második
személy képviselője előjön több más igeragokban is,
pl. látá-1, iátfá-t, látná-!, láííaí-ol,láttatá-l, Wtíoíná-1,
láttatsá-l.
ALAKOSA (al-ak-csa) kies. fa. tt. alofccsá-í, tb.
alaketák. A maga nemében kicsi, kisded alak.
ALAKHÜ, (alak-hű) ősz. mn. Ami valami alakot hüven visszaad, utánoz, mutat Aíokhfi rajt, képszobor.
ALAKI, (al-ak-i) mn. tt aloki-í, tb. —ok. Alakot ülető; arra vonatkozó. Alaki hűség, hiány, hiba.
ALAKÍT, (al-ak-ít) áth. m. alokíí-ott, pár. —s,
htn. —m vagy —óm. 1) Valaminek bizonyos formát,
•Jakot ad; bizonyos minta szerint képez. Különösen
használható szó a szobrászmöveknél, s mindazon- mesterségekben, melyek embereket vagy állatokat szobor
vagy dombormüvekben állítnak elő. 2) Erkölcsi ért.
szerkeszt, együvé állít A gyáregylet alakította, alaIdtoUnak nyilvánította magát = öszveállott, szerkezete tökéletességre hajtatott
ALAKÍTÁS, (al-ak-ít-ás) fn. tt olaköás-f, tb.
—ok. Cselekvés, mesteri mű tevés, mely által alakíttatik valami; szerkesztés, öszTeáHitás. V. ö. ALAKÍT.
ALAKÍTMÁNY, (sJ-ak-ít-mány), fn. tt alakömány-t, tb. —ok. Bizonyos alak, minta szerint képzett
mii, csinálmány, p. szobor.
ALAKÍTTATIK, (al-ak-ít-tat-ik) külsz. m. alakütat-tam, —tál, —ott, htn. —m. Valami bizonyos
formára, minta szerint készíttetik.
ALAKJÁTÉK, (alak-játék) ősz. fa. 1) Általán
mindenféle szemfényvesztő mutatványok, az illető közönség bámulata- és mnlattatására. 2) Drótokon járd
s ideoda ranczigálható fabábokból szerkézért paprikajancsiféle játékszer.
ALAKJÁTÉKOS, (alak-játékos) ősz. fa. 1) Szemfényvesztő, ki kártyával s egyéb szerekkel ügyesen
ad elő holmi első látásra meglepő, bámulatos mutatványokat 2) Aki dróton járó, ugrándozó bábokat
mutogat.
ALAKJÁTÉKOSSÁG, (alak-játékosság) ősz. fa.
Bábok mutogatása, szemfényvesztés.
ALAKLÁTÁS, (alak-látás) ősz. fn. A képzelőtehetség kóros állapota, midőn álképcket, kisértetnemtt tüneményeket lát
ALAKMÉRTAN, (alak-mér-tan), ősz. fn. A mértan elméleti része, mely egyedül a testek kiterjedésére vonatkozó alakokkal foglalkodik. Tiszta mértan,
különböztetésül a gyakorlati vagy alkalmazott mértantól.
ALAKMUTATÓ, (alak-mutató) ősz. fii. Láttán!
(opticai) műszer, mely a benne tükröző tárgyakat
nép alakban tűnteti elő (Kaleidoskop).

ALAKOCSKA—ALAKSZIK
ALAKOCSKA, (al-ak-ocs-ka), I. ALAKOSA.
ALAKODÁS, (al-ak-od-ás) fa. tt atakodás-t,
tb. —ok. Belső működés, ön-okozta átváltozás, midőn valami alakodik. V. S. ALAKODEK.
ALAKODffi, (al-ak-od-ik), k. m. alokod-tam,
—tál, —ott. Mintegy ön belső működésénél fogva
bizonyos alakot, formát kap, bizonyos alakúvá szerkeződik. Az ásványvizek jegectaé alakodnak. A kiható
alakit párhuzamos társa, és az önható alakúi belső
szenvedő mása, t i. azon különbséggel, hogy ez szabatosan kifejezve = bizonyos alakúvá mintegy önmagától lesz (fit), amaz pedig némi kényszerfiséggel.
ALAKOK, fa. tt alakor-t, tb. —ok. A búzanemfi termények egyik faja; füzére kétsoroscsészéji
mintegy háromvirágúk, s azok közt csak egy termő.
Diószeginél ám. triticum monococcum, máskép: fehér ólakor. Van piros ólakor is, kölönben; tönköly,
tenkely. Néha összetetten használtatík : alokorbúza,
mely összetétel látszik eredetére is vezérelni, mintha
mondaná: alakra búza, vagyis alakjára búza.
ALAKOS, (al-ak-os) fa. tt, olokos-í, tb. —ok.
1) Aki holmi szemfényvesztő ügyességgel mulattatja
a közönsége^. 2) Álarczot viselő. 3) Alattomos képmutató, arczát változtató, nevét, kilétét titkoló, más
név alatt járókelő bujdosó ember. Midőn melléknévül
használtatík, tt alofcos-t vagy —öt, tb. —ok.
ALAKOSÍT, (al-ak-os-ít), áth. m. alakostt-otí,
pár. —s, htn. —m vagy —oni. Alakossá teái, álképbe, álarczba öltöztet
ALAKOSKODÁS, (al-ak-os-kod-ás) fa. tt alakoskodas-t, tb. —ok. 1) Titkolt névvel, vagy hamis
név alatti létezés, rejtezkedés. 2) Képmutatás, álarczoskodás.
ALAKOSKODffi, (al-ak-os-kod-ik), k. m. alafcoskod-tam, —tál, —ott. Alakos játékot űz; hamis,
kölcsönözött név alá rejtőzködve bnjdosik; álarczoskodik, képmutatót játszik.
ALAKOSSÁG, (al-ak-os-ság) fa. tt olofcosság-ot.
1) Szemfényvesztői tulajdonság, minemüség. 2) Bejtett, titkolt név alatti lappangás. S) Tettetés, képmutatás.
ALAKOZÁS, (al-ak-oz-ás) fa. tt. alokozás-t tb.
—ok. Alakjáték üzése, gyakorlása vagy képzelt árnyalakbeli mutatkozás, jelenkezés.
ALAKOZIE, (al-ak-oz-ik) k. m. oíokoz-tam,
—tál, — ott, htn. —m*. Képzelt árnyalakban mutatkozik, jelenkezik; tündérkedik. Élt vele Monoulai;
különben elavultnak látszik.
ALAKSÁG, 1. ALAKOSSÁG.
ALAKSZERŰ, (alak-szérű) ősz. mn. Bizonyos
alakot mutató, formás, idomos, bizonyos formasággal bíró.
ALAKSZERŰSÉG, (alak-szerűség ősz. fn. Külső formaság, külsőség, külső idomosság.
ALAKSZIK, (al-ak-sz-ik), k. leginkább csak a
jelentő és határtalan mód jelen idejében divatozik,
különben 1. ALAKODIK vagy ALAKUL.
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ALAMIZSNAKENYÉR, (alamizsna-kenyér) ősz.
ALAKTALAN, (al-ak-talan) mn. tt oloktalan-t,
tb. —ok. Aminek határozott, kellő alakja, formája fn. 1) Szoros ért. kenyér, melyet a szegénynek, éhenincsen; külsőkép idomtalan. Alaktalan test, (Smeg, zőnek alamizsna gyanánt nyújtanak. 2) Tigasb ért.
véve minden eledel, élelmezés, mely más irgalmából,
koníérmü.
ALAKTALANSÁG, (al-ak-talan-s&g) fn. tt. könyörületéből nyujtatik. Nincs savanyúbb az alaaloktotanság-ot. Alakhiány, határozott vagy kellő mizsnakenyérnél. Km.
ALAMIZSNÁLKODÁS, (alamizsmval-kod-ás)
alak nemléte; idomtalanság.
ALAKTAN, (alak-tan) ősz. fn. Tan, mely a fn. tt. alamizsnálkodás-t, tb. —ok. Felebaráti, külödolgok külsejét, formáját tárgyalja, különösen, mely nösen keresztény szereteti jótékony gyakorlás, midőn
valaki a szegényeket táplálgatja.
az emberi arczvonásokról értekezik.
ALAMIZSNÁLKODIK, (alamizsna-al-kod-ik) k.
ALAKTANI, (alak-tani) ősz. mn. Alaktant illető, arra vonatkozó, azt tárgyazó. Alaktani ismeretek. m. aiomizsnálfcod-íam, —tál, —ott, htn. —ni. AlaALAKTANÍTMÁNY, (alak-tanitmány) ősz. fn. mizsnát osztogat, szegényeket koldusokat táplálgftt.
ALAMIZSNAMILLYE, (alamizsna-millyc) ősz.
Tudományos előadás, ragy értekezés az alakokról,
mint bizonyos külsőséget illető szabályokról. Az alak- fn. Millye, azaz, szelencze ragy ládikanemfi, vagy
más alakú pörsöly, melybe a szegényeknek szint
tsdinil szűkebb értelmű.
ALAKUL, (al-ak-úl) önh. m. alokúl-t, htn. —ni. kegypúnzt szokták rakni.
ALAMIZSNAPÉNZ, (alamizsna-pénz) ősz. fa.
1) Bizonyos alakot vészen föl, s olyan formájú lesz.
A
szegények,
koldusok élelmezésére, ellátására nyújKorong alatt az agyag edfnynyé alakúi. 2) Szerkezeti
tott pénzbeli segítség.
formát kap. TSbben egy társulattá alakúitok.
ALAMIZSNÁK, (alamizsna-ár) fn. tt. alamizsALAKULÁS, ALAKULÁS, (al-ak-úl-ás) fn. tt.
nár-t, tb. —ok. Általán aki alamizsnát szokott osztoo/okúlás-t, tb. —ok. 1) Állapot! változás, midőn valami bizonyos formába, alakba öltözik. 2) Szerkező- gatni. Különösen oly személy, aki ezt bizonyos testület, egyházi egyesület javából és nevében gyakodéa , többeknek egy testületté levésé. V. ö. ALAKUL.
rolja.
ALAKULÁSI, (al-ak-ul-ás-i) mn. tt. alakiilási-t,
ALAM1ZSNAS, (alamizsna-as) mn. tt. alamitatb. —ok. Alakulást illető, ahhoz tartozó. Alakulási nás-t vagy —át, tb. —át. 1) Aki alamizsnát szokott
mód, szabály, szellem, folyam.
osztogatni; szegények, koldusok iránt adakozó. AlaALAKÚLAT, ALAKULAT, (al-ak-úl-at) fn. tt mizsnús sz. János. 2) Amibe az alamizsnát rakják.
alakulat-öt. Oszves külsőség, fonna, mely alakulás Alamizsnái pfr-sö/y, erszény, zsák, tarisznya.
által képződött.
ALAMIZSNASZEDÉS, (alamizsna-szedés) ősz.
ALAKULT, (al-ak-ul-t) mn. tt. alakuU-at. Bifn. Kéregetés, koldulás, oly kegyes adományok gyűjzonyos formára képezett, ütött, vagy rendbe állított, tögetése, melyek alamizsnául nyujtatnak.
szervezett.
ALAMIZSNASZEDÖ, (alamizsna-szedő) ősz. fn.
ALAKVÁLTOZÁS, (alak-változás) ősz. fn. Az Személy, aki szegények, kórházak s más intézetek
elébbi alak eltűnése s fölcserélődése egy másfélével, számára alamizsnát kéregét, gyűjtöget. Kolostorok
pl. a testek fejlődése vagy vegyülése által.
alamizsna-szedői.
ALAKVÁLTOZTATÁS, (alak-változtatás) ősz.
ALAMIZSNATÖKE, (alamizsna-tőke) ősz. fn.
fn. Cselekvés, midőn valaki elébbi vagy szokott alak- Tökepénz, mely alamizsnából gyűl vagy gyűlt Jelent
ját, külsejét egy másnemüvel felcseréli. Néha a kép- alamizsnaszekréuyt vagy fapörsölyt is, melyben az
matatásgal, köpönyegfordítással egyértelmű.
alamizsuapénzt tartjak.
ÁLAM, (al-am) elv. törzse az olomár, alamuszi,
ALAMUNTA (al-am-unta) mn. tt. alammtát, tb.
alamtmta, alamuxzta szóknak, melyek mind Almosság- alamunták. Aluszékony, álmos, vagy magát alvó gyara, aluv&sra vonatkoznak. V. ö. ALSZIK.
nánt tettető alattomos. Máskép : alamustta, alamuszi,
ALAMÁK, (al-am-űr) mn. tt alamár-t, tb. —ok. álam űz. Mint afféle gúnyos nevek sajátságos végzeGöcsejben ám. álomszuszék, álomtáska, aki sokat al- tiiek. Eredeti jelentésük álmosságra vonatkozik, s inszik, aluszékony, egyszersmind rest, lusta. Gyógytani uen &tv. ért. jelentenek oly embert, (vagy más állatot
ért. atomkorban, ábnosságban szenvedő. Helyesen al- is) aki sunnyogva, alázatosan megbunnyászkodik,
kalmazható szó az úgy nevezett hé/alvókra is.
hogy mást meglepjen, vagy megcsaljon, mint a leselAz alszik, álom szókkal egy gyökről származott, kedő macska, melyről e közmondás: alamuszta macsmintegy — álomár vagy aluvár.
ka előbb megfogja az egeret. Atv. ért. mondják rest,
ALAMIZSNA, fn. tt alamizsná-t, tb. alomizs- tunya emberről, aki mintegy álmosan, ahiszékonyan
*á-k. Si&kölködőnek, Ínségben nyomorgó szegénynek mozog, dolgozik.
ingyen nyújtott kegyes segedelem pénzben, vagy akárALAMUSZI, 1. ALAMUNTA.
mi más jószágban, a testi szükségek fódözésére. AtaALAMUSZTA, 1. ALAMUNTA.
mismcit adni, nytrjtom, osztogat"/. Alamizsnából flni,
ALAMUSZTÁLKODIK, (al-ara-uszta-al-kod-ik)
t<*g&fcti. Alaatütuán hízott álszegény.
k. m. alamnsztálkod-tam, —tát, —ott, htn. —ni. ÁlA hellén £Ui?po<rvM?-ből kölcsönzött szó.
mosan, ahiszékonyan viseli magát. Atv. ért, alattoAKAD. MAOr SZÓTÁR.
7

ALÁHÚZ—ALAP

ALAP—ALAPESZME

100

moskodik, hunnyászkodik, csaló szándékkal suny- különösen készített talapzat, ú. m. falazat, karózat
nyog; restelkedik, tunyálkodik.
stb. melyre a házat építik. ErSt, gyOnge, szilárd, porALAMÚZ, 1. ALAMUNTA.
hanyó, széles, keskeny alap. KSalapra, homlokalapra
ALÁN, férfi kn. tt. Alán-t. ALANUS.
építeni. Alapról újonnan emelt hát. Alapig lerombolt
ALÁNEZ, (alá-néz) ősz. önh. Bizonyos magas- vár. Letenni valamely épület alapját. 2) Átv. ért
lati pontról lefelé néz, letekint A toronyból, a házte- valamely erkölcsi vagy szellemi dolog kezdetének, föltőről oldnécm. Átv. ért megvetőleg, büszkén néz va- állásának, létezésének, tartósságának szükséges kellakit, lenéz.
léke, melyre az mintegy anyagi fenékre, talpra van
ALANGYÁK, 1. ALAGYAR.
fektetve. Igazság az országok alapja, mert nélküle az
ALANT, (al-an-t), ih. fokozva: alantabb, íeg- országok föl nem állhatnak. Intését pénzalapja =
alantabb. Alacson helyen, mélyen. Alant állni, ülni. azon tőkepénz, melyből az fölállíttatott, s melynek
Képzésre hasonló a f e, ki, be, le helyviszonyítókból kamatából fóntartatík. Megvetette szerencséje, boldog
képzett f ént, kint, bent, lent igehatárzókhoz. Átv. ért jövendője, vagy romlása alapját. Különösen jelenti
alant jár az esze := magasabbnemii, fölséges elvont azon észbeli tételeket, elveket, melyekre a tudomáeszméi nincsenek, a mindennapiságon nem emelke- nyok épülete s rendszere, mintegy alapra van építve.
dik túl.
Állítás, vitatás alapja. Vád, védelem, ítélet alapja.
ALANTI, (al-an-t-i) mn. tt alanti-t, tb. —ok. Továbbá ám. ok. AlapnélkKü gyanú, félelem, remény,
Alant levő, fekvő, valaminek alsó részéről, aljáról boszonkodas.
való, oda tartozó. Alanti helyek, erdők.
Gyöke a mélyebb helyzetre, irányra vonatkozó
ALANY, (al-any) fa. tt alany-í, tb. —ok. al; s képzése hasonló a köz-ep, íer-ep, ül-ep siókéUjabbkor! szó. 1) A mondat azon része, melyről va- hoz. Hasonlék szerint lehetne a föl-bői föl-ep (superlami igenlőleg v. tagadólag, tiltólag vagy parancslólag ficies).
állíttatik (subjectum dictíonis), alapszó, alapfogalom,
ALAP, több népes puszták, különösebben Alsó—
pl. ezen mondatban: Az Itten mindenható, alany: az és felső— Fehér megyében. Helyragokkal, —ön,
Isten. 2) A bölcsészetben, bölcselkedő vagy működő —rá, —ról.
személy, a működés alapja, mint a tárgy ellentéte.
ALAPANYAG, (alap-anyag) ősz. fii. Ami vala3) A kertészetben azon alapcsemete, melybe a neme- mely testnek vagy tcstalkotó részeknek alapját teszi.
sítés történik vagy történt; máskép: ÁLAJ. Mindenütt Az állati csont alapanyaga -mész. A tér alapanyaga
alap értelmű.
árpa.
ALANYESET, (alany-eset) ősz. fa. A latin noALAPÁBOK, (alap-árok) ősz. fn. Árok, vagyis
mtnotitms casus kifejezésére használt nyelvtani műszó, a földbe ásott mélység, üreg, melybe az épület alaps jelent általán nevet, mely néwiszonyító nélküli ál- falát lerakják.
lapotban van, vagyis egyedül az alapfogalmat viszoALAPBÉLYEG, (alap-bélyeg) ősz. fii. Oly bényítás nélkül fejezi ki, s megfelel e kérdésre ki t vagy lyeg vagyis jegy, mely az illető lényt minden mámi f és ha melléknév, e kérdésre, milyen ? Van egyes soktól megkülönbözteti, mely annak lényegét teszi, pl.
vagy többesszáma alanyeset, pl. a gyermek aluszik, a kör alapbélyege kerekdedség.
ki aluszik? fel. a gyermek; a gyermekek játszanak,
ALAPCSONT, (alap-csont) ősz. fű. Boncztauban,
kik játszanak ? fel. a gyermekek. Nyelvünkben ez ily csont a koponya alsó részén, mely az egész kopotiszta alanyeseten kivül-van még egy másnemű, t i. nyának mintegy alapja. (Ős basilare vagy spbenoides).
birtoktagot, mely szintén fölveszi a néwiszonyító raALAPCSÜCSÖK, (alap-csücsök) ősz. fii. Szöggokat, pl. atyám, atyám-nők, atyám-hót, atyám-nál stb. let a koponya alapcsontjában.
s kettős birtokragu: atyámé, atyádé, atyjáé, atyánké,
ALAPCZIKK, (alap-czikk) ősz. fa. Czikk, mely
atyátoké, atyjoké, atyáink, atyáitok stb. sőt hármas valamely tudományos mű egyik alapját, vezérelvét
birtokragu is, pl. atyám-é-i, atyád-é-i stb.
foglatja magában.
ALANYI, (al-any-i) mn. tt. alanyi-t, tb. —ok.
ALAPCZIKKELY, 1. ALAPCZIKK.
Bölcsészeti nyelven, ami az alanyra vagyis gondolkoALAPDESZKA, (alap-deszka) ősz. fii. Az 41dó, működő személyre vonatkozik, s ellentéte: tár- gyulövéseknél irányzatúi szolgáló négyssögü deszka.
gyilagos. (Subjectivum, objectivum). Alanyi éstreveALAPDUDORODÁS, (alap-dndorodás) öaz. fa.
vés, mely egyedül idegeink s izmaink ingereltetésére, Csomóforma kidudorodás a koponya alsó csontján,
tárgyilagos észrevevés, mely az idegeket ingerlő tárgy- mely különböző egyéneknél különbözik. Kiknek kira vonatkozik.
tünőleg nagy alapdudorodásuk van, agyafúrt nyaALANYISÁG, (al-any-i-ság fa. tt alonyiság-ot. kas embereknek tartatnak.
A személynek, mint működő, gondolkodó lénynek tuALAPELV, (alap-elv) ősz. fn. Általános elv
lajdonsága.
valamely tudományban, melyből mint magában viláALAP, (al-ap) fa. tt alap-ot, harm. személyt, gosból a többi elvek folynak, vagy érthetők.
—ja. 1) Anyagi, érzéki tekintetben azon térszín,
ALAPESZME, (alap-eszme) ősz. fit. Eszme,
mely fölött valami áll, nyugszik, mintegy a rajta levő mely más eszméknek alapul szolgál, melyből mások
dolog talpa, feneke, pl. hát alapja, azon tér, vagy erednek.
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ALAPFA, (alap-fa) ősz. fn. Fa, gerenda, ászok,
fa stb. mely fölé valamit fektetnek, állítanak.
ALAPFAL, (alap-fal) ősz. fa. A fal alsó része,
mely a* épület alapját képezi, e rendesen kisebb nagyobb mélységig a földbe van rákra.
ALAPFESTÉK, (alap-festék) ősz. fn. 1) Festékanyag, melyből mis festékek vegyítés által készíttetnek. A sárga, veres, kék stb. festékek a festészeknél
alapfestékek. Közéleti elnevezés szerint nyolcz alapfesték van: fehér, szürke, fekete, kék, zöld, sárga,
veres és barna. 2) Azon festék, mely a tarka testen,
például szöveten legtöbb helyet foglal, vagyis mintegy amelyre a többi szineket irjak, nyomják.
ALAPFOGALOM, (alap-fogalom) ősz. fn. Fogalom, mely több más fogalmat, mint belőle folyót,
tartalmaz, melyből más fogalmakat értelmezni s megfejteni lehet.
ALAPFOK, (alap-fok) ősz. fn. Nyelvtani ért.
a melléknév azon állapota, midőn hasonlító rag nélkül áll (Positivus gradus.), pl. okos ember, magas fa,
másod fokon : okos-óbb magos-abb.
ALAPGERENDA, (alap-gerenda) ősz. fn. Ácsépitésben azon gerenda, melyre a többi faszerkezetet
állítják.
ALAPHANG, (alap-hang) Ősz. fn. 1) A hangnyolczad (octava) alsó hangja. 2) Azon hang, melyre
valamely ének vagy zenemű alkotva van. Némelyek
ajánlata szerint az alaphthig helyett jobb volna: alapfünge, minthogy általán, midőn a hang különösen
éneki és zenei hang (Tön) értelmében vétetik: zönge.
ALAPIGAZSÁG, (alap-igazság) ősz. fn. Igazság, melyből más igazságok folynak, következnek.
ALAPÍT, (al-ap-ít), áth. m. cdaplt-ott, pár. —s,
htn. —ni vagy —ani. Jobbára átv. értelemben használtatik. I) Valamit, nevezetesen intézetet létesít
azon szándékkal, és végből, hogy tartós maradandó
legyen. Kórházat, tanodát, tudót egyesületet alapítani.
2) Bizonyos elvre, ismeretre fekteti véleményét, Ítéletét, okoskodását.
ALAPÍTÁS, (al-ap-ít-ás) fa. tt. alaptíás-t, tb.
—ok. Cselekvés, mely által valaminek első kezdete,
létrejntása megvettetik. MUegyesület, tudományos intézet alapítása.
ALAPÍTÁSI, (al-ap-ít-ás-i) mn. tt. alapUdoi-t,
tb. —ok. Alapítást illető, ahhoz tartozó. Alapítási
szándék, mód, eszköz, stb.
ALAPÍTMÁNY, (al-ap-it-mány), fh. tt. alapítmányt, tb. —ok. Bizonyos nemű jó, üdvös, hasznos
czélra, intézetre tett adakozási ősziét. Kegyes, vallási
alaptímdny. Oskolai, árvaházi alapitmány. Országos,
megyei, városi, községi alapitmány. Királyi, érseki,
ptttpSki alapitmány.
ALAPÍTMÁNYI, (al-ap-ít-mány-i) mn. Alapítmányt illető, arra vonatkozó. AlapUmányi töke, érték,
kftelét, Ügyvéd stb.
ALAPÍTÓ, (al-ap-ft-ó) fn. tt. alaptíó-t. Személy,
aki bizonyos intézetet állít, s felállásához szükséges
tőkével ellát A magyar egyetem alapítója Pázmán

Péter. A magyarországi köziskolák alaptíóji többnyire
főpapok voltak. A m. t. akadémia, gazdasági egylet
alapüóji. Alapító tagok.
ALAPÍTÓI, (al-ap-ít-ó-i) mn. Alapítót illető,
arra vonatkozó. Alapítói nagylelkűség, jótékonyság.
ALAPÍTVÁNY, (aJ-ap-ít-vány) fa. tt. alapíívány-í, tb. —ok. 1) Azon szer, jószág, vagyon, pénz,
melyet valaki bizonyos intézet fölállítására adományoz. A magyar tud. akadémia első alapítványa gróf
Széchenyi István ajánlata volt. 2) Vétetik főleg az
alapítólevél helyett. Az alapítványt kihirdetni s letenni a levéltárba.
ALAPÍZ, (alap-íz) ősz. fn. Minden bornak van
sajátnemű íze, németül Grundschmack, mit magyarul
az alapíz helyesen kifejez.
ALAPJOG, (alap-jog) ősz. fn. Első eredetű jog,
melyből mások származnak.
ALAPKARÓ, (alap-karó) ősz. fh. így nevezzük
azon karókat, melyeket az épület alapjául nagyobb
biztosítás végett vernek le. Vizenyős, söppedékes téren alapkarókra szokás építeni.
ALAPKŐ, (alap-kő) ősz. fh. Fenékkő, mely fölé
az épületfal többi köveit rakják. Letenni, beszentelni
a templom alapkövét. Átv. ért. amitől valaminek létrejövetele s fönmaradása függ. A bSlcseség alapköve
az önismeret. A hit alapköve a szent evángyéliom.
ALAPLÉNY, (alap-lény) ősz. fh. 1) Önálló lény,
mely minden más lények alapját magában foglalja.
Az Isten szükséges alaplénye az egész világnak. 2) Ami
a létezőnek lényegét teszi.
ALAPNYELVIZOM, (alap-nyelv-izom) ősz. fh.
Boneztanban izom, mely a nyelvet hátrahúzza.
ALAPODÁS, (al-ap-od ás) fn. tt atapodást, tb.
—ok. Belcselekvés, mintegy önmagára visszaható működés, melynélfogva valami önmagának alapot vet.
ALAPODIK, (al-ap-od-ik), k. m. alapod-tam,
—tál, —ott, htn. —ni. Mintegy alapot készít magának, melyen megálljon, megmaradjon. A* ismeretet,
részint a tapasztalaton, részint az ész működésein alá'
padnak.
ALAPOK, (alap-ok) ősz. fn. Első, eredeti ok,
melyből mások folynak. Át Isten minden lények
alapoka.
ALAPOS, (al-ap-os), mn. tt. alapos-tvagy —öt,
tb. —ak. Általán, aminek sajátnemtt alapja van, ami
bizonyos alapra van állítva, szerkesztve. Különösen
szellemi ért. ami okokon, tanúságokon, bizonyítványokon fenekszik; ami nem fölszínes, nem futtában,
könnyeden, öszvekapkodott, nem hiú képzelet, hanem mély tanulmány szüleménye. Alapos tudomány,
ismeret. Alapos értekezés, vitatkozás. Alapos gyanú,
félelem, ovakodás.
ALAPOSAN, (al-ap-os-an), ih. Átv. ért. alapokra építve, állítva. Okokon, tanúságokon fenekűire.
Alaposan vitatni, védeni, megmutatni valamit.
ALAPOSSÁG, (al-ap-os-s4g) fn. tt. alapossdg-ot.
Oly tulajdonság, minőség, mely alapos; meggyőző
okszerüség,rilletölügrismereti, tudományi mélység.
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ALAPOSZLOP, (alap-oszlop) ősz. fn. Oszlop,
mely az épület alapjául szolgál, melyre az épület támaszkodik. Atv. ért minden lényeges dolog, kellék,
melyre valaminek létele építve van, melynek megszűntével az egész öazveomlik. Igazság az országok
alaposzlopa.
ALAPOZ, (al-ap-oz), áth. m. alapoz-tam, —tál,
—ott, pár. —z, htn. —ni. 1) Kézmüi értelemben,
valamely épületet alappal ellát, alapot vet, rak. 2)
Különösen, midőn a festesz vagy színező az elaö színezést teszi (Grundiren).
ALAPOZÁS, (al-ap-oz-áa) fn. tt olapozás-t, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valamely építészeti mű alapját csinálják. Különösen első festés vagy színezés, a
rajztáblának, vászonnak, papírnak stb. alapszínnel
behúzása.
ALAPPÉNZ, (alap-pénz) ősz. fn. Tőkepénz,
melynek valamely alapitmány eredetét köszöni; vagy
általán az öszves alapitmány t képező pénzmennyiség.
ALAPPER, (aJap-pér) ősz. fn. Az eredeti per,
különböztotésűl az újított pertől. Máskép: anyaper.
ALAPRAJZ, ősz. fn. Az épület alapját, s annak főrészeit előtüntetö rajzolat Építendő templom,
ház, alaprajza. Átv. ért. valami szellemi mű, tudományos rendszer vázlata. Nevelét alaprajza. Lélektani
alaprajzok.
ALAPRÉTEG, (alap-réteg) ősz. fn. Rétegek,
azaz párhuzamosan egymáson fekvő s jobbára különböző nemű kő-, földlapok legalsaja.
ALAPSÍK, (alap-sík) ősz. fn. Legalsó lap, me
lyen valami fekszik vagy emelkedik.
ALAPSZABÁLY, (alap-szabály) ősz. fn. Fő szabály, melyen a többi szabályok alapulvák; vagy általános szabály, melyhez más egyes cselekvények,
teendők, s különös esetek legtöbbször alkalmazkodnak. Eltérítek az alapszabálytól = kivételek, ^yelotani, testületi alapszabályok.
ALAPSZÉB, (alap-szer) őse. fn. Szer, különösen gyógyszer, mely a szervegyülékben fő helyet
foglal el.
ALAPSZIK, (al-ap-sz-ik), k. Csak a jelentőmód
jelenidejében divatozik. Különben 1. ALAPODIK.
ALAPSZÍN, (alap-szín) ősz. fn. 1) Többszínű
tarka kelmén a legkitűnőbb fSszín, máskép: otapfulék. 2) A kelme fonák oldali színe, fenékszín.
ALAPSZÓ, (alap-szó) ősz. fn. A mondat azon
része, melyről valami igenlőleg vagy tagadólag, tíltólag vagy parancslólag állíttatik (Subjectum). Ennél
szokottabb is, helyesebb is: alany.
ALAPTALAN, (al-ap-t&lan) mn. tt olaptatan-t,
tb. —ok. Minek alapja nincs, akár anyagi, akár szellemi vagy erkölcsi értelemben véve; különösen ami
meggyőző, érvényes okok nélkül szűkölködik. Alaptalan koholmány, gyanú, vélemény, állítás. Alaptalan
vád, korholót, kárhottatás, ítélet, okoskodás. Igehatározóilag ám. alaptalanul. Alaptalan gyanúsítani valaki.
ALAPTALANSÁG, (sJ-ap-talan-ság) fh. tt. aíaptalanság-ot. Alap nélküli állapot vagy tulajdonság;

alapok, illetőleg meggyőző okok hiánya. Jobbára csak
átv. szellemi vagy erkölcsi értelemben divatozik.
ALAPTALANUL, (al-ap-talan-úl) ih. Alap nélkül, észszerű, meggyőző okok hiányával. Alaptalanul
gyanúsítani valóiéit.
ALAPTÁMASZ, (alap-támasz) ősz. fa. Támasz
vagy támaszték, mely az alapot szilárdítja; fő támasz,
akár anyagi, akár szellemi, erkölcsi értelemben, A
nemietek egyik alaptámasca a tiszta erkölcs, és az erkölcsiség alaptámasza vallásosság.
ALAPTAN, ősz. fh. Elméleti elvont tan, mely
más, belőle folyó tanok alapját teszi. Ilyen a metaphysica, mennyiben az emberi ismeretek foelveit tárgyalja.
ALAPTANI, (alap-tani) ősz. mn. Alaptant illető,
ana vonatkozó. Alaptan* elvek.
ALAPTANtTMÁNY, 1. ALAPTAN.
ALAPTEST, (alap-test) ősz. fn. Vegytani műszó, jelenti valamely test alkotó részét vegytani értelemben (Princípium chemicum, basis chemica).
ALAPTÉTEL, (alap-tétel) ősz. fn. 1) Általán
cselekvény, mely által valaminek kezdetét megvetik,
s tulajdon vagy átv. ért alapját leteszik. 2) Fő állítmány, melyből a többiek folynak.
ALAPTÖKE, (alap-töke) ősz. fn. Pénzmennyiség, melyet valaki kamatozás végett legelőször letett,
különböztetésül a hozzá járult kamatok által szaporodott tőkétől.
ALAPTÖRVÉNY, (alap-törvény) ősz. fn. Azon
törvény, melyen a nemzet vagy állam alkotmánya, törvényes szervezete alapúi. A magyar nemzet eltS alaptörvénye az Almostól kötött menüdét. Utóbbi időkből
nevezetes alaptörvény a fenséges austriai házzal kötött trónöröklési második szerződés 1723-ban, melyet
pragmatica sanctiónak neveznek.
ALAPTUDOMÁNY, (alap-tudomány) öu. fn.
Tudomány, mely az ismeretek általános fő elveinek
rendszerét foglalja magában.
ALAPUL, (al-ap-ul) határozó. Alapként, mint
alap. Ezen irat alapúi szolgál minden másoknak.
ALAPUL, (al-ap-úl), önh. m. alapúl-t, htn. —ni.
1) Bizonyos elvont értelmű alapon nyugszik, bizonyos okból, kútfőből származik. £zen áltiíás tévedésen alapúi. Gazdagsága merS csalásokon alapúi. 2) Keletkezik, támad. Ismét egy jótékony intézet alapúit.
Napról napra újabb egyletek alapúinak.
ALAPÚLÁS, ALAPULÁS, (al-ap-úl-ás) fn. tt.
olapulás-t, tb. —ok. Valamely alapon nyugvás, bizonyos okból, kútfőből származás.
ALAPVÁGÁS, (alap-vágás) ősz. fn. A kardforgatásban, párviadalban stb. azon vágás, melylycl a
viadal kezdődik.
ALAPVAGYON, (alap-vágyon) Ősz. fh. Eredeti,
első vagyon, melyből valaki gazdálkodni, üzérkedni
kezd, s többi vagyonát szerzi, szaporítja.
ALAPVALÓSÁO, 1. ALAPLÉNY.
ALAPVONAL, (alap-vonal) öu. fh. 1) Mértani
ért. azon fő vonal, melyben a mellékvonalak egyesül-
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nek, s egymással öszveköttetnek. 2) Átv. ért. főbb
elvek vagy tételek valamely tudományban, A bSlcsésztt alapvonalai.
ALAPVONÁS, (alap-vonás) ősz. fn. Irásmesterségben, első egyszerű tollvonások, melyek a bötük
alapját képezik, különösen a vastagabbak és függőlegesek. A rajzolásban, festészetben, azon vonások, melyeket a rajzoló vagy festesz legelőször tesz.
ALAPVONAT, 1. ALAPVONAL.
ALAPVONZALOM, (alap-vonzalom) ősz. fa.
Vonzalom, mely az emberi kedély lényegéhez tartozik, s melyből sok más vonzalom ered, milyenek a
nemi, atyai, anyai, részvéti vonzalom.
ALAPÜTÉR, (alap-fit-ér) ősz. fa. A koponyacsont alapjának üterc. V. ö. ÜTÉR.
ALAPZAT, (al-ap-oz-at) fa. tt. alapzat-öt. Az
alap öszves részeinek szerkezete; az alap mint egész
mű együtt véve. Az éptttet alaptól a elkészült.
ALAPZÖNGE, ősz. fii. 1. ALAPHANG.
ALAK, (al-ár) ősz. fn. Új szó, ám. földalatti víz,
vízfolyás, földalatti ár, köznyelven : fenékvfz, néhutt
földér.
ALÁKENDÁS, (al-árendás) ősz. fn. Alhaszonhérlö, albérlő, ki az eredeti bérlőtől vesz ki valamit
haszonbérbe, pl. valamely nagy puszta bérlőjétől néhány holdnyi szántóföldet és rétet
ALÁRENDEL, (alá-rendél) ősz. ith. 1) Valakit bizonyos felsőségi hatalom, parancs alá helyez,
alávet A közlegényt alárendelik a tizedesnek, a tizedest
az őrmesternek, ezt a hadnagynak vagy kapitánynak.
Valakit a városi, községi halóságnak alárendelni. Átv.
ért Az akaratot a törvénynek, az érzékitéget az fszneky a tettet a léleknek alárendelni = függővé, engedelmessé tenni. Osztályozásban a szűkebb fogalmakat
a. tigwbak, a fajokat *> nemek alá helyezi.
ALÁRENDELÉS, (al-árendélés) ősz. fn. Cselekvés, mely által valaki más hatalma, parancsa alá, vagy
a szűkebb fogalom tágasabb alá helyeztetik. V. ö.
ALÁRENDEL.
ALÁRENDELT, (alá-rendélt) ősz. mn. Aki vagy
ami bizonyos felsősig alá van vetve, helyezve, vagy
ami másban foglaltatik, pl. faj a nemben. Alárendelt
hivatalnok, tiszt; máskép: ALATTAS.
ALÁRENDELTSÉG, (alá-rendéltoég) ősz. fn.
Felsőbb hatalom, parancs alatti állapot Hivatali, tiszti,
ttolgálati alárendeltség.
ALÁROK, (al-árok) ősz. fn. Hadtudományi mfisjó, • jelent föld alatt ásott utat, melyen a vár árkaiba lehet jutni (Die Sappe).
'ALÁRKOL, (&l-árkol) ősz. áth. Hadt műszó,
aam. sJárkot ás, hogy a vár árkaihoz juthasson.
ALÁRKOLÁS, (al-árkolas) ősz. fn. Alárok ásása,
készítése. V. ö. ALAKOK.
ALÁS, (al-ás) elavult fn. a mai szokottabb alván
írtelmében. .De ők alajtották, hogy az álomnak alásiról mondana." Münch. cod. Ján. XI.
ALÁSFA, (alás-fa) ősz. fn. Növénynem a négyes egyanyások seregéből; csészéje négy ha-
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sábu, bokrétája négy szirmú, anyaszála két bibejfi,
Icppendéke kerekded. (Ptelea. L.)
ALASON, fala Veszprém vármegyében. Helyragokkal : Aloson-ba, —bán, —bói.
ALÁSZÁLL, (alá-sz&ll) ősz. önh. Magasabb helyről le, leebb ereszkedik. Alászáll a por, midőn leülepedik. Alászált a madár. Alászáll a merülő hajó,
vagy a vízbe dobott nehéz tett. Szállá alá poklokra.
(Apóst hitv.)
„A nap alászáll már, baloványodik arcza világa."
Vörösmarty.
Átv. ért becse, értéke, híre, neve stb. kisebbfii, fogy.
Alászáll a gabona ára, a hús, a bor. „Régi híre, neve,
becsülete alászállott.'
ALÁSZÁNT, (alá-szánt) ősz, önh. A gabonát
előbb elveti, elszórja, azután szántja meg a földet,
hogy a mag mélyebbre essék, különösen a bomokos
földben.
ALÁTARTÓ, (alá-tartó) ősz. mn. Alacson, lefelé
hajló.
ALÁTERMETT, (alá-termett) ősz. mn. Ami
magasra nem nőtt, törpe növésű. Átv. ért. nem nagyra született.
ALATKA, (al-att-ka) fn. tt alalkát, tb. alotkák.
Gömörben így nevezik a tenkelynek kalásztalan szárát.
ALATSÁG vagy ALATTSÁG, (al-att-s&g) fn.
tt alattság-ot. 1) Alattas állapot, helyzet. E jelentése
a szóelemzésscl egyezik, de nincs szokásban. 2) Vastag hosszú kötél, melylyel a hajókat vontatják. Nevét onnan kapta, hogy nagyobb részt víz alá merülve, vagyis víz alatt jár. A maga nemében különös
képzésű szó, de mégsem páratlan, mert hasonló hozzá
a kilség vagy öszvehúzva kísc'g, azaz a malom külső
kereke, melyet a víz hajt, kfilönböztetésttl a malomház belsejében levő száraz keréktől. Egyébiránt hangra nézve hasonló hozzá a szláv vlatsák, melynek törzse vlettim, vlalsám = vontatom, húzomvonom, húr
czolom.
ALATT, (al-att) uévutó. 1) Helyhatárzó, megfelel e kérdésre : hol .* ám. oly helyen, mely fölött
közvetlenül létezik valami. Pad, szék, asztal, ágy
alatt fekvő holmi. Sátor, ernyő, fa alatt ülni, állni.
A nap alatt vagy az ég alatt nincs párja. Az ég alatt,
a föld színén nincsen olyan árva, mint én. Népdal.
Helyviszonyi ellentéte : fölött. 2) Idöhatárzó, e kérdésre : meddig f vagy mikor f Hat év alatt, négy hónap
alatt, kél hét alatt végezni valamit. Kaszálás, aratás,
szüret alatt történt. 3) Átv. ért. valamitől mint felsőbb
erőtől, hatalomtól, parancstól stb. függve, annak mintegy alája vetve. Kemény büntetés alatt meghagyni valamit. Atyai hatalom alatt lenni.
ALATT, (al-att) ih. Alább levő helyen, lent,
ellentéte fönn vagy fönt. Személyrag. —ám, —ad,
—a. Én alatt leszek, te pedig fönn. Alatt sár van,
fönt pedig nap sUt. Alatt vizes a gabona, föld, fű,
fönt pedig száraz. Alatt is, fönt is sok hiba van.
Kétfélekép elemezhető : al-att (= ott) és al-an-t,
mint: fö-n-t, le-n-t, kü-n-t, bc-n-t.
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ALATTAS, (al-att-as) mn. tt alottos-t, tb. —ok.
ALATTVALÓSÁG, (alatt-valóság) ősz. fn. AlattÁllásra, szolgálatra, hivatalra stb. nézve más után valói állapot, vagyis helyzet, polgári rend, melyet
következő, az alá rendelt, pl. alottos tisztek, kik a valaki a társadalomban elfoglal. 2) Mint gyűnév jetörzstisztek után következnek, a kapitánytól le az lenti az alattvalók öszvegét, mint, jobbágyság.
alhadnagyig (Subaltern). Új szó, mint hasonmása :
ALATYÁN, falu Heves vármegyében. Helyrahelyettes.
gokkal : Alalyán-ba, —bon, — ból.
ALATTCSAPÓ, L ALÚLCSAPÓ.
ALÁVALÓ, (alá-való) ősz. mn. Általán, ami
ALATTLÉVÖ, (alatt-lévö) ősz. mn. Bizonyos arra van rendelve, arra alkalmas, hogy valami alá
alsó helyen, helyzetben létező, ami lent van, lent fek- tétessék. Átv. ért a maga nemében hitvány, rósz.
szik stb. Az alattlevS szobák nedvetek ét setétek. V. ö.
Alávaló gabona, kelme. Néha nagyobb nyomatékkal,
ALATTVALÓ.
erkölcsi ért. gonosz, elvetemedett, gálád, becstelen.
ALATTOM, (al-att-om) hiányos fii. mely a név- Alávoló ember, gonosztevő*. Alávaló bánásmód.
viszonyitó ragok közöl csak a ban-t veszi föl: alaíALÁ VALÓSÁG, (alá-valóság) ősz. fa. Erkölcsi
tom-ban, és származékai: alattomos, alattomosság. Érért
Elvetemedettség,
emberi méltóság elleni piszkos
telme : rejtek, titkos hely, vagy rejtett, titkolt állapot,
tett; czudarság, csúnyaság, nndokság. Boszonkodva
titkolt mód, suttom.
ALATTOMBAN, (al-att-om-ban) ih. Nem nyil- roszaló, becsmérlő, de épen nem aljas kifejezés.
ALÁVET, (alá-vet) ősz. áth. 1) Alattvalóvá
ván, nem valamely szembetűnő, látható módon és helyen, hanem rejtekben, titkon, suttomban, magát meg- tesz, bizonyos hatalom alá helyez, rendes valakit
húzva. Alattomban megkárosítja szomszédját, s nyilván Stapolyai János magát ét országát alávetette Őzutisajnálkozik rajta. Alattomban tizt ravasz ételeit. Orvosi mánnak. 2) Cselekedeteit más akarata, rendelete, parancsa szerint intézi. Alávetni magát Istennek, törvénytilalom daczára olattomban bort iszik, torkoskodik.
ALATTOMI, (al-att-om-i) mn. tt olattomi-t, tb. nek, elöljáróinak. 3) A földmívelésben ám. barázda
—ok. Alattomban, suttomban, titkon, rejtekben tör- alá vet, azaz előbb vet, azután szánt, pl. az igen porhanyó, homokos földben.
ténő; szokottabban ALATTOMOS.
ALÁVETÉS, (alá-vetés) ősz. fn. 1) FóldmiveALATTOMKODÁ8, ALATTOMKODIK, szokottabban 1. ALATTOMOSKODÁS, ALATTOMOS- lési munka, midőn barázda alá, szántás előtt vetik el
a magot 2) Átv. ért. hatalomttzés neme, melynélfogKODIK.
ALATTOMOS, (al-att-om-os) mn. tt alalto- va valakit bizonyos felsőségi hatalom alá kényszerímos-t vagy —át, tb. —ok. Rósz szándékból, akarat- tenek vagy rendelnek; megigázá*. A fcényúr alávetetból titkolódzó, ravasz, rejtezkedő, tetteit a nyilvános- tel fenyegeti a stábod polgárokat.
ALÁVON, (alá-von) ősz. áth. 1) Lefelé von,
ság elől takargató, alamuszta, susnya, sunnyogó. Alathűi valamit Hegyről alávonni a szekeret. 2) Leírt szó
tomos eselstSvS, ellenség, gonosztevő', gazember.
ALATTOMOSAN, (al-att-ora-os-an) ih. Suttom- vagy mondat alá nagyobb kitüntetés, figyelmeztetés,
ban, titkolódzva, sunnyogva, gonosz czéljait, tetteit nyomaték végett vonást hoz. Az idézett jeles mondatot
rejtegetve, ravaszul. Alattomosan valaki ellen törekedni. alávonni. A szótáriró a példamondatokat alávonja.
ALATTOMOSKODÁS, (al-att-om-os-kod-ás) rh. Szokottabb: aláhúa.
ALÁVONÁS, (alá-voná*) öss. fa. 1) Magasb
tt atattomoskodás-t, tb. —ok. Gonosz czélfi titkolódhelyről lefelé vonás, búzás. 2) írásban valamely bözás, rejtezkedés, működés; ravaszkodás.
ALATTOMOSKODIK, (al-att-om-os-kod-ik) k. tílnek, szónak, mondatnak alája bűzött vonat által
m. alaltomoskod-íam, —tál, —ott, htn. —ni. Alat- kitflntetése. Szokottabban: oláhtizás.
ALÁZ, (al-á-az), áth. m. oláz-tem, —tál, —ott,
tomban, suttomban, rejtőzködve, titkolódzva, rósz
pár. —z, htn. —ni. Átv. ért 1) Mások személyét,
szándékát takargatva működik.
ALATTOMOSSÁG, (al-att-om-os-ság) fn. tt alot- tetteit olcsárolja, becsmérli, kisebbíti, s ez által minttomos«ág-ot, tb. —ok. A titkolódzva ravaszkodó tu- egy alávalóvá teszi, alacsonyftja, téjszokas szerint
= gyoláz, mely nem egyéb, mint az aláz ige gy előlajdonsága, cselekvési gyakorlása, módja, szokása.
ALATTVALÓ, (alatt-való) ősz. fn. 1) Aki más téttel toldott módosítása, l. GYAL, GYALÁZ. Ellenhatalmától függ, az alá van vetve, rendelve, s ellen- téte: magasítói, dicsér, dicsőit. 2) Meg igekötővel ám.
téti viszonyban vannak vele: felsSség, felebbvaló, elöl- kevélyet, fólfuvalkodót, ellenszegülőt megsségyenit,
járó. Az alattvalók engedelmességgel tartoznak f elsősé- igénylett, követelt magasságáról mintegy aláuállít.
geit, elvijáróik iránt. 2) Különösen a rfgi úrbéri rend- Aki magát fVlmagasttalja, megotáztaíik. Visszaható
szerben ám. jobbágy, földesúri hatalom alatt levő névmással viszonyulva ám. önkényt, szerénységből érszemély. Zsarolni az alattvalókat. Könnytíeni át alatt- deminél kevesebbet igényel, erkölcsileg leereszkedik.
valók sorsán. 3) Fejedelmi hatalom alatt levő. A fe- A szerény ember nem dicsekszik, sSt megalázza magát.
jedelem ét alattvalói közti viszonyok.
ALÁZÁS, (al-á-az-as) fn. tt alácás-t, tb. —ok.
ALATTVALÓI, (alatt-valói) ősz. mn. Alattva- Erkölcsi, becslési cselekvés, mely által valaki másokat
lót illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Alattvalói vagy önmagát alázza, kisebbíti, illetőleg szerényen
kötelesség, engedelmesség.
viseli. Öszvetételei: megalázás, lealázás. V. ö. ALÁZ.
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ALÁZ s FELEZ, ikerített önh. m. alás-tam s
ALÁZAT, (al-á-az-at) fii. tt oldcat-ot. Erkölcsi
tulajdonság, vagyis tett, melynélfogva valaki érdemei- féléf-iem,.—tál s —tél, — ott s —e'íí. 1) Holmi kinek, rangjának-különös kitüntetést, magasztalást, di- fogásokkal valamit elszinleni igyekezik, mintegy alá
csérést nem igényel, sőt szerényen viseli magát, ille- és fölhányva, forgatva a dolgot; himel hámol, majd
tőleg az alsóbbakhoz leereszkedik, vagy kész saját így, majd úgy beszél, mentegetődzik. 2) Ideoda, felakaratát másokénak alárendelni, s azokat mint önma- alá járkál.
ALÁZTATIE, (al-á-az-tet-ik), külsz. m. alástalgánál fólebbvalókat tisztelni. Mély alázottal járulni
tom, —tál, —ott, pár. aláztassál, htn. —ni. Akit
coíokihez. Önmagáról, érdemeiről alázattal szólam.
ALÁZATOS, (al-á-az-at-os) mn. tt olázatos-t vajaki vagy valami aláz, megaláz. Aki magát fólmavagy —öt, tb. —ok. Aki önmagát és érdemeit túl gauttalja, megaláztatik.
ALBÉNY, népes puszta Zemplén vármegyében.
nem becsüli, sőt mások irányában magát kevesebbALBEBIK, férfi kn.tt A16erik-oí, tb. —ok.. Alnek tartja; nem fenhéjazó, kitüntetést nem követelő,
önsJuuratát másokénak alávető, igénytelen. Ellentétei: bericus.
ALBÉRLÉS, (al-bérlés) ősz. fa. Haszonbérles
kevéZy, ráíoríós, büszke, doccos, követelő stb. Alázatos
magatartás. Alázatos künyörgét, esedecés. Mennyiben neme, midőn valaki az első bérlőtől vesz bérbe vaezen talajdonságot tettetni is lehet, átv. ért. jelent lamit
ALBÉRLET, (sJ-bérlet) ősz. fn. Az eredeti első
sunnyogót, alattomost, képmutatót, innen a közmondás: alázatos macska nagyot ugrik. Minthogy ezen bérlővel kötött bérlet V. ö. ALBÉRLŐ.
ALBÉRLŐ, (al-bérlö) ősz. fn. Bérlő, aki az ereszó a társalgási nyelvben, kivált a köszöntésekben
gyakran előfordul, rövidítve alás-t szoktak használni: deti első bérlőtől vesz haszonbérbe valamit. A bérlett
olás szolgája.
lakosztályból két szobát albérlőnek adni ki. A bérbe
ALÁZATOSAN, (al-á-az-at-os-an) ih. Alázatos vett éter holdat pusztából száz holdat albérlők fogadmódon, alázattal, nem fenhéjazva, nem kevélyen, tak Iá. Máskép: alárendás.
ALBERT, férfi ku. tt Albert-ét, tb. —ék. Adaligénytelenfii, nem követelve, stb. Alázatosan viselni
magát. A társalgási köznyelvben megrövidítve : Kérem bertus (Albrecht). Tájejtéssel: Aber, Óber. Némelyek
o/áson, megkötetem aláson, köszönöm aláson, stb.
szerint ám. .Béla. Ha a német Adelbertbó'l vonatott őszALÁZATOSKODÁS, (al-á-az-at-os-kod-ás) fa. ve, akkor az edelgeboren szó ntán elemezhető; ha a
tt. alátatoskodás-t, tb. —ok. Alázatos módú kedélyi, latin albus-ból eredett, akkor fehér jelentésű, melylyel
cselekvési nyilatkozás, szerénykedés. Ellentétei: bttsz- egyeznék Béla.
kétkedés, kevélykedét, hányakodás, hetvenkedés, rátarALBERT vagy SZENT-KÁZMÉR, falu Mozson
vármegyében.
titágstb.
ALÁZATO8KODIK, (al-á-az-at-os-kod-ik) k. m.
ALBERTFALVA, 1) népes puszta Pest megyéaldsotoskod-tom, —tál, —ott, htn. —ni. Alázatossá- ben (Sacbsenfeld); 2) falu Baranya megyében.
got gyakorol; szerénykedik. Ellentétei: büszkélkedik,
ALBERTI, falu Pest megyében.
ktvélykedik, kérkedik, dicsekedik, hetvenkedik, stb.
ALBEST, falu Bihar megyében; helyragokkal
ALÁZATOSSÁG, (al-á-az-at-os-ság) fn. tt alá- Albest-en, —re, — rb*l.
taioftág-ot. 1) Belső lelki, kedélyi tulajdonság, melyALBIN, férfi kn. tt. Albin-t, tb. —ok. Albinus.
nélíbgva valaki önmagáról, érdemeiről szerényen véALBIRÓ, (al-biró) ősz. fű. Alárendelt, első folekedik, nyilatkozik, magát túl nem becsüli, kitünte- lyamodvány! biró, kitől felsőbb biró, illetőleg törtést nem igényel, nem követel, másoktól fuggeni nem vényszék elé lehet folyamodni. A vármegyei szerkevonakodik. 2) Keresztényi erkölcstanban erény, mely zetben az alszolgabirót is nevezik albirónak, mi üt
szerint ás ember, ami jót cselekedett, Isten kegyel- a főszolgabírót főbírónak.
mének, segítségének tulajdonítja. Ellentétei: böszkeALB1RÓI, (al-birói) ősz. mn. Albirót illető, ah•g, kevélység, fenhéjazás, nagyravágyás stb.
hoz tartozó, attól származó. Albirói vizsgálat, ítélet.
ALAZKODÁS, (al-á-az-kod-ás) fn. tt alázkoALBIRÓSÁG, (al-biróság) ősz. fn. Alárendelt,
M*-t, tb. —ok. Kedélyi s cselekvési nyilatkozás, mi- első folyamodvány! bíróság, illetőleg törvényszék.
dóo valsJci megalázza magát; szerény, igénytelen leALBIS, fala Bihar vármegyében. Helyragokkal:
ereszkedés.
Albis-on, —rá, —ról.
ALBOR, (ál-bor) ősz. fii. 1) A bor alja, söprűje,
ALÁZKODIK, (al-á-az-kod-ik), k. m. alázkodtam, —tál, —ott, htn. —ni. Önmagát alázgatja; le- különböztetésül a tiszta szinbortól. 2) Pálinkafőzésereszkedik; érdemeire nem tekintve szerénykedik, kor az első párologtatás után nyert gyöngébb nemű
igénjtelenebbfil viseli magát, hogysein rangjához, ál- folyadék, virics. Máskép: alybor, tájejtésscl: ojbor.
lútho* képest méltán tehetné.
ALCSAP, (al-csap) ősz. fn. Szappanból vagy
ALÁZÓDIK, (al-á-az-ód-ik), belsz. m. alázód- kovásznemtt anyagból való csapféle készület, melyet
tam, —tál, —ott, htn. —ni. Mintegy önhibája, ön- az alfélbe dugnak, hogy a székelési előmozdítsa. Más»ítke miatt alázott, lealázott állapotba jut, pl. a ke- kép : alfélcsap vagy bélcsap.
'rly ember, midőn hiúsága, nngyravágyisa megszéALCSATORNA, (al-csatorna) ősz. fű. A különtTeníttetik.
féle folyadékokat föld alatt tovább vezető csatorna.
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ALCSÚT—ALÉLT

ALÉLTOZIK—ALFEJKÖTO

ALCSÚT, (Al-Csút) helység neve Fehér vármegyében, tt Aícsúí-oí, helyragokkal Atcstit-ra, —oá,
—ról. •
ALDEBRÖ, (Al-Debrő) helynév Heve* vármegyében, helyragokkal: Al-Debrö-re, —n, —rőí.
ALDI, (al-di) fa. tt oldi-t, tb. —k vagy —ok.
Az alfél vagy segg tréfás ebievezése. Jó hottd láttak
az aldihoz, azaz jól megverték az alfelet Km.
ALDIACONUS, (al-diaconus) ősz. fa. Egyházi
szó = az úgynevezett nagyobb papi rendek között
u utolsó (Subdiaconus.)
ALDOOÁL, (al-ud-og-ál), gyakor. önb, m. aldogál-f, htn. —ni. Szunydikál, szendereg, csendesen
alszik, szűnyadoz. Máskép: oluddogál.
ALDOGÁLÁS, (al-ud-og-ál-ás) fn. tt aldogálást, tb. —ok. Szúnyadozás, szendergés, gyakori
könnyű álomba merfilés. Aldogáláttal tölteni a napot.
ALÉG, légies 1. ALIG.
ALEJT, e helyett: ALAJT. Avagy alíjíod, hogy
nem kérhetem én atyámat. Régi Passió. L. ALAJT.
ALÉL, (al-é-1), önh. m. aléZ-t,htn. —ni. Alnvékony gyöngeségből, mintegy lélek s élet nélkül magán kivfil lesz, mintha meghalt vagy elaludt volna,
miért néhutt: elhal. Nagyobb mértékben: ájul. Ez
állapot s tünemény többféle okból szarmazkatik.
Valóttinfl, hogy gyöke az elavult al-ik, melyből
lett al-ut és al-sc-ik, az al-ik részesülője al-ó, módosítva al-é, melyből l képzővel tettalét =alówt,alét>á
lesz.
ALÉLÁS, (al-é-1 ás) fa. tt olélás-<, tb. —ok. Az
emberi test és lélek kór állapota, midőn a test egy
időre erejét, a lélek öntudatát kisebb mértékben elveszti, s ás ember alvó vagy hsJott gyanánt öszverogy. Gyakori aludtban szenvedni. Ás alélátbólföletmtíni, magához térni.
ALÉLDOZ, (al-é-1-d-oz) önh. m. aléldos-tom,
—tál, —ott, pár. — c htn. —ni. Gyakorta áléi;
Ajuldoz.
ALÉLDOZÁS, (aJ-é-l-d-oz-is) fa. tt. aléldozás-í,
tb. —ok. Gyakrabban előforduló alélás, hajlandóig
ás alélAsra; íjnldozás. Ás aléldosás nagy gyöngiiltségre
mutat.
ALELEG, (al-éleg) ősz. fn. Vegytani nyelven
= Buboxydum. V. ö. ELÉG.
ALELNÖK, (al-elnök) ősi. fn. Másod vagy barmad elnök, ki a rendes elnök helyettese, ki az első
elnök távollétében elnököl. A kir. oonceltoria, a kir.
helytartótanács, a magyar tud. akadémia alelnöke.
V. ö. ELNÖK.
ALELNÖKI, (al-elnöki) ősz. mn. Alelnököt illető, alelnöktől rendelt, parancsolt, attól szármacót
Alelnöki rang, sséfc, atatras, parancs.
ALELNÖKSEG, (al-elnökség) ősz. fii. Alelnöki
hivatal Altlnlik»éyettlfogadm,vítelm, lemondani róla.
ALÉLT, (al-é-l-t) mn. tt aléíf-ot. Akinek testi
ereje egyidőre megfogyott; nagyobb mértékben öntudat nélkül öszverogyott; magán kívüli félhalott állapotban levő.

ALÉLTOZIK, L ALÉLDOZ.
ALÉLTSÁQ, (al-é-l-t*ág) fn. tt otéKság-ot.
Alélási állapot, öntudat nélküli gyöngültség. Alétítdgban szenvedni, feküdni.
ALÉPÜLET, (al-ópület) ősz. fa. Az épület sJsó
része, továbbá oly épület, melynek nincs emelete.
ALERDÖSZ, (al-erdösz) ősz. fa. Ás erdőségre
fölfigyelő tisztek, erdőssök között a második vagy
alsóbb rangú, kinek felsőbbje a föerdész.
ALERDÖSZI, (al-erdőezi) őse. ma. Alerdőszt
illető, attól parancsolt, rendelt Alerdószi hiwotal, járandóság, kötelesség. AlerdSai utalvány.
ALÉSPÉRÉS, (al-éspérés) ősz. fn. A püspöki
megyék felosztatnak nagyobb kerületekre, melyek
főnökei f&speresek, és kisebbekre, melyek közvetlenül
olesperesek figyelésére bízvák. (Vice-ArcbidiacoiniB) V.
ö. ESPERES.
ALÉ8PÉBÉSI, (al-éspérési) ön. mn. Alesperest
illető; alesperestől származott, rendek, parancsolt stb.
Alesperesi hwoíal, kötelesség, körlecél.
ALÉSPÉRÉ8SÉO,(al-éspérésség)Ö8i.fti. 1)A1esperesi hivatal, rang. Ale«perességeí viselni. 2) Alesperes mint olyan fólögyelése alatt levő egyheti kerület Budai,esztergomi olesperesseg. AstiMfrosaa budai aUtferetttght* tartozik.
ALÉTSÁG, (al-é-t-ság) fa. tt alAság-ot. Némly
régieknél s ittott a nép nyelvén ám. Alélíság.
ALEXÁNDRIN, fn. tt Alexondrin-f, ÜJ. —ok
vagy —ék. Rimes veiaecet nesae, mely aém«ly«k
szerint a XHI. században Fámban megjelent, NagySándor (Alexander) életéből vett költeménytől, mások
szerint ngyanacon költemény szerzőjétől Alexander nevű szerzetestől kapta nevét ÁU hat (kéttagú) lábból,
kösépnyuggal a barmadik láb vta*. Náluk ac alexandrínok bajdan igen divatoctak. Példa:
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„De télen amikor minden panaszkodik,
Akkor az én szívem inkább gyönyörködik."
(Zrínyi.)
ALEZREDES, (al-enedés) ősz. fa. Aa ezred
második kormányzó törzstiszte, az ezredes után első
személy, egy fokkal felsőbb rangú az őrnagynál.
ALEZREDESI, (sj-ezred«si) ősz. mn. Alezredest
illető, attól rendelt, parancsolt Alssredesi rang, parancsolat.
ALFA, (al-fa) ősz. fn. Erdőszeti nyelven áron
esemeteaemtt vagy harasztféle bokrok az erdőben,
melyek soha magasra nem nőuek. Jelenti akármely
4110 fának alsó réséét vagy derekát, tömét iá.
ALFAJ, (al-taj) ősz. fű. Természetrajz! ért jelenti valamely állati, növényi, vagy ásványi táj alosztályát
*
ALFEGYVER, (al-fegyver) ön. fn. Fegyver,
melyet a gyalog katonák oldalon viselnek, ú. m. a
kard, a hüvelybe dugott saurony, kfilönboctetésttl a
vállon hordott pmkától vagy daidátói.
ALFEJKÖTÖ, (al-fej-kötö) ösc. fn. FejkötS,
melyet a nők kalap alatt viselnek.
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ALFÉL—ALFÖLD

ALFÉL, (al-fól) ősz. fii. tt. alfel-et. A segg szónak kevesbbé aljas ebievezése. Kiporolták az alfelét.
Alfelére ütötték a nemesi pecsétet = megverték.
E szóban a fel nyilt e-vel = fél, azaz, rész,
tehát al-fel =. al-fél, alsó fél, alsó fele vagy része a
testnek.
ALFELCSOMÓ, (al-fel-csomó) ősz. fn. Alfelén,
vagyis a végbél táján öszvegyttlt vér által képződött
keményedéi; vakaranyér.
ALFELDAO, (al-fel-dag) ősz. fn. Daganatféle
kóros jelenet az alfelén.
ALFELJDEG, (al-fel-ideg) ősz. fii. Az alfelén
áthúzódó ideg.
ALFELJZOM, (al-fel-izom) ősz. fn. Izom az alfélben.
ALFELISZAM, (al-fel-iszam) ősz. fn. A végbél
leszállása, kiduvadasa.
ALFELNYOM, (al-fel-nyom) ősz. fn. Nyom,
melyet az ülő ember vagy más állat alfele hagy maga után. A vadászok vigyázni szoktak a szarvasok alftlnyomára.
ALFELPÓLYA, (al-fel-pólya) ősz. fn. Sebészi
pólya vagy kötő, melylyel a gyógyítás alá vett alfelet bekötik.
ALFELPÖFETEG, (al-fel-pöfeteg) ősz fii. Pöfetegféle kóros kinövés az alfél nyilasában, máskép :
«<-gghobarcz, seggpSfeteg. V. ö. PÖFETEG.
ALFELRÁK, (al-fel-rák) ősz. fn. Az alfelén támadt rákféle nyavalya. L. RÁK.
ALFELSIPOLY, (al-fel-sipoly) ősz. fn. Az alfelén, vagyis végbélben támadt sipolyféle bántalom.
ALFELSZÁRNY, (al-fel-szárny) ősz. fn. A halak hátulsó felén levő tíszósz&rnyak.
ALFELSZORULÁS, (al-frl-szorulás) ősz. fn. A
székelést nehézzé tevő szorulás; keményszék.
ALFELTÖRÉS, (al-fel-törés) ősz. fn. Gyuladás,
sebesülés az alfél vágányában, pl. meleg nyárban a
sok járástól vagy lovaglástól stb. Máskép : farkas.
ALFELVISZKETEG, (al-fel-viszketeg) ősz. fn.
Az alfél nyilasa vagy végbél körüli viszketeg.
ALFELZÁRULÁS, (al-fel-zárulás) ősz. fű. Az
alfél nyilasának öszvenövése, öazveforradása, meg
szűkülése.
ALFENÉK, (al-fenék) ősz. fn. A hajó alsó feneke, mely fölé a padlófenék vau rakva. A besziv&rgc
vizei az alfenékröl kiszapoiyozni.
ALFOGLALVÁNY, (al-foglalvány) ősz. fű
Azou porozok vagy lágy részek, melyek az eltört és
öszve nem forrt csoutvégek közé veszik magokat,
máskép: alizUtet.
ALFÖDÖZET, (al-födözet) ősz. fn. A kettős
fúdözetü hajókon az alantabb!.
ALFÖLD, (al-fóld) ősz. fn. Helyragokkal: Ál
föld-ön, —re, —r£t. Többesszámban nem divatozik
Általán, lapályos, sík, alantabb fekvő vidék, tartó
m&ny, pl. Németalföld, (Niederlaud). Különösen Ma
gyarországon azon nagy síkság, mely H hegyeke
AKAD. ICAOT SZÓTAR.

ALFÖLDI—ALHANGÚ
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látrahagyott Tisza jobb és bal partjain le a slavoniai
legységig terjed. Az Alföldön halász legény vagyok
én. Népd. Lám megmondtam Angyal Bandi, ne menj
az Alföldre. Népd.
Az Alföldnek sík mezején,
Ott terem a magyar legény.
Népdal.
Lenn az Alföld tengersík vidékin,
Ott vagyok honn, ott az én világom.
Petőfy.
ALFÖLDI, (al-fóldi) ősz. mn. Alföldről való,
ott levő, ott lakó, ott termett stb. Alföldi vendégek,
lakosok. Alföldi városok, falvak. Alföldi gabona. Vannak ily nevű nemes családok is.
ALPÖLDIES, (al-földies) ősz. mn. Olyan, mint
az alföldieknél divatozó valami. Alföldies szokás, népviselet. Alföldié* vendégszeretet, mulatozás, táncz. Alföldies gazdálkodás.
ALFÖLDIÉBEN, (al-fóldiesen) ősz. ih. Alföldi
lakosok módjára, szokása szerint. Alföldieden szerszámotott lovak.
ALGEBRA, fti. tt. algebrá-t. Az arab nyelvből minden művelt nyelvbe átvett szó, s ám. bötfikkel számítás, mely ismeretes számjegyek helyett bötükkel, mint általános mennyiségekkel számítni tanít.
BelUszámtan.
ALGENY, (al-geny) ősz. fn. A szemkamrákban
a szaruhártya alatt meggyfiit geny.
ALGERENDA, (al-gerenda) ősz. fn. Ácsépítésben azon gerenda, mely a hazfödélzet alapját teszi,
s közvetlenül a falon fekszik.
ALGYAM, (al-gyám) ősz. fn. A rendes gyám
helyettese, alárendeltje; másod gyám. V. ö. GYÁM.
ALGYEST vagy ALOYESTY, falu Arad varmegyében.
ALGYÓGY, (Al-Gyógy) ősz. fn. Erdélyi helység neve. (Gergersdorf). Helyr. —ön, —rá, —ró/.
ALHADNAGY, (al-had-nagy) ősz. fn. Az osztrák katonarang szerkezetében a feltisztek legalsóbbika. Előtte a főhadnagy, utána az őrmester áll.
ALHADNAGYI, (al-had-nagyi) ősz. mn. Alhadnagyot illető, ahhoz tartozó, attól származott stb. Alhadnagyi rang, parancs.
ALHADNAGYSÁG, (al-hadnagyság) ősz. fn.
Katonai tisztség, rang az őrmester és főhadnagy között.
ALIIAJO, (al-hajó) ősz. fű. A hajónak alsó
vagyis balfelőli része, máskép : tatbal; a jobb felőli
vagy hátulsó része pedig: tat.
ALHANG, (al-hang) ősz. fű. A zenében vagy
énekben a mély vastag hang. Gór dó. (Basso).
ALHANGOS, (al-hangos) ősz. fn. Énekes, kinek alhangja van (Bassist), gordós.
ALHANGÚ, (al-hangu) ősz. mn. Nyelvt. ért. így
nevezzük a vastag vagy mély hangzókat: a á,o ó, tt ú,
továbbá azon szókat, melyekben ezen hangzók uralkodnak, pl. akarás, oltalom, uralkodó. A magyar hangrendi párhuzamosság mai szabályai szerint az alhangu gyökök és törzsekhez alhangu ragok és képzők
janiinak, pl. vár-ba, rár-ból, bolt-bán, úr-nak, vár-ön,
8
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ALHAS—ALIGHA

ALIGHANEM— ALÍTHATATLAN

11 fi

bolt-os, ur-acs stb. Ezeken kivül van nyelvünkben
kétnemű hangzó, mely az alhanguakkal egy szóban
megfér, holott különben a felhangnak osztályába tartozik, ií. m. i { és é é, pl. ir-ok, ir-tam, ir-ás, hér-nyó
hérv-ad, takar-ék, omlad-ék, bám-ész. Az e, S, S, V, fi,
kizárólag a felhangu szókban divatozik, kivévén az
öszvetetteket, pl. itürdolmdny, fellegvár, háztelek stb,
ALHAS, (al-bas) ősz. fa. Népszerű nyelven:
kishas, azaz a hasnak küldök alatti része.
ALHASTÁJ, (al-has-táj) ősz. fn. Az alhast k$r
nyező testrészek. V. ő. ALHAS.
ALHASZONBÉRLÖ, fal-haszonbérlő) ősz. fn
L. ALBÉRLŐ.
ALHÁZ, (al-ház) ősz. fn. Földszinti, emelet nélküli ház; amelynek pedig egy vagy több emelete
van: felház.
ALHELYTARTÓ, (al-hely-tartó) ősz. fh. Tisztviselő1 személy, aki valamely másodrangu helytartósággal van felruházva, különösen fejedelmi személy
másod helytartója, másod helyettese, kormányzói képviselője. V. ő. HELYTARTÓ.
ALfflVATAL, (al-hiv»tal) ősz. fn. Alárendelt,
alsóbb fokú és rangú hivatal.
ALHTVATALNOK, (al-hivatalnok) ősz. fn. A
maga nemében és osztályában alsóbbrendű hivatalnok, tisztviselő.
ALHÜBÉR, (al-hű-bér) ősz. fn. A hűbéri rendszerben oly hfibér, melyet valamely hűbéres egy másiknak adományoz. V. ö. HÜBÉR.
ALHÜBÉRÉS, (al-hü-bérés) ősz. fh. Oly hűbéres, aki bútokat más, szintén hűbéres adományából
nyerte. V. ö. HŰBÉRES.
ALHÜBÉRLÉ8, (al-hü-bérlés) ősz. fii. HUbérben
nyert jószágnak ismét hübérbe adása vagy vevése.
ALIBÁNFA, falu Zala vármegyében.
ALIG, (al-ig) ih. Az illető ige által kifejezett
cselekvés, állapot, képesség, tehetség alsó fokát jelenti. 1) Módra vonatkozólag ám. nehezen, bajosan.
Alig menekülhettem meg, a menekvés! mód végső esz
kőiével. Alig állok, csak épen annyi erőm van, hogy
állhatok. AKg élhetek meg, nagy nehezen. Alig mást.
Alig bírja ttunttal. AKg erikorog. 2) Mértékre vonatkozólag ám. fölötte kicsit, keveset, kissé, kevéssé.
AKg járék egy óranegyedig, már is elfáradtam. C»ak a
gallérja i» alig maradt. Alig lát orrán túl. Alig ment
el, ismét visszajött = kevés ideje, hogy elment Ezekből látható, hogy gyöke a maga nemében kisebbet,
kevesebbet jelentő al a mértéket jelentő vagy határvető ig raggal toldva. Hasonló kisebbítést fejeznek
ki: félig meddig és legalább.
Tájejtéssel és régiesen: oiég (mint : mindég),
oéhutt: élig vagy elég.
ALIGAZGATÓ, (ál-igazgató) ősz. fn. Valamely
tánufet, egylet, intését másod igazgatója; helyettes
igazgató. áindemiai, tanodái aligazgató. V. ö. IGAZGATÓ.
ALIGHA, (s%4M) őse. hat 1) Kétkedést fejez
ki, s ám. kdteégw, nehéz meghatározni, bizonytalan.

Aligha eljön, nem tudni bizonyosan, kételkedni lehet,
ha eljön-c. 2) Fél valószínűséget. Aligha ti nem tévfdtUnk, úgy látszik, hihető, valószínű, hogy eltévedtünk. Aligha túl nincs már ötven éven.
ALIGHANEM, (alig-ba-nem) ősz. h. Hihetőleg,
valószínűen, jóformán. Aligha meg nem fog halni.
ALIGHOGY, (alig-hogy) ősz. hat. 1) Valami
történt dolog után tüstént. Alighogy megindult a hajó,
legott elmertíle. 2) Ügygyei bajjal nehezen. Alighogy
idevergSdhettünk =r nagy bajjal, nagy nehezen vergődhettünk ide.
ALIGLAN, (al-ig-lan), 1. ALIG.
ALIGMULT, ősz. fn. Az igeviszonyításban a
cselekvés, szenvedés, vagy állapot azon időviszonyát
jelenti, mely szerint az félig mintegy elmnlt, félig
pedig folyamatban van, honnan félmúltnak is neveztetik. Mily alak fejezi ki nyelvűnkben az aligmultat,
még vita alatt van. Némely nyelvészeink szerint az,
melyet a régiek történeti mait kitételére használtak
volna, pl. jár-ék, jár-ál, jár-a, ül-ék, fil-él, ttl-e. Mások szerint pedig azon összetett alak, melynek első'
alkatrésze az alapigt jelene, a másik pedig a von
ige múltja: vala, pl. járok vala, ülök vala, melyben t. i.
a jelen és múlt egyesítve vannak. V. ö. MÚLT IDŐ.
ALIGÚR (alig-úr), ősz. fa. Gúnyos neve oly
embernek, ki űrféle lenne, ha volna miből; urat játszó, úri rangot követelő szegény űr, kurta úr, kurta
nemes.
ALIGVÁR, népes paszták, Somogy éa Zala vármegyékben.
ALISPÁN, (al-ispán) ősz. fn. Kitűnő hivatal és
rang a vármegyei szerkezetben; a megyei egyetem
választásától függő tisztviselők között első személy.
Hatalma és jogai körét részint a törvénykönyv, ruszint a szokás határozta meg. Első alispán, másod alispán. Némely varmegyékben, kivált hol sok az alispáni hivatalok teendője, vannak helyettes alispánok
is, kik az alispán helyét pótolják, t i. leginkább bírói tárgyakban elnökség vitelével bízatnak meg.
ALISPÁNI, (al-ispáni) ősz. mn. Alispánt illető,
attól jött, parancsolt, rendelt AUspáni rang, hivatal.
AKtpánilevél, meghagyás, kiküldet.
ALISPÁNSÁG, (al-ispánság) ősz. fn. Alispáni
rang, hivatal. Alispánságra kijelölni valakit. Alispánságot viselni.
ALISTÁL, (Al-Istál) falu Pozson megyében.
ALÍT, (al-ít); áth. m. alit-oít, pár. —s, htn. —ni,
vagy —oni. Régies, ugyanaz mi az alajt, azaz vél,
gondol, sejt. Minden illatoknál bódogbnak alítandm
magamat (Pesti Gábor meséi.)
Az kit jegyesemnek te altíatt vala,
Ez a te leányod, kit elvittek vala.
Batizi András a XVI. századból.
L. ALAJT.
ALÍTÁS, 1. ALAJTÁS.
ALÍTHATATLAN, (al-ít-hat-tt-lan) régies mn.
Gondolhatatfen, képzelhetetlen. Az 6 éoVsséges/Sa vitetik aMhatatlan siralomba. Régi magyar Passió.
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ALIIT vagy ALÉTT, tájdivatos szó a rendesebb és szokottabb áléit helyett. L. ALÉLT.
ALJ, (al-j) fn. Nem egyéb, mint az ál fn. j-vel
toldva. L. ÁL fn.
ALJAD, (al-j-ad) önh. ín. aljod-tam, —fal, —/
v
*gy —ott. Alyassá, a maga nemében hitványnyá lesz.
Képzősre hasonlók hozzá: g«r-j-ed, ter-j-ed.
ALJADÉK, (al-j-ad-ék) fa. tt. aljadék-ot. Valaminek alábbvaló része, hulladéka, hitványa, söpreje, salakja.
ALJAS, (al-j-as) inn. tt. aljas-t, v. —«t, tb. — aJk.
l ) Alant maradó, elhulladozott, a maga nemében hitvány, alávaló. Aljat szalma, szé»a, törekes polyyás.
Aljat gabona, ocsús, lázas, léha, szemetes. 2) Atv.
ért. erkölcsileg alivaló, a maga nemében illetlen,
nemtelen, pórias. Aljon magariselet, életmód. Aljat bestéd, ének, irály. Aljat társaság, mulatság.
ALJASÍT, (al-j-as-ít); áth. m. aljasít-olt, pár. —*,
hrn. —ni, vagy —nni. Atv. ért. erkölcsileg aljassá,
nemtelenné, póriassá tesz, lealacsonyít, gyaláz, becstelenít. Magát, hivatalát, máinkat aljairítani.
ALJASÍTÁS, (al-j-as-ít-án) fn. tt. aljasttás-t, tb.
— ok. Atv. ért. lealaesonyftás, aljassá tevés, gyalázás, becstelenítés.
ALJASODÁS, (al-j-as-od-ás) fn. tt. atja*odás-t,
th. —ok. Állapod, tulajdonsági változás, melynél fogva valaki vagy valami aljaosA leszen, tnlajd. és átv.
ért. véve. V. ö. ALJASODIK.
ALJA8ODIK, (al-j-as-od-ik); k. m. aljasod-tam,
—tál, —ott, htn. —m. Eredeti, vagy kellő mivolta,
tulajdonsága, épsége, jelessége fogyatkozik, a maga
nemében hitványnyá leszen , illetőleg törpül, korcsosodik, pl. az emberi faj, a barom, a növények. Atv.
ért. erkölcsileg, lelkileg, szellemileg romlik, nemteIcnedik, műveltségből kivetkezik, póriaeodik.
ALJASSÁG, (al-j-as-ság) fn. tt. alja*ság-ut.
Atv. ért. durva, műveletlen, pórias, nemtelen, elvetemedett cselekvési tulajdonság ; gálád , erkölcstelen
jrllemttség; rangon, hivatalon aluli magaviselet.
ALJAZ, (al-j-az) önh. m. aljaz-tam, —tál, —ott,
pso1. —z, htn. —ni. 1) A baromnak aljat vagy. alinot,
hálóhelyct készít, pl. szalmából. Emberre vonatkozva:
ágyas. 2) Az épületnek alapút vet.
ALJAZÁS, (al-j-az-ás) fű. tt aljazás-t, tb. —ük.
Aloinvetés: alaptevés.
ALJAZAT, (al-j-az-atj fn. tt. aljazat-ot. l) A
lovak vagy szarvasmarha alá alomul vetett Hzalmaágyftzat, teríték. Aljazathat lett gaiiej-féle trágya. "2)
Épület alapzata, vagy akánnifúle talapzat.
ALJBOK, 1. ALBÜK.
ALJEGYZŐ, (al-jegyzöj ősz. fn. A jegyzői hivatalban másod rangú személy. Az első rangú : főjegyző. Megyei, farost aljegyző. El*ö, másod liazteletbe/i
al/Vgyzö. V. ö. JEGYZŐ.
ALJFA, (alj-fa) ősz. i'u. Az ökörigaféle kúbziilet alsó fele, máskép: igáiul p, melyet a felfával
az igabelek vagy kazlak kötnek öszve.

ALJSEB, (alj-ser) ősz. fn. A ser söpreje, sűrű
alja. Dunán túl: ficzkó, fordítva : kófic:.
ALK, (al-k) elv. törzs, melyből alkot, alkalom, alku és származékaik erednek. Alapfogalomban
egyezik alak (= fonna, kivált tetszetős forma)
szóval, ahonnan alkot ám. formál, stb. Különösen
alku, alkuszik, régiesen ám. illőség, illik. Lásd ezeket.
Hogy hajdan alk v. alkik ige is létezhetett, az alkat
főnévből gyaníthatni.
ALKA, fn. tt. alkat, tb. atkák. Grönlandban tanyázó bú várfaj, melynek széles, kampós csőre, s fekete és keresztben sárga csíkos tollai vannak.
ALKALMAS, (al-k-al-m-as) mn. tt. alkalmas l,
vagy —át, tb. —ok. 1) Akiből vagy miből valamit
alakítani , képezni, csinálni lehet, bizonyos czélra,
cselekvésre való. Katonának alkalmat legény. Egyik
ember erre, másik másra alkalmasabb. A somfa ága
ostornyélnek alkalmas. Alkalmas eszköz, fegyver, puska. 2; A maga ucmébeu nem csak szükséges, kellő,
hanem kényelmes is. Lakásom igen alkalmas. Alkalmas ruha, Ülés, kocsisás.
ALKALMASAN, (al-k-al-m-as-an) ih. Alkalmas
módon, kellően, illően, helyesen, kényelmesen. Alkalmasan elrendezett lakosztály. V. ö. ALKALMASINT.
ALKALMASINT, (al-k-al-m-as-int) ib. Valósaiiiiicn, hihetőleg, jóformán, mennyiben t. i. bizonyos
körülmények, viszonyok mutatják. Alkalmasint a kedvezőtlen idő miatt nem jöhetett.
Eredetileg: alkalmos-an-t vagy alkalmas-ént =:
alkalmas módon, képen, mint: képetint =r képes-en-t.
Hasonló képzésnek: gyanánt, tüstént, megint, réstint,
szerint.
ALKALMASÍT, (al-k-al-m-as-it) áth. m. alkalmasít-ott, pár. —s, hatn. —ni, vagy —ani. Alkalmassá, vagyis bizonyos czélhoz valóvá, kellővé, illővé
tesz. A régi épületet lakhatóvá alkalmasüani. Fiát kézi
mesterségre alkalmasítja.
ALKALMASÍTÁS, (al-k al-m-as-ít-ás) fn. tt alkalmasítás-t, tb. —ok. Cselekvés, mely által valakit
vagy valamit bizonyos czélra alkalmassá teszünk.
ALKALMASSÁG, (al-k-al-in-as-sag) fn. tt alkalmasság-ot. Valamire valósúg, képesség, ügyesség;
bizonyos czélra illőség.
ALKALMATLAN, (ál k-al-m-at-Ian) mn. tt. aíkalmatlaii-t, tb. —ok. 1) Bizonyos körülményekhez,
viszonyokhoz nem való, nem a maga helyén, rendén
lévő. KSÍJK hideg idő alkalmatlan az utazásra. Alkalmatlati órában látogatni valakit. 2) Bizonyos cselekvésre, czélra képtelen, ügyetlen. Butasága miatt mindenre alkalmatlan. .1) Aki vagy ami terhünkre van,
kényelem elleni. Alkalmatlan látogató, vendég, útitárs. Alkalmatlan szlik ruha, sutét, lármás lak. Határzóilag ám. alkalmatlanul.
ALKALMATLAXÍT , (al-k-al-m-atlau-it); áth.
ín. alkalmatlanított. Alkalmatlanná, azaz Ügyetlenné,
képesség nélkülivé tesz.
ALKALMATLANKODÁ8,(al-k-al-m-atlan-kod&s) I'u. tt. alkalmatlankodás-t tb. —ok. Másnak tér*
8*
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ködésre vagy czélra fordítani , használni lehet. Gazdának, tisztnek alkalmazható ember. A pénz sokra alkalmazható. A homokot fold kertté, szántófölddé, rétté
vagy erdővé alkalmatható.
ALKALMAZKODÁS, (al-k-al-m-az-kod-ás) fn.
tt alkalmazkodást, tb. —ok. Ügyesség, képesség,
melynélfogva valaki a körülményekhez illeszkedik,
azokhoz szabja magát, azokba helyezkedik.
ALKALMAZKODIK, (al-k-al-m-az-kod-ik); k.
m. olkalmazkod-tam, —tál, —ott, htn. —ni. Tetteit,
magaviseletét a körülményekhez, illetőleg mások tetszéséhez szabva, illesztve működik. A nép ét tártadalom szokásaihoz, erkölcseihez alkalmazkodni. Okos ember a körülményekhez alkalmazkodik.
ALKALMAZOTT, (al-k-al-m-az-ott) mn tt alkalmozott-al. Valamihez mért, szabott, illesztett; valamire fordított; elmélet szerint gyakorlatba vett.
Testhez, időszakhoz, korhoz alkalmazott ruha, vitelét.
Az ifjúval korához alkalmazott módon bánni. Senkire
nem alkalmazott beszéd senkit sem érdekel. Alkalmazott
mennyiségtan, mely az elméletit gyakorlatba veszi.
ALKALMAZTAT, (al-k-al-m-az-tat) áth. m. alkalmaztal-tam, —tál, —ott, pár. alkalmaztass, btn.
ALKALMATOSÁN, (al-k-al-m-at-os-an), ib. L. —ni. Alakra nézve miveltetó', de a szokás alkalmaz
belyett használja. L. ALKALMAZ.
ALKALMASAN.
ALKALMAZTATÁS, L ALKALMAZÁS.
ALKALMATOSSÁG, (al-k-al-m-at-os-ság) fn.
ALKALMI, (al-k-al-m-i) mn. tt alkalmi-t tb.
tt. alkalmotosság-ot. 1) Tulajdonság, képesség, melynélfogva valakit vagy valamit bizonyos czélra hasz- —ok. Bizonyos alkalommal történt, készült, vagy
nálni lehet 2) Holmi kellékek s kényelemhez tartozó alkalomra való, alkalomhoz szabott Alkalmi beszéd,
dolgok öszvege. Új lakomban minden alkalmatosság költemény.
megvan. 3) Utazási, szállítási jármű, ú. m. kocsi, hajó.
ALKALMILAG, (al-k-al-m-i-lag) ih. TörténeteKét lovat, négy lovat, úri alkalmatosság. Olcsó, drága, sen, nem keresve, véletlenül, amint a körülmények
kényelmet, rósz alkalmatosság. Gőzhajói, vasúti alkal- bozzák magokkal, bizonyos alkalommal. Alkalmilag
matosság. Maga alkalmatosságán jött, tréfásan ám. tíiztelkedni, köszönetet mondani valakinek. Alkalmilag
S is ott volt.
gyalog jött.
ALKALOM, (al-k-al-om) fn. tt alkalmat, tb.
ALKALMAZ, (al-k-al-m-az), áth. m. alkalmaztam, —tál, —ott, pár. —z, htn. —ni. 1) Valakit alkalmak. 1) Régi s a székelyeknél ma is divatozó
bizonyos állapotba, működő, hivatalkodó állásba he- ért = alku, szerződési egyesség, latinul: poetum,
lyez. 2) Bizonyos körülményhez illeszt, szab. latihoz, conuentio. 2) Oly körülmény, időpont, viszony, mely
másokhoz alkalmazni magát. 3) Vonatkozólag vala- bizonyos cselekvéshez illik, vagy szükséges, s ahhoz
mely esetet bizonyos személyre vagy dologra illeszt mintegy módot, eszközt nyújt, illetőleg azt elősegíti,
A mondottakat kik* alkalmazza önmagára. A törvényt könnyebbítí. Kedvező, jó, kívánt, véletlen alkalom.
egyet etetekre alkalmazni. Az elméletet az életre alkal- Kéretni, megragadni, használni az alkalmat. Mát alkalommal máskép tennék, áraz más körülmények közt,
mazni.
ALKALMAZÁS, (al-k-al-m-az-ás) fn. tt alkal- más időben, viszonyban. A főváráéi lakosnak több almozás-t, tb. —ok. Valamihez illesztés, bizonyos álla- kalma van magát Idmilvelni, mint a faluiinak. A jó
potba helyezés, rendezés. Példáknak szabályra alkal- alkalmat kár elmulasztani, elszalasztani. Alkalmat
mazása. Hivatalos alkalmatált kéretni. Maga alkal- adni, nyújtani valakinek maga kitüntetésére. Erről
majd mái alkalommal szóljunk. A jSvS gyűlés alkalmasása = a körülményekhez illeszkedés.
ALKALMAZÁSI, (al-k-al-m-az-as-i) mű. tt. al- mával ismét értekezzünk. 3) Átv. és kevesbbé divatos
kalmazási-t, tb. —ok. Alkalmazást illető, ahhoz való. ért. használtatik alkalmatosság, mint szállító eszköz
Alkalmazási mód, nehézség. Alkalmazási tekintetben véve. helyett, pl. levélküldésre legjobb alkalom a posta. V.
ALKALMAZÉKONY, (al-k-al-m-az-ők-ony) mn. ö. ALKALMATOSSÁG.
Törzse az elavult alk, melyből öszvetett alom
tk*alkalmazékony-t vagy —át, tb. —ok. Képességénél, ügyességénél fogva magát alkalmazni tudó. Ai- képzővel lett: alk-olom, mint a szintén mannát elkalmozékony fiatal ember.
avult nyűg, irg, fórt, törzsekből: nyűg-alom, irg-alom,
ALKALMAZHATÓ, (al-k-al-m-az-hat-ó) mn. tt. fürt-elem. — Mennyiben bizonyos cselekvéshez való,
alkalmazhotó-t, tb. —k. Akit vagy mit bizonyos mű- illő, kellő módot jelent, alapfogalomban egyelik az

bére levő, időn kivttl, vagy mód nélküli tolakodó forgolódás, kisérés, látogatás, stb.
ALKALMATLANKODIK, (al-k-sJ-m-atlan-kodik); k.m. alkalmotlankod-tam, —tál, —ott. htn. —RÍ.
Mondjuk emberről, aki kelletlen időben és módon
mások terhére van, pl. látogatása, tolakodó társalgása,
magaviselete által.
ALKALMATLANSÁG, (al-k-al-m-atían-ság,) fn.
tt. alkalmatlanság-ot. tb. —ok. Valaki vagy valami
által okozott, kedvünk vagy kényelmünk elleni állapot, körülmény, mely terhiünkre , akadályunkra van.
Alkalmatlanságot szerezni, csinálni valakinek. A költözködés alkalmatlansággal jár.
ALKALMATLANUL, (al-k-al-m-atlan-ul), ih.
Alkalmatlan módon, terhet okozva, kényelmünket zavarva.
ALKALMATOS, (al-k-al-m-at-os) mn. tt. alkalmalos-t vagy —al, tb. —ok. Nem egyéb, mint az alkalmas toldott változata, mintha volna: alkalmosos.
Hasonló túlbőségtt szók : irgalmatos, szorgalmatos,
figyelmelet, keltemetes, szeretmetes, mint az egyszerűbb
irgalma*, szorgalmas, figyelmet, kellemes, szerelmes,
nyomatékosb módosulatai.

ALKALOMMAL— ALKATRÉSZ
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alkot, alakít, alku szók törzseivel. Közvetlen származéka : alkalmas =r a maga nemében olyan, kiből
vagy miből valamit alakítani, képezni, csinálni lehet.
V. ö. ALKU és ALKALMAS.
ALKALOMMAL, (al-k-al-om-val) ih. Midőn a
körülmények úgy hozandják, annak idejében. Alkalommal megeshetik, mit nem is gyanítottunk. Alkalommal elmondani, cselekedni valamit.
ALKANCZELLÁR, (al-kanczcllár) ősz fn. Másod vagy harmadrendű, rangú kanczellár; a kanczcllária másod vagy harmad rangú elnöke.
ALKANCZELLÁRI, (al-kanczellári) ősz. mn.
Alkanczellárt illető, attól jött. Alkanczellárí rang,
méltótag, aláírás, rendelet.
ALKAPITÁNY, (al-kapitány) ősz. fn. A főhadnagy fölött és első kapitány alatt levő fcltiszt; másod
kapitány. Gyalog alkapitány. Városi alkapitány.
ALKAPITÁNYI, (al-kapitányi) ősz. mn. Alkapitányt illető, ahhoz tartozó, attól rendelt, stb. Alkapitényi hivatal, rang, fizetés, parancs, vezénylet.
ALKÁPLÁR, (al-káplár) ősz. fű. Az altisztek
között a legalsóbbik; másod káplár, köz katonai
nyelven: frájter (Gefreiter).
ALKAR, (al-kar) A karnak azon része, mely a
könyöktől a kézfejig nyúlik, kölönböztctésttl a könyök
és vall közti felkartól.
ALKAR, (al-k-ár) fn. tt. allcár-t, tb. —ok. A
kercskedöviliigban közbenjáró személy a vevő és eladó között, kiknek megbízásából és számukra árukat
keres és vasáról, vagy árul. Új szó, mely helyett inkább alkusz használtatik.
ALKARFICZAMODÁS, ősz. fh. Karnak a könyök izületében történt kificzamodása vagy kimeri vülése.
ALKAEIKA, (al-karika) ősz. fn. Karika a puska alsó felén.
ALKAT, (al-k-at) fn. tt. alkat-ot. Szerkezet,
szervezet, bizonyos alak, vagyis forma szerint képezve, öszveálh'tva. Testalkat, véralkat.

czellán alkatrészei tiszta aygagfóld és homok. Valamely testet alkatrészeire feloldani.
ALKENYÉR, ősz. fn. s helység neve Erdélyben
a szászok földén.
ALKERÉK, (al-kcrék) ősz. fn. A súlyos óraműben levő alsó kerék (Bodenrad).
ALKERMES, (al-kermcs) arab szó, első része
ál névmutató ám. a magyar az; 1. VÉRFÜRT.
ALKEZES, (al-kezes) ősz. fn. Az eredeti kezes
mellett újra kezeskedő, jótálló személy; másodkezes.
V. ö. KEZES.
ALKHATATLAN, (al-k-hat-atlan) mn. tt aUehatatlan-t, tb. —ok. Amire alkudni, szerződni nem
lehet.
ALKIKÁLY, ősz. fn. A király személyét és
czimct viselő; király helyettese, helytartója.
ALKODHATATLAN, (al-k-od-hat-atlan) mn.
tt. alkodhatatlan-l, tb. —ok. Székely tájnyelvcn ám.
rósz lelkiesinerctü, mennyiben t. i. ilyneinü emberrel,
mint csalóval, alkuba ereszkedni, szerződni nctn lehet,
nem tanácsos.
ALKODIK, 1. ALKUDIK vagy ALKUSZIK.
ALKONY, (Kt-kony vagy al-k-ony) fn. tt. alkoity-t, tb. —ok. 1) Azon délutáni, délesti idötáj,
midőn a nap lenyugváshoz közeledik, s mintegy alákonyúl, aláhajlik. Csendes, piros, hiivös alkony.
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„Édes illattal tele
Kél az alkony hüs szele."
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Kisfaludy K.
„ Fegyvere szép fényén haloványan reszket az alkony."
Vörösmarty.
2) Némely tájszokás szerint ám. est, napest, vagy a
nap lemente utáni idő. 3) Átv. értelemben az élet alkonya.
E szót kctfélekép elemezhetni, a) ha alapfogalmául a nap lehajlását, Ickonyulását veszsziik, öszvetctt
szó volna az al (== le) és kony elemekből, b) ha pedig azon költői képet veszsziik, hogy az eltűnő nap
cstvc lenyugszik, leáldozik, s mintegy alunni száll,
regvcl pedig felkel, feltámad, így elemezhetjük : alVéralkatra szelid, s hogy sokszor forga csatákban
og-o, al-oy-ony, al-g-ony, al-k-o»y, t. i. az al-sz-ik ige
Teste törődött már, de tanácsban szólani jártas.
régies öl gyökéből.
Czuczor.
ALKONYAT, (al-kony-at vagy al-k-ony-at) fn.
Törzse az elvont alk vagy aíkik ige, melyből
tt.
alkonyat-ot.
Jelentésére nézve ám. alkony.
át képzővel lett alk-at, mint a szintén elavult nyugik„E pályán lep meg éltünk alkony át ja."
Mi nyugat vagy nyűgöt, eskik-ből esket, alik-ből alut
Kisfaludy K.
vagy ölöt, vagy alt, olt.
Végképzöjénél fogva gyanítható, hogy hajdan
ALKAT, (al-k-at) áth. L. ALKOT.
ALKATOS, (al-k-at-os) mn. tt. alkaíos-t vagy alkony-ik ige is létezett, minthogy hasonlék szerint
—öt, tb. —ok. Kitűnő, nemesebb alkatú, a maga az át ét képzöjü főnevek igékből szoktak származni,
nemében jeles alakkal, szerkezettel biró. Alkatos fér- mint az elavult «y«</-ifc-búl lett nyuyal vagy nyűgöt.
ALKONY ATI, (al-kony-at-i) mű. tt. alkonyati-t,
fiú. Képzésre olyan mint: termet termetes, derék detb. —afc. Alkonyatkor létező, azzal janii szokott.
rekai.
ALKATOSSÁG, (al-k-at-os-ság) fű. tt. alk<i(<>«- Alkonyait idő, szfllS, homály.
ALKONYATKOR, (al-kouy-at-kor) ih. Alko•ág-ot. Jól megtermett testalkati tulajdonság.
ALKATRÉSZ, (alkat-rész) ősz. fa. Kész, illető- nyat idején; midőn a nap alkonyodik, alászáll, nyuleg részek, melyek valamely testnek lényegét, mivol- godni megy. Alkonyatkor sietnek haza felé a nyájak,
tát teszik, melyek nélkül nem volna az, ami. A por- elülni készülnek a madarak.
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ALKONYI, (al-kouy-i) mn. tt alkonyi-í, tb. —ok.
Eredetre nézve legközelebb rokona: alakit. KépEsti, napnyugovási, alkony táján, idején levő, történő. zését, illetőleg pedig olyan, mint az elavult: alut, féket,
Alkonyt' égpirulás. Alkonyt szellő', séta.
a mai altot, fektet helyett
ALKOTÁS, (al-k-ot-is) fn. tt alkotás-t, tb. —ok.
Sfrja felett enyeleg suttogva az alkouyi szellő."
n
1) Bizonyos alak, kép, forma aaerinti csinálta, készíKisfaludy K.
tés. 2) Teremtés. A világ alkotásától fogva máig. Isttni
ALKONYODÁS, (al-kony-od-és) fn. tt. alko- alkatát. 3) Alapítás, szerzés, szerkesztés. Ország, kinyoddt-t, tb. —ok. A nap aláhajlása, alákonyulása rályi szék, törvények alkotása. 4) A testnek, termetnek
vagy lenyugvása. Hajnaltél napalkonyodárig dolgozni, szervezete, alakja. Derék, egészsége*, erős, ép, gyönge
utazni. Alkonyodáskor dicsérni a napot. Átv. ért va- testalkata*.
ALKOTMÁNY,(al-k-ot-m4ny)fn.tt alkotmány-1,
laminek vége felé járása, kimúláshoz közeledése. Élet
tb. —ok. 1) Mindenféle építészeti mű, szerkezet, csitdkonyodáta. Szerencse, dicsőség alkonyodása.
nálmány, készítmény, épület Erőt, cselirányöt, szaALKONYODAT, 1. ALKONYAT.
bályos alkotmány. A templomok a főpapoknak, buzgó
ALKONYODIK, (al-kony-od-ik); k. m. alko- híveknek stb. alkotmányai. Ez nem emberi kéz alkotnyod-Iám. —(dl, —o</, htn. —ni. Mondjuk azon dél- mánya. Halottat alkotmány, tábori díszalkotmány. 2)
esti időről, midőn a nap nyugodni készül. E«ti-ele- Atv. ért. polgárzati, állami szerkezet. Egyedúri, közdík, alkonyodik, gvlya, ménen takarodik. Népd. Atv. ért. társasági alkotmány, országos alkotmány, azaz kordíszlö fokról alászill, eltűnik. Fiatalsága, élete almányalak. Nemesebb ért. oly állami szerkezet, melykonyodik. ftzf.rc.nesém csillaga, boldogságom alkonyodik. ben a polgárok és fejedelem közti viszonyok bizonyos
Ide vonatkozik a közmondás i«: .-íz nlkonyodó napot szerződéseken és alaptörvényeken alapulvák, s a nép
ktvettn imádják.
jogai a fejedelmi önkény ellen és viszont biztosítvák.
ALKONYP1K, (alkony-pir) ö»z. fn. Nap alko- Magyar, angol, porom alkotmány. Szabad, korlátozott
nyodtakor eget festő pir.
alkotmány. Alkotmány alatt élS nemzetek. A régi alALKONYUL, (al-kony-úl); önh. m. alkonyul-/, kotmányon javítani, igazítani. Alkotmányt eltörölni.

htn. —«i. 1. ALKONYODIK.
ALKONYULÁS, 1. ALKONYODÁS.
ALKONYULAT, 1. ALKONYODAT.

ALKOXYULÓ, (al-kony-ul-ó) mn. tt. alkouyuló-t. Estveledö, lenyogovó. Alkonyuló idötáj, nap. Atv.
ért. hanyatló, végéhez közeledő. Alkonyuló kor, szerencse.
ALKORMÁNYOS, (ál-kormányos) ősz. fn. Második kormányos a bajon, helyettes, segéd-kormányos.
ALKOBMÁNYZÓ, (ál-kormányzó) ősz. fh. Tágasb ért. kormányzó helyettese, valamely testület, intézet, vállalat stb. másodkormányzója. Szorosb ért.
Országigazgató főhivatalnok, mint a fejedelem képviselőjének helyettese bizonyos országban, vagy tartományban. V. ö. KORMÁNYZÓ.
ALKORONG, (al-korong) ősz. fű. Bizonyos gépszerkezetekben az alsó korong.
ALKOSZIK, régies 1. ALKUSZIK.
ALKOT, (al-k-ot) átb. ín. alkot-tam, —tál, —ott,
pár. alkoss, btn. —ni. 1) Bizonyos alak, kép, forma
szerint csinál, készít valamit Isten az embert saját
képére alkotta. Bibliai nyelven rendesen a latin facit,
párat, aedifieat szóknak felel meg. „És alkota az Isten két nagy világosságot.1' „És alkota Isten földi
oktalan állatokat." „Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra." Káldi, Tér. k. I. fej. .Alkossunk itt három hajlékot." Müncb. eod. Máté 17. f.
„Alkossatok tű magatoknak barátokat." U. o. Luk.
16. fej. Szabatosan véve különbözik tőle a creo-nak
megfelelő teremt, ámbár néha ezzel is fölcserélve használtatik. Mindeneknek alkotója. 2) Valamit alapít,
szerez. Országot, törvényeket alkotni. 3) Több részekből egybeszerkeszt. A vizet éteny és köneny alkotja.

A nép atyjainak szájából folytának itten
Bölcs törvények, erős alapalkotmánya magyarnak.
Czuczor.
ALKOTMÁNYBELI, (sJkotmány-beli) ősz. mn.
Alkotmány szerinti, alkotmányos. Alkotmánybtli törvényhozót, igazgatás.
ALKOTMÁNYELLENES, (alkotmány-ellenes)
ősz. mn. Ami valamely nemzet vagy országnak törvényeken alapuló polgári szerkezetével ellenkezik.
Alkotmányellenes rendeletek, újítotok. Alkotmányellenes eljárás.

ALKOTMÁNYELLENI, 1. ALKOTMÁNYELLENES.

ALKOTMÁNYI, (al-k-ot-mány-ij mű. tt olkotmányi-t, tb. —ok. Alkotmányt illető, ahhoz tartozó,
arra vonatkozó. Alkotmányi ügy, rsndszer.
ALKOTMÁNYLEVEL, (alkotmány-levélj ősz.
fn. Oklevél, melyben az alkotmány, vagy ennek főpontjai irvák. Angolország nagy alkotmánylevele. (Mag.
charta.)
ALKOTMÁNYOS, (al-k-ot-mány-os) mn. tt alkotmányos-*, vagy —át tb. —ok. Alkotmánynyal ellátott, polgári alkotmány szerint igazgatott. Alkotmányos nemzet, ország.
ALKOTMÁNYOSSÁG, (al-k-ot-máuy-os-sig) fn.
tt. alkotmányosság-ot. AlkotmányszerUség; valamely
tettnek, működésnek rendeletnek stb. az alkotmánynyál egyezése.
ALKOTMÁNYSZÉRÜ, (alkotmány-szérű) őse.
uiu. Polgári alkotmányhoz mért, szabott; alkotmány
szerint való. Alkotmányszerü kormányzat, képvitelet,
törvényhozás.
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ALKOTMÁMYSZERÜLEG, (sikotmány-szerüIcg) ősz. hat. Alkotmányhoz mérve; alkotmánynyal
egyezőleg.
ALKOTMANYSZERÜSEG, (alkotmány-szerűség) ősz. fn. Alkotmány szerinti cselekvés, vagy állapot, vagy tulajdonság.
ALKOTMÁNYSZERÜTLEN, (alkormány-szerfitien) ősz. mn. Nem polgári alkotmány szerint való;
bizonyos alkotmanynyal nem egyező; kényurilag hatalmaskodó.
ALKOTMÁNYTALAN,(al-k-ot-mány-talaii)mn.
tt. alkotmánytatan-t. tb. —ok. Alkotmány nélkül levő ; minek polgári szerkezete szorosan vett alkotmányon nem alapszik. Alkotmány talán országok, megigátott népek.
ALKOTMÁNYTALANSÁG, (al-k-ot-mány-talan-ság) fn. tt. alkotmány tálaimé t/-nt. Alkotmány nélküli állapot, vagy minemüség.
ALKOTÓ, (al-k-ot-6) mn. és fn. tt alkotó-t.
1) Általán valamit bizonyos forma, alak szerint
csináló, készítő, létrehozó, illetőleg ily tehetedggol,
tulajdonsággal bíró. Alkotó erS, ész, képzelet, művészet. 2) Bizonyos szerkezet kellő lényegét tevő. A
víz alkotó rétzei éteny és kSneny. 3) Mint fii. jelent
személyt vagy legfőbb lényt, aki valamit létre hoz,
szerez, alapít. Országunk első' alkotója Árpiid. Mindenség alkotója = Itten. BékeaHntó, barátságalkotó.
ALKOTÓI, (al-k-ot-ó-i) mn. Alkotó tulajdonságú. Alkotói szellem, tehetség. 2) Alkotót, mint személyt,
illető, ahhoz tartozó. Alkotói munka, vállalat.
ALKOTOTT, (al-k-ot-ott) mn. tt. alkotottat. 1)
Bizonyos alak, forma szerint képzett, csinált, készített, szervezett. Művészileg alkotott emlékszobor. 2)
Alapított, szerzett. Főpapok, főurak által alkotott intézetek. 3) Teremtett Az egész alkotott világ hirdeti
mindenhatóságodat oh Isten ! Itten képére alkotott
ember.
ALKOTVÁNY, (al-k-ot-vány) fű. tt. alkotvány-l,
tb. —ok. Közöségcsen alkotmány-nyál egynek vétetik ; holott a kettő közt különbség vau, mint általán
a mány és vány képzőjü szókban. Alkotmány, ami ál
kottatik, alkotva van, pl. polgári alkotmány, mely a
polgári társaság feuállása, kormányzása végett alkottatott. Alkotvdny pedig alkotó valami, alkotó szer, pl.
anyag és alak lényeges alkotványai a testnek, vagyis
teszik a test alkotó miségeit Különösen értethetik
alkotvány alatt az alkotmánylcvél (charte).
ALKOTYÚ, (al-k-oty-ú) fn. tt —t. Új szó,
• jelent gépet, mely által bizonyos szerek, eszközök, szerszámok gyárszerüleg készíttetnek. Tű-, késalkotyí. Az alkotó szóuak módosított változata, mint
általán a tyú tytt képzőjiiek részesülőből származván,
pl. forgató, forgatyú; pörgető, pörgetyü; pattantó,
pattantyi; szivató, izivatyú ; miért hibás a némelyek
által használt: alkottyú.
ALKÖ, (al-kő) ösa. fn. Általán kő, mely bizonyos Merktzettt alkotmány alupjat, fenekét képezi,

pl. az oszlopok fenék- vagy talapköve, vagy a malomban az alul fekvő kerekkö.
ALKÖNTÖS, (al-köutös) ősz. fű. Köntösnemü
rnliadarub, mely fölé egy mást öltünk, vagy veszünk,
pl. a mente alá öltött dolmány. R uér alatt fehérruha nem értetik.
ALKÖVET, (al-követ) ősz. fű. Második követ,
a követxég miWdik személye rang szerint.
ALKRAVÁGÚ, (alkra-vágó) ősz. fn. A bányászatban oly munkás, aki előlege* alku vagyis szerződés mellett bizonytalan nyereség fejében dolgozik, s
különbözik a napszámos bányamunkástól. (Gedinghauer).
ALKBÉSZ, 1. ALKATRÉSZ.
ALKSZIK, 1. ALKUSZIK.
ALKTAT,(al-k-tat); mivelt m. alktat-tam, —tát,
—ott, pár. a/kiáss, htn. —»/. Alkura léptet, szerződést köttet, egyeztet. Köznyelven : alkudtat.
ALKU, (al-k-u) fn. tt alht-t. Általán két fél
között folyó szerződési cselekedet, egyezkedési értekezet, melynélfogva mindegyik fél eleve kitűzött
föltételeiből, követeléseiből, igényeiből többet kevesebbet enged, a végett, hogy bizonyos határozatban
megállapodjanak. Alkura lépni, alkuba állni valakivel. Alkut kötni, megkötni, megállóm, megszegni,
fölbontani. Az alkuból nem lett semmi. Különösen 1)
Az adó és vevő közötti szóváltó értekezet, az árus által meghagyott ár és a vásárló által tett Ígéret fölött.
A vásáros nép között kezdődik, foly, végére jár az alku. Tenyérbe csapással megerősíteni az alkut. Fölcsapni az alkura. Áldomással befejezni az alkut. 2) Peres
felek közötti egyezkedés. Alku utján elintézni az Ügyet,
a pert. Jobb az ösziövér alku, mint a bíró kövér végzése. Km. 31 Háború alatt két ellenfél közt folyó
egyezkedés. Alku szerint visszavonulni, letenni a fegyvert, föladni a várat, kiadni a foglyokat. 4) A valamire fogadók között megállapított, s bizonyos lekötött
Ígérettel járó szerződés. Fogadjunk száz forintban.
Nem bánom, áll az alku. 5) A régieknél annyit is tett,
mint illendőség, méltányosság, jogosság. Az Istennek
szavát nem alku megvetni.
Mindezen jelentésekből kitetszik, hogy az alku
bizonyos forma szerint kötött véghezvitt cselekedetet,
szerződést jelent, s ennélfogva az alkot, alakít, szókkal egyezik, s törzse az elavult alk vagy alkik ige,
melynek részesülője alkó, alku. Képzésre egészen hasonló hozzá az eskik igéből származott eskü, azaz eskü, esegö tanumondat, istenre hivatkozó tanúbizonyság. Egyébiránt mennyiben az alku mint árulás! szerzödvéuy cserére vonatkozik, hasonló hozzá a cserét
jelentő hellén (i/Uitj-iJ, mely az rtJUa'ffffoi (cserélek,
eladok) igétől, ez pedig az «>Uo< (más) névből származik.
ALKUBÉR, (alku-bér) ősz. fn. Alkuban kikötött, vagy szerződött bér, illetőleg az adóvevő között
megállapított ár; szegődött bér.
ALKUDÁS. szokottabban 1. ALKUVÁ8.
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ALKÜDATLAN, (al-k-ud-atlan) mn. tt olki<datlan-t, tb. —ok. Ami nincs kialkudva, szerződés
által meghatározva, megkötve. Alkudatlan bér.
ALKUDIK, (al-k-ud-ik); k. m. olkud-íam, —tál,
—ott, htn. —ni. Valakivel bizonyos tárgy fölött alkuban van, egyezkedni akar; némely ajánlott vagy
viszonyos föltételek mellett valamire Ígérkezik, leköti
magit. Alkudnak a vásáros népek, a peres felek. Két
forinton múlt, hogy ntm bírtam vele megalkudni. V. ö.
ALKUSZIK.
ALKUDOTT, (al-k-ud-ott) mn. tt. attwdotí-af.
Alku utján, alku szerint kikötött, megigért. Alkudott
bér, díj.
ALKUDOZÁS, (al-k-ud-oz-ás)fh.tt.aikudo«ás-í,
tb. —ok. Tartós, függőben levő, folytonos alkuféle
egyezkedés, szerződés, bizonyos áru, peres ügy stb.
fölött /fossza*, majd fétbeszakasctott, majd újra kezdett alkudozás.
ALKUDOZIK, (al-k-ud-oz-ik);k. m. alkudoc-tom,
—tál, —ott, pár. —zál, htn. —m. Valakivel bizonyos dologra nézve folytonos alkuban áll, egyezkedik ; abbahagyja s újra kezdi az alkut; az alkuvás
minden csínját, módját használja, gyakorolja. Alkudozik, mint czigány a lóra. Km.
ALKUDOZÓ, (al-k-ud-oz-ó) mn. tt alkudosó-t.
Alkuféle egyezkedést folytató s minden útonmódon
végrehajtani akaró.
ALKUDTAT, (al-k-ud-tat); mívelt m. olkudíottam, —tál, —ott, pár. alkudtass, htn. —ni. Közbevetése, felszólítása, sürgetése által eszközli, hogy a
peres felek, pártfelek, ellenfelek egymással alkuba
lépjenek, egyezkedjenek, illetőleg kibékfiljenek.
ALKUHÁZ, (alku-ház) ősz. fn. Kereskedők,
fizérek gyttlhelye, hol az adásvevésre nézve értekeznek, s némely különös áruczikkek, ú. m. váltók, állampapírok, forgalomban levő részvények, tennesztmények fölött alkudoznak. Némelyek szerint: tőzsde
vagy alkuterem.
ALKUKÖTÉS, (alku-kötés) ősz. fh. Alkuvás
következtében megállapított, s bizonyos forma szerinti
szerződés.
ALKULEVÉL, (alku-levél) ösz.fn. Általán bármily alkuról szóló bizonyítvány, szerződvény, hiteles
iromány. Fásári, egyezkedési, békekötést', fogadári, szegödéri alkulevél.
ALKUMESTER, ősz. fh. L. ALKUSZ.
ALKUSZ, (sJ-k-u-sz) fii. tt alfcusz-t, tb. —ok.
A törvényhozási és köznyelvben elfogadott szó a
•ensal kifejezésére, melynek érteményét, 1. ALKAR
alatt
ALKUSZDÍJ, (alkusz-díj) ősz. fn. Az alkusznak faradságaért törvény vagy egyezkedés szerint
fizettetni szokott dij.
ALKUSZÉRU, (alku-széni) ősz. mn. Alkuhoz
szabott, mért; alkuban kikötött; olyan mint az alku
volt Alkuszerfi átadás, fizetés.
ALKÜSZERÜLEG, (alku-szériileg) ősz. hat
Alku szerint, amint az alkukötésben áll. Allnuzertíleg

átadni, átfonni, kifitetni, végrehajtani, teljesíteni valamit.
ALKUSZÉRZŐ, (alku-szerző) ősz. fű. Ugyanaz,
ami alkumester, alkar, vagy az elfogadott hivatalos
használatú alkusz.
ALKUSZIK, (al-k-usz-ik) rendh. k. ige. Rendes
csak a jelentőmód jelenidejében: alkuszom, alkuszol
stb. Multakban: alkuvám, alkuuát, aíkuoék, állatván*
stb. alkudtam, alkudtál, alkudott. Jövőben alkucandom, olkuvandoi, alkuvandik stb. Htn. alkudni vagy
olkunni. Parancs, alkudjál. Némely szójárásokban,
amely időknél az sz helyett v áll, az u ki is hagyatik,
pl. olkvám, alkvát, alkvandom, allcvandol stb. Erteményére nézve L ALKUDIK. JVéhezen alkuszik meg két
eb egy csonton. Km. Alkuszik, mint zsidó a gyapjúra.
Km. Sok tatnak egy feszken nehéz mcgalkunm. Km.
Régies értelemben ám. illik.
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Akármi dologban, az mi neked tetszik,
Énnekem is minden ugyanazon tetszik,
Különbözés hozzám semmi nem férkezik,
Előtted értenem nekem nem alkottik.
Istvánfi Pál a XVI. századból.
De ezt az Isten szerezte,
Ki ez ábrázt megkedvelte;
Ha ez ábrázt megkedvelte,
Atkoszik hogy te szeressed
És mindennek meghirdessed.
Katalin legendája.
Alkottik megjelentenünk (Ugyanott).
De alkoszik meghallanod (Ugyanott).
Rendhagyói tulajdonságára nézve hasonló az átúszik,
nyugoszik, fekttszik, cselekszik, menekítik, s némely másokhoz.
ALKUTEREM, 1. ALKUHÁZ.
ALKUTLAN, (al-k-u-t-lan) mn. tt alkutlan-t, tb.
—ok. 1) Amire alku nem történt; föltétel nélküli.
Alkutlan beleegyezel. Alkutlan fegyverletevés, magamegadás. 2) Igehatározólag ám. alku nélkül, alkutlanul. Alkutlan beleegyezni, rááUani, elfogadni.
ALKUTLANÜL, 1. ALKUTLAN 2)
ALKUVÁS, (al-k-u-v-ás) fű. tt alkuvás-t, tb.
—ok. Bizonyos áru vagy peres, ellenséges ügy fölötti egyezkedés, mint tettleg folyamatban levő cselekvés ; máskép: alkud*.
ALKVÁNY, (al-k-vány) fn. tt alfceány-t, tb.
—ok. Alku által megállapított, s írásba foglalt szerződés. Nehézkes kimondása miatt ajánlhatóbb : alkulevél. Mennyiben pedig az alku tárgyát akarjuk általa kifejezni, szintén helyesebb az: alkutárgy.
— ÁLL, párhuzamos magashangon élt, kettőztetett igeképző, pl. sok-all, kevet-eü. Elemzésére nézve 1. —L, mint képző.
ÁLLAP, (al-lap) ősz. fn. A testnek alsó oldali
lapja, feneke, alaptere.
ALLEMEZ, (al-lemez) ősz. fn. Lemez, mely bizonyos testnek, műnek állapját takarja, borítja. Az
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építészetben, szobrászatban jelent oly lapos részt,
melyre más domború építési részek éa ékítmények
rakatnak.
ALLEVÉL, (al-levél) ősz. fn. 1) Két vagy több
levél azaz lap közöl az alant fekvő. 2) Akármiféle
levél vagy lap, melyet valami alá tesznek, pl. a ffivészkönyvben, pillegyüjteményben.
ÁLLÓ, (ár l-ó) fh. tt. aíló-t. Mátyásföldi kiejtéssel ám. olló, mint nyirkáló, metsző eszköz. L.
OLLÓ.
ALLOVÁSZ, (al-lovász) ősz. fn. Urasági lovakkal bánó, másod rendű lovász.
ALLOVÁSZMESTER, (al-lovász-mester) ősz.
fn. A lovászmesteri hivatalban alárendelt vagy másod személy; az első neve vagy czimc: fölováezmetter.
ALLÖVET, (al-lövet) ősz. fn. Clysterium kifejezésére újból alkotott, de életre nem kapott szó.
Helyette inkább csőre használtatik. L. CSŐRE.
ALLY, helyesebben 1. ALY, vagy ALJ.
ALM, elvont törzse az alma (gyümölcsnem) szónak. Áttételnél fogva egy a mai, mái, mell szóval, s
jelentése ám. tömött, teljes valami. (V. ö. EL). Ezt
mutatja a szanszkrit mai vagy mail (öszvenyom), továbbá alán (tele, sok); fgy a hellén pfj.ov szónak
nem csak 1) alma, lat. malum, hanem 2) gömbölyű,
teljes emlő jelentése is van. Ily betüáttétel van ezekben is: apr-ó = por-«í, abn'ncs = bor-incs, onsz-ol
~ nosz-ol, idv =: dív.
ALMA, (alm-a) fn. tt. almát, tb. almák. 1) Köz
ismerettt, s igen sok faja gyümölcsnem, melynek ötrétii magtartója hússal van köröskörül bevonva. Vad,
sz«lid, oltott alma. Nyári, őszi, téli alma. Piros, kormot, etigány alma. Böralma, birsalma. Apró, fontos,
aranyalma. Édes, borízű, savanyú alma. Addig tts:kál az alma, míg el nem merül. Km. Alma nem messze
esik fájától. Km. Három alma, meg egy fél, kérettelek,
nem jöttél, Népd. Az ifjutág arany alma, nehéz megöritni. Km. Keton érő alma szokott sokáig tartani. Km.
Beleharapott a savanya almába, azaz kelletlen nehéz
munkába kapott, megizlelte a roszat. A tiltott almára
•okkal többen vágynak, (nitimur in vetitum). Km. Piros alma is gyakorta férges. A ftzép alma is gyakran
savanyú. Km. Szelid almának van becsülete. Km. Ás
almának it szépét kötik föl, a czégéres gazembereket
akasztják föl. Km. A tiltott alma jobb izö a többinél.
Km. Ötét is megcsalta a kígyó almája. Km. 2) Átv.
ért almához hasonló némely termények. FSldi alma
= burgonya, disznóalma. 3) A férfi nyakcsomója:
Ádám almája. 4) A magyar királyi ékszerek egyike,
melyet koronázáskor a horvátországi bán szokott Tinái. 5) Több helységnév törzse.
Palóczos ejtéssel:. ooma, auma, óma. Egyezik
relé a csuvasz: ólma, magyar tájejtéssel is : ólma, a
lat. malum, a hellén: [írjj-or, a török-tatár: elma, alma, finn : omena. V. ö. ALM.
ALMABOR, (alma-bor) ősz. fa. Sajtólt akna levéből készített borféle ital. Néhol:

ALMACSUTKA, (alma-csutka) ősz. fn. Az alma közepe, talajdonképi magtartója.
ALMÁD, (alma-ad) helynév, tt. Almád-ot. Helyr.
—rá, —ön, —ról. Erdélyi falu.
ALMÁDI, (alma-ad-i) helyn. tt Átmddi-t, tb
—ok. helyr. —rá, —n, —ról. Puszta neve Veszprém vármegyében.
ALMAECZET, (alma-eczet) ősz. fn. Almaléből
készített eczet, néhott: almavíz.
ALMAFA, (alma-fa) ősz. fn. Ismeretes gyümölcsfa, melynek öt rekeszéé tokú magtartója a rajta tér
mett almaféle gyUmölcs. V. ö. ALMA.
ALMAFOLTOS, (alma-foltos) ősz. mn. Mondják
lovakról, melyeken almaformáju kerek foltok, pettyek
látszanak. Szokottabban: almát, pl. szürke, pej.
ALMAFÖZET, (alma-főzet) ősz. fii. Főtt almából készített cHek, vagy lé.
ALMAFURÓ, (alma-fúró) ősz. fn. Gyümölcsféreg neme, mely különösen az alma virágait pusztítja,
s magát az almába beeszi.
ALMAGÉRÉZD, (alma-gérézd) ősz. fn. Hosszában hasábokra metszett almagyümölcsnek egy-egy
darabja, szelete.
ALMÁGY, (alma-agy) helyn. tt. Almágy-ot,
hely. —rá, —ön, —ról. Falvak Grömör és Somogy
vármegyékben.
ALMAHASÁB, (alma-hasáb) ősz. fn. Almagerezd, vagy almaszclet.
ALMAHÉJ, (alma-héj) ősz. fh. Bőrnemtt, szivos,
s a gyomor által meg nem emészthető hártyaburok,
mely az alma húsát betakarja. Piros, zöldet, fehér, sima, gSrSncsSs almahéj. Hántolt almahéjat pirítani.
ALMAILOXCZA, (alma-iloncza) ősz. fn. Ilonczanemtt féreg, mely az almalevelekbe szeret tekerödzni, V. ö. 1LONCZA.
ALMAÍZ, (alma-íz) 1. ALMAPÉP.
ALMAKÁSA, (alma-kása) ősz. fn. Almából készített pépféle étek, vagy nyalánkság.
ALMAKEREK, (alma-kerek) ősz. mű. Minek almaformáju, gömbölyű alakja van. Máskép: olmakerekségll.
ALMAKERÉK, (alma-kerék) ősz. helyn. Helyr.
—re, —én, —röl. Falu neve Erdélyben.
ALMALÉ, (alma-lé) ősz. fh. Almagyümölcsböl
sutolt lé; almaviz, almabor, almaeczet.
ALMALEVELÉSZ, (alma-levelész) ősz. fa. Almafa leveleit pusztító féregnem. V. ö. LEVELÉSZ.
ALMALEVÉLMOLY, (alma-levél-moly) ösz.fn.
Molyfaj, mely az almafa leveleit sanyarja, pusztítja.
ALMÁLLIK, (alm-a-all-ik); k. m. almáU-ott, htn.
—ni vagy —aní. Mondják csikóról, lóról, midőn szőrén almaforraa foltok képződnek; ALMÁSODUL
ALMAMAG, (alma-mag) ősz. fn. Az almagyttmölcs magvai, melyek ötrekeszti tokban rejlenek.
ALMAMELLYÉK, (Alma-mellyék) ősz. fn. és
helyn. falu Somogy vármegyében.
ALMAMEZÖ, ősz. fn. és helyn. Bereg és Bibar
Tannegyében Helyr. —re, —n, —röl.
9
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ALMASZÁR, (alma-szár) ősz. fh. Szár, melynélfogva az alma a termőágon függ.
ALMASZÉQ, (alma-szeg) ősz. fii. Falu Bihar
vármegyében, helyrag —re, —én, —rflf.
ALMASZELET, (alma-szelet) ősz. fa. A felmetélt almából egy-egy hasáb, darab, gerezd. Kirántott,
czwkorral vagy fahéjjal fűszerezett almasselet.
ALMASZELETKE, (alma-szeletke) ősz. kies.
fn. Kicsi, vékony aknaszelet
ALMASZIN, (alma-szín) ősz. fn. Olyan szín,
milyen az almáé. Használtatik melléknévül is, almaszintf helyett. Almaszín, posztó, kelme, szövet.
ALMASZINÜ, (alma-szinti) ősz. mn. Alma színéhez hasonló színű. Almaszinti és kerekségtt edény, cz>ikortartó.
ALMASZIPOLY, (akna-szipoly) ősz. fn. L. SZ.JÁNOS BOGÁBA.
ALMATOBTA, (alma-torta) ősz. fn. Torta, vagyis pépsütemény, az öszvezűzott, s különféle fűszerekkel vegyített almahusból.
ALMAVÍZ, 1. ALMABOR.
ALMÁZ, (alm-a-az); önh. m. almáz-tam, —tál,
—ott, pár. —z, htn. —ni. Almát eszik, almán rágódik. A kenyeres, boroz, seres s több ilyek hasonlatára
alkotott ige.
ALMAZÖLD, (alma-zöld) ősz. mn. Oly zöld
színű, milyek bizonyos fajú almák. Almazöld kelme,
posztó, kSntöt, kendS.
ALMOZ, (al-om-oz); önb. m. almoztam, —tál,
—ott, pár. —z, hat. —ni. A barmok, nevezetesen a
lovak, tebenek, ökrök, sertések alá, vagyis fekhelyére
almot, szalmát vet Olyan műit: ágyaz.
ALNÁDOR, (al-nádor) ősz. fh. A kir. táblánál
a nádor helyettese, képviselője, a táblabárók után első
személy.
ALNEM, (al-nem) ősz. fa. Általán valamely tágabb, szélesebb osztályzatban foglalt szűkebb osztály.
Különösen az állatok, növények és ásványok országában a főném alá tartozó testek alárendelt osztályai,
pl. az állatok egyik főnemét teszik az emlősök, s
esek alnemei: a szarvasmarhák, ebek, egerek stb. A
növények egyik főnemét teszik a fák, melyek alnemei : fűzfák, almafák, szilvafák stb. Továbbá ám. alnép, köznépből származott emberi vagy társadalmi
osztály.
ALNÉMET, (al-német) ősz. fn. és mn. Alnémetországi (hollandi) lakos. Továbbá az alnémeteknél divatos, létező. Alnémet nyelv, ttokat, vitelét.
ALNEMI, (al-nemi) ősz. mn. Alnémet illető, ahhoz tartozó; alnépi.
ALNÉP, (al-nép) ősz. fn. Köznép, a nép alsóbb
osztálya, mennyiben részint társadalmilag, részint erkölcseire nézve a főnéppel, a nemes míveltebb osztálylyal ellentétben áll. Megvető őrt a nép csöcselékje, söpreje.
ALNÉPI, (al-népi) ősz. mn. A naptömeg alsóbb
ALMASZAK, (alma-szak) ősz. fn. Almaíz, almapép.
származású, nem nemes, nem polgári osztályából való,

ALMAMUST, (alma-must) ősz. fa. Sajtólt almából mustféle lé, ital.
ALMAKÖBTE, (alma-körte) ősz. fii. Körtefaj,
mely alakjára nézve almához hasonló.
ALMANACH, m. tt almanoch-ot. Középkorban
az arabok által behozott, a minden európai nyelvben
elfogadott szó. Általán jelent kalendárium vagy naptárféle könyvet Különösen 1) Nagyobb terjedelmű,
holmi hasznos ismereteket tartalmazó naptár. 2) Szépművészeti, nevezetesen költői munkákból álló gyűjtemény, mely újévi ajándékul nynjtatik a közönségnek.
3) Névkönyv. Katonai almanach.
ALMANDIN, fa. tt almandin-í, tb. —ok. A
rubinok neme alá tartozó drágakőiig. Adelung szerint nevét Cariában fekvő Alabanda városától kapta.
ALMANEDV, (alma-nedv) ősz. fh. Almából sutolt nedv, must; almavíz, almaié.
ALMÁNY, (al-mány) fit. tt almány-t, tb. —ok.
Általán, amit valami alá tesznek, pl. talap, ászokfa.
ALMAPÉP, (alma-pép) ősz. fh. Főzött vagy sütött alma húsából készített kása, nyalánkság, pépféle
étek.
ALMÁEIOM, fii. tt. almáriom-oí. Mint a latin
armorium-ból kölcsönzött ásó, eredetileg ám. fegyvertartó szekrény. Átv. ért mindenféle szekrény, melyben ruhát, edényeket, könyveket stb. tartani szokás.
Jíuhoolmánom. Könyvet almáriom. Konyhai almáriom,
néhol : pohárszék, tálas. Diófa, tölgyfa almáriom.
Festett, tulipános almáriom. Almáriumba bujtatni, zárni valakit. Palóczos ejtéssel: aumáriom, ómáriom.
ALMÁS, (abn-a-as) mn. tt almát-t vagy —át,
tb. —ok. 1) Almával bővelkedő, almatermő. Almos
kert. 2) Almával kereskedő. Almás kofa. 3) Amiben
almát szállítanak, tartanak. Almás hajó, szekér, taliga.
Almás piness, kamara, kosár. 4) Almához hasonló kerek foltokkal, pettyekkel tarkázott Almás ló, paripa.
5) Mint fő- és tulajdonnév több mezőváros, falu és
puszták neve, helyrag. —rá, —ön, —ról, tt —t,
tb. —ok.
.
ALMASAV, (alma-sav) ősz. fa. Almaléből készített sav. V. 8. SAV.
ALMÁSDERES, (almás-deres) ősz. mn. és ín.
Oly deres ló, melynek szőrét almakerekségfi foltok
tarkítják. Négy almásderesen járni. Almásderes paripán lovagolni.
ALMÁSKERT, (almás-kert) ősz. fa. Almafákkal
beültetett kert.
ALMÁSLEPÉNY, (almás-lepény) ősz. &. Almapéppel, almaízzel készített lepényféle sütemény.
ALMÁSEÉTES, (almás-rétes) ősz. fa. Almaszeletekkel béllelt rétesnemű sütemény.
ALMÁ8BOH, (almás-roh) ősz. fh. Almakerek
foltokkal tarkázott roh, azaz féketebama szőrű ló.
ALMÁSSZÜRKE, (almás-szürke) ősz. mn. és
fh. Almakerek foltokkal tarkázott szürke. Atmássstfrke
paripán Itlni. Nyergeid meg ás almássztirkét.
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azt illető, ahhoz hasonló. Alnépi eredet, szokás, viselet. om, bony-od-al-om, ves«-éd-el-ém, pök-öd-el-ém, tiirAlnépi nyerseség, durvaság.
öd-el-ém, stb.
£ példákból látható, hogy némely gyökökből
ALÓL (al-á-el v. al-el) névh. és ih. Személyrag,
alól-am, —ad, —a, tb. alól-unk, —átok, —ok. Megfe- kétféle alakúak származnak, milyenek: tcr-olom, vrlel e kérdésre : honnan f Mint névh. alanyeset után áll, od-al-om; nyűg-alom, nyug-od-alom; ttir-elém, tUr-odpl. hoz alól kiásott föld. Értelme : onnan, azon helyről, ele'm ; de vannak olyak, melyek csak betoldott alaktájról, mely bizonyos testnek alját, alapját, fenekét ban divatoznak, mint: lak-od-alom, bony-od-alom, állteszi vagy illetőleg mögötte áll. Föld alól kibúvó fér- ód-alom, vesz-éd-elém, pök-öd-elém.
Ezen ál el képző jobbára folytonosságra vonatgek, egerek. Vif alól kövecse/, homokot ásni. Tehén
alól elhúzni a szopós borjai. Elrántották alólam a szé- kozik, pl. kegyel = folytonos kegyben tart, hatal :=
ket. Elrántják alóla a gyékényt. Átv. ért Kinőtt már folytonosan hat, unal =: folyvást un, stb.
Második alkatrésze egyezik azon óm, ém, Sm
a vessző alól. Kivonta magát a fegyelem alól. Fölmentették a szolgálat alól. Ennélfogva roszul van: alólirt háromágú képzővel, mely szintén nagyobb részt hange helyett: alulirt. Mint igehatárzó az illető ige előtt, ugrató főneveket egytagú szókból, illetőleg elvont
vagy ha a mondat természete úgy kívánja, utána is gyökökből képez, ú. m. al-om, ál-om, hol-om, maj-om,
áll. A szarvasmarhát alól hajtják fölfelé. Alól mozdí- iz-om, ior-om, ól-om, ver-em, ter-ém, szir-om, tefr-öm,
ttr-öm, stb. Ezen képző hangugrató tulajdonságából
tani valamit. Máskép: alulról. V. ö. ALUL.
okszerüleg gyanítható, hogy hangzója csak könnyebb
ALÓLKÓL, helyesebben 1. ALULRÓL.
kiejtés végett szolgáló segédhang, s lényegét az m
ALOM, (al-om) fn. tt. almot, tb. almok. A négymássalhangzó képezi, miért a régiek az alanyesetben
lábú házi állatok alá ágyul vetett szalma, gazféle
is hangzó nélkül Írták : hátaim, ngugalm, szereim,
alyazat. Különösen így ncrezik a sertések ágyazatát.
kegyeim, stb. Mi ezen m származását illeti, véleméJ/ég a disznóalmot is eladná := igen fösvény. Km.
nyünk szerint rokon eredetU a b, f, p, v szervtársaiAlmot vetni. Kihányni a disznók almát. Népies giinyval, melyek szintén mint képzők hangzó nélkül járuluvclven jelent retctleu, összcrisszaháuyt piszkos
nak az illető gyökökhöz, pl. domb, gomb, csomb, romi,
ágyat. Alomban fekszik, nem ágyban.
gömb, dölf, csúf, szörp, íerp, szarv, fenyő, leró, elv,
Gyöke akár azon ál, melyből alá, alatt, alul nyelv, Slv, stb. Ezen nemüek közöl többről világos,
származik, akár az, mely az alszik, alvás töcleme, a hogy nem egyebek, mint az eredeti ó ó', ti tt változatai,
tárgy mivoltára nézve egyreinegy, t. i. az előbbi elem- pl. nyelő, nyelv; elő, elv; Slö, Slv; oló, olu, olv; fény S,
zésnél fogva = alyazat, barom alyja, a második sze- fenylí, fenyő; innen hasonlék nyomán domó, domb;
rint = alvásul vetett ágy.
gomó, gomb; csomó, csomb; gömö, gömb; térő, terv, íerp;
— ALOM, (al-om) ősz. fönévképzö, melynek szűrő (szűrő), szörp; törti, tSrp(e), stb. Hasonlóan elehangrendileg párhuzamos magasbangu társa: ELEM, mezhetők: aló, alt', alm, alom;járó, járv,járm,járom;
mint kétágú minden más módosítást kizárván, pl. a /erő, terű, terv, term, terem; elő, elv, elm, elem ; oló,
mélyhanguaknál: hat-alom, bánt-alom, borz-alom, tin- olv, olm, ólom, ólom; a többtaguaknál: hatoló, haalom, vig-alom, a magashanguaknál: kegy-elem, fél- talv, hátaim, hatalom; siraló, siralv, siralm, siralom;
e/t'm. gyöír-ílém, tür-elém, figy-elém. Csupán tájejtés- figyelő figyelv, figyelm, figyelem; uraló, uralt), uraim,
«el, de nem mívelt társalgási s irodalmi nyelven van uralom ; kegyelő, kegyelv, kegyeim, kegyelém, stb. Át
ílö'm is. E képzőnek első alkatrésze azon ál el, mely eredeti ó ö, ú ti képzőjUek, mint milyenségre vonatkonagyszánra áth. és önb. igéket képez , részint önálló- zók, tulajdonkép melléknevek, a többiek pedig, mint
kat, részint olyakat, melyek csak származékaikban miséget jelentők, főnevek.
Megjegyzésre érdemes, hogy az alom elem képdivatoznak, milyck igen kevés kivétellel, pl. ural,
fyyel, kegyel, az óm, ém képzővel párosulok, különö- zőjü szók egyik fő része kedélyi, érzéki vonzalmat,
sen 1) a gyökigékből képzettek, mint : hat-al-om, cselekedetet, illetőleg indulatot fejez ki, milyenek :
u/i-al-om, nyug-al-om, sir-at-om, biz-al-om, szán-al-om, buzgalom, fájdalom, figyelem, kegyelem, unalom, nyu/él-el-ém, kér-el-ém, í«r-el-ém, véd-et-ém, sér-cl-ém, galom, szánalom, siralom, sérelem, félelem, türelem,
2) a törzsigékből származók : bánt-al-om, forg-al-om, érzelem, irgalom, rigalom, gyötrelem, getjelem, kéjelem,
nirtzg-al-om, buzg-al-om, irg-al-om, izg-al-om, érz-el- szerelem, borzalom, stb.
ALOMSZALMA, (alom-szalma) ősz. fa. A bari-m, érí-el-ém, sejl-el-étn, gyötr-el-ém, förí-cl-cm, fcUzdfl-ém, 3) a nevekből eredők : borz-al-om, vig-al-om, mok alá alomul ágyazott szabna. Gebéje oly éhes,
j/f r/-el-ém, kéwy-el-ém, s*er-et-ém, 4) az ad ed-félc ön- hogy az alomszalmát is megenné.
ALOR, (al-or) fn. tt alor-í, tb. —ok. Némeható igékből származók : forrad-al-om, fárad-al-om,
Ijorzad-al-om, vigad-al-om, fogad-al-om, riad-al-om, lyek szerint annyit tenne, mint kereskedői segédszefzunyad-al-om, enged-el-ém, gerjed-el-ém, terjed-el-ém, mély, biztos (Subject). E szót nem ajánlhatjuk, mert
csUgged-el-ém, 5) oly igékből és nevekből eredők, szorosan az etymologia szerint ezt is tehetné: altolmelyek ód, ed, ód, középképzőt vesznek föl, ú. m. raj (vicefur).
ALOSZTÁLY, (al-osztály) ősz. fa. Valamely
tak-od-al-om, ir-od-al-om, bú-od-al-om, áll-od-al-om,
agg-od-al-om, bir-od-al-om, fáj-(o)d-al-om, ur-od-al- terjedelmesebb osztály egyegy része, tagja.
9*
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ALÖLTÖNY, (al-öltöny), L ÁLRUHA.
ALPÁE, falvak Abaúj, Pest és Bibar megyében ;
helyragokkal —ön, —rá, —ról. Van ily nevű paszta
is. A névtelen jegyzőnél: Olpdr.
ALPABKANY, (al-párkány) ősz. fa. Valamely
épület, fal, oszlop alsó szegélyzete, pártázata.
ALPERES, (al-pérés) ősz. fa. Törvénykezési
nyelven a bíró előtt perlekedők közöl az, ki vád vagy
panasz alatt áll; ki ellen a másik f ebiek (felperesnek) keresete van.
ALPERESI, (al-pérési) ősz. mn. Alperest illető,
ám vonatkozó, attól származott, stb. Alperesi Ügyvéd,
irományok, kifogások, bizonyítványok.
ALPOHÁRNOK, (al-pobámok) ősz. fa. Rangra
nézvo a főpohárnok után álló udvari tiszt V. ö.
POHÁRNOK.
ALPÖRÖS, ősz. fh. L. ALPERES.
ALPÖKÖSI, 1. ALPERESI.
ALREND, (al-rend) ősz. fh. A népek polgári
osztályozása szerint az alsóbb fokon álló polgárok,
illetőleg lakosok sokasága. Nálunk, midőn a népet
örvényi értelemben véve csak a kiváltságosak tevék,
taa alrendhez számíthatók: az alsó papság, a köznemesség, a királyi városok és szabad kerületek lakosai.
Esek fölött állanak a főrendek.
ALRENDÜ, (al-rendü) ősz. mn. Köz értelemben,
alsóbb rendből, köznépből való, nem nemes, nem kiváltságos. Magyar régibb polgári értelemben a kiváltságos nép alsóbb osztályához, vagyis a tekintetes Karokhoz és Rendekhez tartozó. Az alrendnek a fbrendüekket a megyegytáéseken egytftt, ac országgyűlésen
kUlönkUlffn tanácskoztok.
ALRÉSZ, (al-rész) ősz. ín. Valamely egésznek
ásón része, mely a többinél alantabb áll, fekszik. Ajtó,
kályha, ablak alrésce. Sajó, szekér alrésze. Az ölbe rakott f a atrésse.
ALRÉVÉSZ, (al-révész) ősz. fh. A főrévésc parancsa alatt álló, annak alárendelt segédrévész.
ÁLRUHA, (al-ruha) ősz. fa. Ruha, melyre még
mást is öltünk, mint, kabát alatt a mellény, mente
alatt a dolmány, téli öltöny alatt a könnyű kabát A
testet közvetlenül takaró fehérruha: alsóruha.
ALRUHÁZAT, (al-ruházat) ősz. fa. Általán az
s4rabák öszvesen véve. A katonaságnál, az apróbb
ruhadarabok, pl. sipka, nyakravaló, mellény.
ALSÁG, (al-ság) &. tt. alság-oí. A maga nemében alacson állapot; alacsonság tulajd. és átv. ért. véve.
ALSÍK, ősz. fh. Alant fekvő sík, alföldi sík.

ponthoz képest mélyebben vagy legmélyebben van.
Alsó Magyarország, mely az éjszaki sarktól távolabb
esik, mint a felső. 3) Átv. ért. a maga nemében kisebb, alárendelt, melytől más hasonlók kezdőtöket
veszik. Alsó tanoda. Alsó hivatal, állomás. 4) Mint
főnév a kártyajátékban képes levelek között azon
lap, melyen a szem aliil van, s melynél közvetlenül
előkelőbb a felső* vagy filkó. Vörös-, tök-, makk-, zöldalsó. Alsóval ütni, nyerni. Alsót húzni. Alsóra játszani.
ALSÓBAJOM, (Alsó-Bajom) ősz. helyn. Helyragokkal: —ba, —bán, —ból.
ALSÓFALGA, (akó-falga) ősz. fn. A várerődítésben alacsonabb erőd-fal, melyen belül a magasabb
falga áll.
ALSÓFALU, helység Gömör megyében.
ALSÓGYÓGY, (Alsó-Gyógy) ősz. helyn. Erdélyi
falu. Máskép: Algyógy. Helyr. —rá, —ön. —ról.
ALSÓHÁZ, (alsó-ház) ősz. fh. 1) Altalán, az
utczasorban legalantabb fekvő ház. 2) Az angoloknál a képviselők táblája az országgyűlésen; alsóparliament. Nálunk szintén így hívták a követek tábláját
ALSÓING, (alsó-ing) ősz. fh. A székelyeknél
ám. pendely, vagy ingaly.
ALSÓK, falu Hont vármegyében.
ALSÓK, fala Somogy vármegyében.
ALSÓTÁBLA, (alsó-tábla) ősz. fh. Magyarországban a régibb országgyűlési testület azon külön
tanácskozó része, mely a káptalanok, vármegyék, szabad kerületek, kir. városok, és távollevő főrendttek
küldötteiből állott Elnöke volt a kir. személynek. Ma:
képviselőház.
ALSÓTÁBLAI, (alsó-táblai) ősz. mn. Az országgyűlési alsótáblát illető, ahhoz tartozó, attól származó stb. Alsótáblai tagok, indítványok, halárosatok. Alsótáblai ülések, üzenetek. Alsótáblai jegyzők, gyorsírok, stb.
ALSÓVINCZ, (Alsó-Vinc*) ősz. helynév, máskép : Atwncz. Helyragokkal: —re, —én, —rőt.
ALSÓVISZT, (Alsó-Viszt)ösz. helyn. rag. —re,
—én, — rSl.
ALSZAKACS, (al-szakács) ősz. fii. Másod rendű, második szakács.
ALSZALAQ, (ál-szalag) ősz. fn. Szalag, mely
fölött még egy másik van.
ALSZAR, (ál-szár) ősz. >. A térdtől lábfejig
nyúló testrész, szárcsont.
ALSZÁBFÍCZAMODÁS, (al-szár-ficzamodás)
ősz. fn. Az alszái kificzamlasa a térdbajlásban.
ALSZARPÓLYA, (al-szár-pólya) ősz. fn. Sebészek kötőeszköze, melyet különösen a lábszártörések
vagy ficzamlásoknál használnak.
ALSZÁRTÖKÉS, (al-szár-törés) ősz. fii. A* alszárcsont forgójának megszakadása.
ALSZÁZADOS, (al-százados) ősz. fa. Másod
rendű százados. Lovat, gyalog alssocodos. V. ö. SZÁZADOS.
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Távol egy alsíkon, hol csinos zöld sndarával
Két remegő levelű nyár közt szép szilfa virított.
Vörösmarty.
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ALSÓ, (al-só) mn. tt. alsó-t, tb. —k. 1) Ac egymással függőleges irányú viszonyban levők között, a
mélyebben, alantabb fekvő, amin a többi mintegy alapon nyugszik; fokozva: legalsó. Álló kStor áfáiban.
ÁM f ok a lajtorján, 2) A távolsági fekmentes viALSZÉKONY, (al-sz-ék-ony) iua. 1. ALUSZÉszonban levők között ac, mely a fölvett magassági KONY.
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ALSZÉL, (al-szél) ősz. fn. Déli szél, melyet a
vidékek különféleségéhez képest egyes tájakról is neveznek, pL a győriek, komaromiakra nézve: pápai
szél, ismét ezekre nézve: balatoni szél, v. Balaton
szele. Köznépies elménczkedősben annyit is tesz, mint,
posz, fing. Büdösen fúj az alszél.
ALSZÉL, (al-szél) ősz. fa. E szónak második
alkatrésze szél (margó) kiejtésre nézve különbözik a
másik szél (ventus) szóétól, t. i. ebben a totós vidékeken is az é hibátlanul ejtetik, amabban pedig némely vidékiek élesen ejtik: szil. Jelenti valamely
testnek, térnek alsó szegélyét, körét, karimáját, véghatarát.
ALSZÉMÉLYZET, (al-szémélyzet) ősz. fn. Valamely testület, hatóság, hivatal alsóbb rendű tisztei
öszvesen véve, pl. Írnokok, gyakornokok, napdíjasok,
bemondók stb.
ALSZIK vagy ALUSZIK, (al-sz-ik, v. al-usz-ik)
k. Első múlt: alfám v. aluvám, alvál v. aluvál, álrék v. aluvék, stb. másod, múlt: aludtam, v. alutt ám,
aludtál, v. aluttál, aludt, v. alutt, stb. pár. alugyál v.
alugyjál; fogl. alugyam, htn. aludni, v. alunni; állapj.
alfa v. aluva, alván, v. aluván ; altomban v. aludtamban v. aluttomban, altodban, alléban stb. Értelme: Az
állati nyugalom, vagy tétlenség azon állapotában van,
midőn az érzékek legalább külsőleg mintegy működési szünetet tartanak, s a lélek csak homályos, zavart
öntudattal bír. Ellentéte : ébren van, émett. Különféle fokai: szuny, szunyád, szúnyadoz, szendereg, külső
jeleire nézve: bólixí, bólogat, bóbiskol, horkol stb.
Mélyen, csendesen, nyugtalanul, alunni. Ejhosszant alunni. Félszemre aluszik, mint a nyúl. Km. A szegény ember ítél helyett is aluszik. Km. Aluszik, mint a gllzU,
mint a juhászbunda. Km. Vétetik áthatólag is tárgyesetés Tiszonynévvel. Végig aluszsza a napot. Elalusztta át iskolát, templomot, =: alva maradván elmulasztja. Ziealuszsza nappal, amit éjjel elmulasztott. Kiotuszsza magát. Atalunnék három éjszakát, ha ennie
nem kellene. 2) Atr. ért. mondjuk az égni szűnő tűzről,
vagy az élet elmúlásáról. Elalszik a tűz, az égb' gyertya,
lámpa, fáklya. Örökre elaludt.

val&su lehet, melyet még erősebben utánoznak az alvó orrának szuszogását kifejező szuny, szendereg, melyekhez mint hangutánzókhoz hasonlók a hellén előlehes Savog, a lat. somnus, söpör, a német schlaf én, a
szláv szpl (alszik) stb.
ALTÁBORNAGY, (al-tábornagy) ősz. fn. Tábornagyi helyettes. (Feldmarschall-lieutenant.)
ALTÁBOKNOK, (al-tábornok) ősz. fn. 1) Azon
helyettes főtiszt, ki háború alatt a táborozó katonaság elhelyezése s rendezése felől gondoskodik (ViceGcneralquartiermester). 2) Alvezér, alhadvezér. (General-lieutenant).
ÁLTÁL, (al-tál) ősz. fn. Tál, melyet az ágyban
fekvő beteg alá tesznek, székelés végett.
ALTANÍTÓ, (al-tanító) ősz. fn. Bizonyos tanszéken a rendes első tanító mellett működő segéd;
másod, illetőleg helyettes tanító. Altantíó az elemi tanodában.
ALTAEÉJ, (al-taréj) ősz. fn. A kakas állán levő taréjnemü húefiiggelék; kakasszakái.
ALTÁKS, (al-társ) ősz. fa. A kiállított katonaság sorozatában minden egyes legénynek altársa az,
ki közvetlenül balján áll, a jobbja felül álló pedig
feltárs.
ALTAT, (al-tat); áth. m. altat-tam, —tál, —ott.
pár. altass, htn. —ni. Valakit bizonyos eszközzel,
móddal alunni késztet, álomba ejt, szenderít A kisdedet énekléssel, ringatással altatni, elaltatni. Simogatáesal, talpvakargatással, álomporral, álomitallal
altatni valakit. Átv. ért. a lelki, érzéki, szellemi működő erőt mintegy alvó, vagyis tehetetlen, öntudatlan állapotba helyzi. Elaltatni valakiben a beesUletérzést, a lélekismeretet, a dicsvágyat, az ész tehetségeit.
ALTATÁS, (al-tat-ás) fn. tt. altatás-t, tb. —ok.
Cselekvés, mely által, vagy midőn valaki altat. L.
ALTAT.
ALTATÁSI, (al-tat-ás-i) mn. tt. al<ási-t,tb. —ok.
Altatáshoz tartozó, azt eszközlő. Altatági szer, mód.
ALTATÓ, (al-tat-ó) mn. és fh. tt. altató-t, tb.
—k. 1) Mint mn. általán, aki vagy ami álmot boz,
szerez, okoz, előmozdít. Altató szer, ital, dajka. 2)
Azon szer, mód, mely által az altatás történik. Altatót adni a tis( gyermeknek. Mákonyféle altató.
ALTATÓNADRAGULYA, (altató-nadragulya)
ősz. fn. A nadragulyák neméhez tartozó növényfaj,
melynek virága kékesfehér, máskép: álomhozó/%, bolondfii. (Atropa Mandragora. L.)
ALTEHER, (al-teher) ősz. fn. A tengeri hajózásban azon teher neme, melyet a hajó fenekére raknak, hogy azt a hullámok hányása ellen súlyegyenbe
tartsa, s mely rendesen homokból 411. Alterhet rakni
= a bajó fenekét homokkal terhelni. Alterhet ürtíni
= a homokot a hajóból kitakarítani.
ALTENGÉRNAGY, (al-tengér-nagy) ősz. fa. A
tengeri hajóhad másod vezére. (Vice-Admiral).
ALTEST, (al-test) ősz. fa. Az emberi test azon
része, mely a mellüregen alul a has és medencze üregét foglalja magában.
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. . . . álom
Öldön szíveiket, s velők alszik az ősi dicsőség.
Vörösmarty.
. . . . óh ne riaszd fel
Alvó bánátimat.
Vörösmarty.
Ctak alunni jár a lélek belé. Km. 3) Mondjuk azideiglen lecsillapodott indulatokról is. 4) Szintén átv.
ért. alusznak, megalusznak némely híg, folyó testek,
midőn megsürüsödvén merevekké s mintegy holtakká
lesznek. Alutt tej, alutt vér.
Ezen ige hajdan egyszerűen al-ik v. ol-tk volt,
honosai az alut, altat, és olt származékok. Legközelebb rokona azon ál, melyből álom származott, előlehbel hál. Alonni, törökfii : uju-mok, a finnben
uiiet<m ám. altatok. Valószinti, hogy a magyarban
há-1 ac eredeti alak, s kifejezi az alvónak gyönge fu-
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ALTESTI, (ál-testi) ősz. mn. Altestben levő,
ALUDTTEJES, (aludt-tejes) ősz. mn. 1) Amiahhoz tartozó, azt érdeklő. Altesti fájdalom, sérv.
ben aludttejet tartanak. Aludttejes fazék. Ha Itten
ALTÉT, (al-tét) ősz. fh. A körmondatban vagy akarja, az aludttejei fazék is elsül. Km. 2) Aludttejjel
beszédben a fotel vagy tőmondat alá rendelt, mintegy készített Aludttejet kása.
ALUDTVER, (aludt-vér) ősz. fn. Kocsonyaként
járulékféle tétel.
ALTISZT, (al-tíszt) ősz. fa. Az alhadnagyon öszvefutott, megsnrfisödött vér.
ALUL, (al-úl) ih. és névutó. Mint ih. e kérdésre:
alul levő kisebb rangú tiszt, nevezetesen: őrmester,
káplár, alkáplár. Az alhadnagytól kezdve kapitányig hol t bizonyos helyre mutat, mely fölött valami áll,
bezárólag: feltiszt. Az őrnagytól ezredesig: torzttitzt. vagyis =: azon helyen, mely másokhoz képest méSzélesb ért. a polgári hivatalokban, alárendelt, alsóbb lyebben fekszik. Alul víz mossa a házat, fölttl tűz
emészti. Alul nyers a fa, fölül száradni kezd. Fogd
rangú hivatalnok, tisztviselő.
ALTISZTI, (ál-tiszti) ősz. mn. Altisztet illető, meg alul. Mint névutó állapító ragu nevek után áll.
altiszt, mint olyan által viselt Altiszti rang, hivatal. Hegyen alul mennydörög ét étik, hegyen fülül tiszta az
ég. Átv. ért. becsre nézve csekély mértékben. BiráAltiszti egyenruha.
ALTISZTSÉG, (al-tísztség) ősz. fn. 1) Altiszti lalon alul levő munka. Várakozáson, reményen alul
rang, hivatal. Altisztségre kinevezni valakit. 2) Altiszti való eredmény. Nem adom száz forinton alul.
ALULAT, (al-ul-at) fn. tt. alulaí-ot. Valamely
hivatalt viselő személyek testülete, öszvege. Az altiszttestnek alanti oldala. Ellentéte : fölület.
séget megvendégelni.
ALULCSAPÓ, (alul-csapó) ősz. fa. Oly malmok• ALTÖRVÉNYHATÓSÁG, (al-törvény-hatóság)
ról mondjuk, melyek kerekeit alul bájtja a víz, miŐsz. fn. Oly törvényhatóság, mely más fölebbvalónak
lyenek pl. a dunai malmok. Ellentéte : fölülctapó,
van alárendelve, melytől az illető ügyek íolebbezmelynek kerekeire fölülről, azaz zsilipről zuhan le a
tetnek.
víz. Ilyek a kis folyókon és patakokon levő malmok.
ALTÖRVÉNYSZÉK, (al-törvény-szék) ősz. fa.
ALULDRÁS, (alulirás) ősz. fh. Alsó részen, alant
Törvényszék, mely előtt csak kiaebbnemü ügyek folyálló
irás,
péld. a sírkövön, oszlopon, máskép: alirat,
hatnak, milyenek némely szabad községek törvényszékei. 2) Minden oly törvényszék, melytől az illető aluliról.
ALULffiAT, 1. ALULTCÁS.
felek ügyeiket fólebbezhetik; első bíróság.
ALULIÉT, (alul-irt) ősz. mn. Akinek neve vaALTÖRVÉNYSZÉKI, (al-törrény-széki) ösz.mn.
lamely iromány, illetőleg okmány alá van jegyezve.
Altörrényszékhez tartozó, azt illető, attól származó.
Alulirt bizonyítom. Alulírtak ezen torainkkal valljuk,
Altörvényszéki birák, jegyzők, ítéletek.
hogy. Hibásan: alólirt.
ALTÚSZ, (al-túsz) ősz. fn. Az eredeti ekő túsz
ALULRA, (al-ul-ra) ih. Alsó helyre, tájra; tőre,
helyett jótálló személy. V. ö. TÚSZ.
fenékre. Az utat fölülről alulra venni. Alulra rakni
ALU, (al-u) mn. Bégiesen ám. alvó az elavult valamit.
alik igéből. Hét alu Kentek (Septem fratres dormiALULRÓL, (al-ul-ról) ih. 1) Alul fekvő helyentes).
ről, tájról, vidékről. Alulról (déltájról) fúj a szél, eső'
ALUDDOGÁL, (al-ud-od-og-ál) gyak. önh. m. lesz. Alulról kezdi irtani az erdőt, a hegy libáról. 2)
aluddogál-f, btn. —ni. Nem mélyen, lassan, csende- Alsó részről, fenéktől, tőtől. A földbe vert karó alulsen, de folyvást vagy gyakran rárákczdve alszik. Az ról kezd rohadni. 3) Átr. ért az emberek, népek, hialvás gyöngébb, szelídebb kifejezésére használt ige. vatalok alsó osztályából. Alulról kezdődő bujtogatátok,
Olvasás, varrás, vagy valamely érdektelen beszéd alatt mozgalmak. Ellentéte: föMríX.
aluddogálni. Ideggyöngeségböl, fáradságból aluddogálALUSZÉKONY, (al-usz-ék-ony) mn. tt aluszéni. Kemenoze, meleg kályha mellett- aluddogál. Hason- kony-t, v. —át, tb. —afc. Aluvásra bajlondó, rendkívül
lók : szundiicái, stunyókál.
sokat alvó, álomtáska, álomszuszék. Átv. ért tetteiAluszdogál helyett divatozik, valamint iddogál ben rest, tunya, lassú, hanyag, nem figyelő, nem éb= iszdogál, éddegél = észdégél. Molnár Albertnél ren gondoskodó. Alutzékony szolga, fölügyelő, hivaröviden aluddogál, s eredetileg helyesebben, valamint talnok.
ezek és ilyenek is: járdogál, álldogál, üldögél, mtnALUSZÉKONYAN, (al-usz-ék-ony-an) ih. Aludegél, stb. az elemzés szabályai szerint rövidek.
székony módon, álmosan; illetőleg resten, gondatlaALUDTLE, (aludt-lé) ősz. fn. Szakácsok nyel- nul, nem figyelmezve.
vén, bizonyos híg főzelékek megsürfisödött, kocsonyaALUSZÉKONYSÁG, (al-usz-ék-ony-ság) fn. tt.
féle neme (Sulze).
alutzékonytág-ot. Alvási hajlandóság; álmosság; félALUDTTEJ, (aludt-tej) ősz. fn. A tej túrós ré- éberség. Átv. ért restség, cselekvési lassúság, éléukszeinek kocsonyaszerü megmcredése. Szereti, mint tót telenség. Ás elUljárók aluszéfconysága ás alattvalók
az aludttejet. Km. Kinek a kása megégette száját, az hanyagságát előmozdítja.
aludttejet is fújja. Km. Más néven némely tájakon:
ALUSZIK, 1. ALSZIK.
szerdék, vagy ha mesterségcsen oltó által készítik,
ALUT, (alu-t); áth. m. alut-íam, —tál, —ott,
íarhó.
pár. aluss, htn. —ni. Régies, a most divatozó altot
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ALVEZÉR—ALYAZAT

ALVEZÉR, (al-vezér) ősz. fa. 1) Általán, akármely vállalatnál, melyet többen visznek végbez, az
illető vezetők, intézők másodika. 2) A hadviselésben,
harczban, ütközetben másodrendű intéző, vezető főtiszt. A kenyérmezei viadalban fővezér Bátory, alvezér
Kinizsi volt. 3) Altábornok. (General-lieutenant). V.
ö. VEZÉR.
ALVILÁG, (al-világ) ősz. fn. A pogányok hitregéjéböl kölcsönzött eszme, mely szerint Plató birodalma a föld alatt létezett. Továbbá, jelenti a halottak hazáját általán, szorosabb ért. pedig az elkárhozottak helyét, poklot.
ALVINCZ, (Al-Vincz) ősz. helyn. Falu Erdélyben. Helyr. —re, —én, —rSl.
ALVITORLA, (al-vitorla) ősz. fh. A hajók árboczának alsó részére feszített vitorla.
ALVÓ, 1. ALUVÓ.
ALVOÁGY, (alvó-ágy) ősz. fn. Agy, melyben
alunni szokás ; hálóúgy, külüuböztetésül másnemű Atv.
ért. ágyaktól, pl. puskaágy, veteményes ágy.
ALVÓHÁZ, (alvó-ház) ősz. fa. Tulajdonkép
szoba, terem, kamara, melyben alunni szokass
ALVÓHELY, (alvó-hely) ősz. fn. Általán lakosztály, vagy tanya, rejtek, üreg stb. hol az emberek, illetőleg állatok bálnak, alusznak.
ALVÓSZOBA, 1. ALVÓI1ÁZ.
ALVÓTERÉM, 1. ALVÓHÁZ.
— ALY, leginkább fönévképzö, hangrendileg
—ely, —ely, —oly, —'oly, mint: guzs-aly, hüv-ely,
csérm-ély, gomb-oly, bög-öly. Rokonaik a megnyujtott: ály, ely, mint: dag-ály, szab-ály, akad-ály, szegély, screg-ély, csck-ély stb. és a keményebb al el,
inint: gurgy-al, magy-al, fagy-al, fou-al, lep-el, föd-el,
köt-cl stb. Mindezek elemzését és értelmezését illetőleg 1. L, és LY névképzö.
ALY, fn. tt. aiy-t, vagy —öt, tb. —ak. Értelmére, és elemzésére nézve 1. AL fn.
ALYADÉK, (aly-ad-ék) fn. tt. alyadék-ot. Bizonyos híg, vagy gyfltestnek azon részei, melyek a többitől kiválva leülepednek, fenékre szállnak, elhullanak, illetőleg azon testek nemtelenebb, tisztátlanabb
részei, söpreje, salakja, pl. a víz alyadéka homok, fövény, iszap, a bor alyadéka törköly, a rostált gabna
alyadéka ocsu, polyva.
ALY ÁS, (aly-as) mn. tt. alyas-t vagy —öt, tb.
—ok. Ami a maga nemében alábbvaló, becstelen, értéktelen, hitvány, ami valaminek söprejét, salakját
képezi. Alyas gabona, takarmány. Alyas gyümölcs.
Atv. ért erkölcsileg alávaló, becstelen, gonosz. Alyas
rágalom. Alyas beszéd, magaviselet. Mint főnév jelent
ilynemii tárgyat, dolgot. Gabona olyasa = ocsúja.
Nyáj olyasa, hitvány, csiribiri barom.
ALYASODÁS, (aly-as-od-ás) fa. tt. alyosodás-í,
tb. —öt. 1. ALJASODÁS.
ALYASODIK, 1. ALJASODIK.
ALVÁS, (al-v-ás) fn. 1. ALUVÁS.
ALYAZ, 1. ALJAZ.
ALVÁSI, L ALUVÁSI.
ALYAZAS, 1. ALJAZÁS.
ALVÉGTAG, (al-vég-tag) ősz. fa. A test alsó
ALYAZAT, 1. ALJAZAT.
tagjának vége, hegye.
helyett, s ám. álomba szenderít, álmot hoz valakire.
Leginkább részesülőben használtatik: alutó dal, alutó ital, alutó kórság, alutó ezer. Rokona: olt, pl. meszet oltani, tejet oltani, azaz alvóvá tenni.
ALÚT, (al-út), 1. ALAGÚT.
ALUTLAN, (al-ut-lan) mn. tt. al«ílan-í, tb.
—ok. 1) Aki nem aludta ki magát. Az éjjeli dorbézolók alic/lanok. Aluliamul leélni fel az ágyból. Éjhoezszant alutlan maradni. 2) Ami nincs megoltva, ami
meg nem aludt Alutlan mész, tej. Elemire visszavéve helyesebben : aludtlan vagy aluttlan.
ALUTLANSÁG, (al-ut-lan-ság) fa. tt. alutlannáy-ot. Tulajdonság vagy állapot, midó'u valaki nem
alutta ki magát; álmos éberség. Alutlanságban szenvedni. Alutlanság miatt ásít ózni, gyöngélkedni.
ALUTÓ, (al-ut-ó) mn. és fn. tt. alutó-t, tb. — k.
Alomhozó, álomba szenderitö, altató. Alutó ital. Mint
fa. jelenti azon szert; mely által bizonyos híg testeket merevekké, kocsonyákká tesznek, vagy mcgsürüsítenek, pl. birkabél, borjúból, melylyel tejet oltanak.
Máskép, és közönségesebben : oltó.
ALUTÓKÓRSÁG, (alutó-kórság) ősz. fn. Kórbág neme, melynél fogva a beteg alvásra hajlandó;
álomkórság.
ALUTT vagy ALUDT, (al-utt v. al-ud-t) mn. tt.
ttlutt-at. 1) Igekötővel ám. álomba szciidcrült, álomtól nyomott. Az elaludt kisdedet legyezgetni. Atv. ért.
«!gni, lobogni megszűnt. Elaludt gyertya, fáklya, tűz,
kialudt parázs. 2) Mondjuk bizonyos híg testekről,
midőn részeik öszvefutnak, inegsiirüsödnek, kocsonyává lesznek. Alutt t-ér, alwít lé, alutt tej. Németcs
kifejezések: al«tí tag, alutt L<::, a magyaros: senyvedt,
zsibbadt helyett.
ALUVA v. ALVA, (al-u-va, v. al-va) állapj.
Aluvó állapotban. Aluva ideoda hánykolódni. Alva beszélni.
ALUVÁS, (al-n-v-ás) fn. tt. aluvás-t, tb. —ok.
Az állati nyugalom azon tüneménye, midőn az érzékek mintegy halva pihennek, s a lélek csak homályos
öntudattal bír; alvó állapot. V. ö. ALSZIK.
ALUVÁSI, (al-u-v-ás-i) mn. tt. aluvási-t, tb.
—ok. AJuvásra vonatkozó, aluvásban levő. Aluvási
állapot.
ALUVÓ, (al-n-v-ó) mn. tt alui-ó-t, tb. —k. 1)
Aki alszik, álomban levő. Aluvó kisded. Hét aluvó
nentek. 2) Ahol alnnni szokás. Aluvó szoba, aluvó
hely ; de ezeket őszre szoktak írni: aluvószoba, aluvóhely.
ALVA, (al-ya) állapj. 1. ALUVA.
ALVAJÁRÓ, (alva-járó) ősz. fii. Sajátnemü kórállapotban levő személy, aki, főleg holdvilágos éjjel,
álmából fölkel, zárt szemekkel, vagyis alva fölalá jár,
a legveszélyesb meredek helyekre hág, mind erről,
ha felébredt, mitsem tudván.

ALYBOR—ÁM

AMA—AUABTLLIS

ALYBOB, 1. ALBOB.
ALYFA, 1. ALFA.
ALZÁLOG, (al-zálog) ősz. fa. Oly zálog, vagyis zálogkép letett jószág, melyet a zálogos egy harmadiknak zálogba ad.
ALZSELLÉR, (al-zsellér) ősz. fa. Albérlő, aki
valamely lakbérlőnélbizonyos díjfizetés mellett lakik,
pl. hónapos szobában.
ÁM, a táróba mutató a toldalékos változata, s
ezen önhangzóval kezdődő s távolságra vonatkozó
szók elé tétetik: am-oz = az ott távolabb, am-oly
vagy am-olyon, am-oda, am-olt, am-onnan, am-úgy,
továbbá: am-arra, am-awal, am-atto7, am-addig, am-acért, am-ahhoz, am-annál; om-abba, am-abban, amabból, ame, régies ime helyett; ám egyszerűen is
többször előfordul a régiségben, például a debreczeni
legendás könyvben. Párhuzamos viszonyban áll vele
a közebre mutató em (néba im), a következő ösztételekben mint közelségre vonatkozókban: em-ez, emebbe,
em-ebben, em-ebböl, em-erre, em-ezen, em-erro'l, em-ehhez,
em-ennél, em-ettöl, em-eddig ; em-ily, vagy emilyen, emide, em-itt (vagy imitt) vagy em-itten, eminnen, em-így.
Ezekben az m vagy csupán könnyebb kiejtés végett
közbecsúsztatott segédhang, vagy = mi. A persában
án = ama, Ín vagy im = eme, zendttl: ém és im.
— ÁM, (1), névképző, melynek hangrendileg
párhuzamos társa a nyílt em. Mindkettő képez l) Kevés önálló főnevet, igékből, mint: foly-om, á!t-am,
kell-em, némely újabbakat nevekből, pl. szet!-em, jellem, vagy talán ezeket is a sselel, jelel igékből, mintha
Tolnának: szeletem, jelelem. 2) Oly elvont vagy elavult neveket, melyek csak bizonyos igeszármazékaikban divatoznak, milyek a) igékből képzettek: szól-aml-ik,fuí-om-od-ik vagy fut-am-1-ik, esusc-am-od-ik vagy
csusc-am-1-ik, nyil-am-1-ik, vet-em-éd-ik, éi-em-éd-ik,
hlll-em-éd-ik, fél-«m-éd-ik vagy fél-em-1-ik, ttir-em-1-ik,
gyfir-em-1-ik, b) elavult gyökökből : csisz-om-od-ik
vagy esÍM-am-1-ik, jíez-am-od-ik vagy jícz-om-1-ik, háram-l-ik, iss-am-od-ik, swd-am-1-ik.
Rokonságban vannak velők a zárt hangzós óm,
em, Sm, azon különbséggel, hogy ezek jobbára hangugratok, pL álom álmot, járom jármot, verem vermet,
selyem selymét, Üröm ürmöt, köröm körmöt, hatalom
hatalmat, kérdem köreimet, stb. Elemzésüket s értelmöket illetőleg 1. M, mint képző.
— ÁM (2), első személyi rag az egyes szambán, melynek hangrendileg párhuzamos tana nyílt
em, és pedig a) midőn nevekhez járul, amely nevek a
töbesszámban ak ek-et vesznek föl, ugyanazok egyes
személyraga, illetőleg birtokraga: ám em, pl. fal-ak
fal-am, hal-ak hal-am, fel-ek fel-em, hely-ek hely-em,
b) névutók után: alatt-am, ntán-am, miatt-am, fölöttem, mögött-em, előtt-em, c) névviszonyítók után: ról-am, nál-am, vel-em, benn-em, től-em, d) igék után,
a múltban: járt-am, kelt-em, foglalóban : adj-am,
vegy-em; az igető hangzójával öuveolvadva ám, ém,
ás első múlt határozott alakjában: ada-am, adám,
az óhajtómód határozottjában: adna-am, adnám.

Változatai a zárt hangzóju óm, ém ftn, és pedig a) nevekhez járulva az illetők többeséhez alkalmazkodva : bot-ok bot-om, akarat-ok akarat-om, kerték kert-ém, szór-ék szér-ém, füzet-ék fuzet-ém, tőr-ök
tőr-öm, ökrök ökröm, stb.
Mindezek alapja az első szeme'lynévmáa én, változattal em.
Egyébiránt figyelmet érdemel, hogy azon (árja)
nyelvekben is, melyekben az első személynévmAs
uralkodó mássalhangzója torokhang, például ego, tyeí,
ich, ik (góthban), ga (csehben) stb. ac első személyi
birtokos névmás jellembangja szinte m, például m-etts
m-ea m-eum, iftót, m-ein m-eine m-ein, m-eins (góthdl),
moj (csehül) stb.
AMA (am-a) távolra vagy viszonylag távolabbra
mutató névmás; mássalhangzóval kezdődő szók előtt,
pl. Ama sötét nyárfák alatt, a part fele, Csokonai.
Önhangzó előtt: amaz, épenugy, mint a névelő ős o.
V. ö. ÁM.
AMADDIG, (am-addig) ősz. ih. A mutatott távolságban levő helyig, pontig, czélpontig; odáig. Ellentéte, mint kitűzött közelségre mutató : emeddig.
Én innen amaddig futok, ö onnan emeddig egy hutámban nem képes futni.
AMADÉ, fo. tt. Amadé-t, tb. — k. 1) Keresztnév, a latin Amodeus után, mely annyit tesz, mint
Isten kedveltje. 2) Olaszhonból hozzánk költözött s
meghonosodott grófi nemzetség vezetékneve.
AMADÉFALVA, falu Csík székében. Helyragokkal; —falcán, —faluára, —falváró!.
AMADEKARCSA, falu Pozson vármegyében.
Helyragokkal: —karosán, —karesára, —korcsáról.
AMAKKOR, ősz. ih. Bizonyos határozott múlt
időben; nem akkor, hanem máskor. Amakkor még jobb
világ volt. Amakkor láttuk egymást eloVcdV, amikor én
mondom, nem amidőn te dUtíod. Ellentéte: ÉHEKKOR.
AMALOAMA, AMALGAMÁS stb. L. FON
CSÓR, FONCSOROS, stb.
AMÁLIA, női kn. tt. Amáliá-t. A hellén nyelv
után ám. gyönge, gyöngéd. Kicsinyítve: Mali, Máítka, Málcsi.
AMÁBÁNT, fn. tt amaránt-ot, tb. —ok. Az
egylakiak és öthímesek seregéből való növénynem,
de vannak báromhímes fajai is. Hím és anyavirági
ugyanazon bugában. Az eredeti hellén amarantos
után ám. bervadatlan, örökzöld. Nevezetesb fajai:
esákós, háromssinii, vereshosu, bársony, köuér stb.
amaránt.
AMAEÁNTKÖ, ősz. fn. Kő, mely az állati test
ágyéka körül képződik, különösen a vesékben.
AMAEANTSZIN, ősz. fa. Olyan szin, milyen
az amaranté, különösen eleven veres szín.
AMARINTSZINÜ, ősz. mn. Amaránt szuéhez
hasonló színű.
AMARILLIS, fn. tt. amariíKs-í, tb. —ék. Növénynem a hathímesek és egyanyások seregébőL ÖyönyoVti omarillis, melynek burka egy pompás virágú,
bársonyszinü vörös. (Amaryllis formosissima.)
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AMARRA—AMELY

ÁMEN—AMIATT

AMARRA, (am-arra) ősz. ib. Bizonyos távolságra vezető irányban; azon pont felé, melyre mutatunk.
Nem arra, sem erre, hanem amarra futott. Amarra
menj, amerre mondtam. Ellentéte : EMERRE.
AMARRÓL, (am-arról) ősz. ib. 1) Midőn érkezésre, közeledésre vonatkozik, ám. ama távolabb eső
helyről, tájról, vidékről, amonnan. Amarról jön az ellenség. 2) Ekérdésre felel meg: kiről * vagy miről f
ki felöl f mi felöl .* Nem erről szólok, hanem amarról.
AMAZ, (am-az) mutató névmás, tt. amaz-1, ib.
—ok. A viszonyító névragokat ügy veszi föl, mint az
egyszerű az: amabba, amabban, amabból, amahhoz,
amannál, amattól, amavcá vagy amazzá, amavval
vagy amazzal stb. a többi távollevők közöl különösen, kitűzötten egyre mutató. Nem azt, hanem amazt.
Különben egyértelmű vele az azon, pl. Amaz embert
régen ismerem =: azon embert. Amaz ifjú tetszik nekem = azon ifjú. A magasztaló vagy lealázó kifejezésnek némi nyomatékot ad. Amaz isteni mtlvet nem győzöm bámulni. Amaz elvetemedett gonoszt utálom. Mássalhangzóval kezdődő viszonynév előtt: AMA.
AMAZON, (am-azon) fn. tt. amazon-t, tb. —ok.
Hősies szellemű, vitézlö nöszemély, a régi reges világból. Görög nyelvből elemezve: emlötlen, csecstelen,
mert, mint az ősrege mondja, jobbik csecsöket már
kis korukban kimetszették, hogy a nyilazásra alkalmasbakká tétessenek. Némely magyarok értelmezése
szerint: ámosszony, azaz derék asszony, hős asszony.
AMAZONKÖNTÖS, ősz. fn. Zekeszabásu köntös, milyet az amazonok viseltek, vagy milyenben
festik őket.
AMBRÓ, férfi kn. tt. Ambró-t, tb. — k. AmbroBÍUS. Máskép: AMBRUS, BÜRÜS. Az Ambrosia hellén szó után képződött, mely isteni eledelt jelentett.
AMBRUS, 1. AMBRÓ.
AMBKUSHÁZA, puszta Abaúj megyében. Helyragokkal : —házán, —házára, —hazáról.
AMEDDIG, (a-meddig) ősz. ksz. A mondatszerkezetben megfelel neki: ADDIG. Bizonyos idő vagy
tér határát mutatja. Ameddig dolgozol, addig fizetnek.
Ameddig takaród ér, addig nyújtózzál. Km. Egyébiránt az addig alattomban is értethetik. Ameddig sírsz,
nem kapsz semmit, rósz fiú. Ameddig a hajó el nem
tűnt, a parton maradtam, utána nézve. Továbbá, a
meddig állhat előtétes a nélkül is. Meddig lehet, addig megyek. Midőn időhatárt jelöl ki, amíg vagy míg
is tétethetik helyette. Addig kell a vasat verni, miij
vagy amíg tttzes. Amíg bírom, viszem; ha nem bírom,
leteszem. Határozatlan idő vagy belyterjedulemre mutatnak az ily öszvetételek : Ameddig addig viselem a
terhei. Ameddig addig ott maradok — bizonytalan
ideig.
AMELY, (a-mely) visszzatérö nm. tt. amely-et,
tb. —ék. A mondatszerzerkezetben az mutatónévmásasJ 411 viszonyban, a dologra (nem személyre) vonatkozik. Mikor küldöd el a könyvet, amelyet ígértél ? Azon
az utón mehetsz vissza, amelyen jöttél. Állhat a nélkül is. L. MELY.

ÁMEN vagy ÁMEN. Héber szó, ám. legyen,
ám legyen, legyen meg. A keresztény imádságok záradékszava. Áment mondani, azt mondani: vége van.
Azt sem mondta: Ámen. Km. Ámen neki! oda van,
vége van.
AMENNYIBEN, (a-mennyiben) ősz. ksz. Föltételező, engedő, ráhagyó, alkuvó értelemmel bír, és
pedig vagy viszonykötszó nélkül, pl. Amennyiben rajtam áll, megteszek mindent. Amennyiben a törvény parancsolja, engedelmeskedem; vagy megfelelő víszonykötszóral, pl. Amennyiben lelki tehetségeit kiművelte,
annyiban a testieket elhanyagolta; de ezen viszonyban, különösen mértékre, nagyságra vonatkozik. Az
a el is maradhat. Mennyiben, annyiban.
AMENNYIRE (a-mennyire) ősz. ksz. Mértéket,
határt jelel. Mondatviszonyi társa: annyira, mely el
is maradhat. Annyira becstUte, amennyire gondolám.
Amennyire gyönge eszem fölér. Amennyire tudom, hallottam. Én is elmondtam véleményemet amennyire hozzá
szólhattam. Amennyire én lakom tét öled, annyira lakói
te én tőlem. Állhat a nélkül is. Mennyire erszényem
engedi. Határozatlan mértéket jelentőleg: mennyire
annyira. Mindennap, mindennap jó borral kell élni,
mennyire annyira meg kell részegedni. Korhelydal.
AMERIKA, fa. tt. Amerikát. A világ negyedik
s egyik nagyobb része, máskép Új világnak is neveztetik, ellentétül a viliig azon bárom részének, melyeket a földleirók 0 világnak hivnak. Nevét a florenczi születésű Amerigo Vespucci-tól vette.
AMERIKAI, (amerika-i) mn. tt. amerikai-t, tb.
—ok. Amerikából vagy Amerikába való, ott lakó,
oda tartozó, ott készült, termett, stb. Amerikai öt
népek, gyarmatok. Amerikai termények, gyártmányok.
Az amerikaiak nagy része európai eredetű.
AMERRE, (a-merre) ih. és ksz. Amely helyre,
vidékre, tájra, amely irányban, amely czélpont felé;
ahová. Amerre szerencséd vezetend, veled megyünk. Amcrre a Duna, Tisza foly. Néha ám. ahol, amely helyen.
Amerre magyarok laknak. Állhat a nélkül. Merre sorsom vezet, megyek. Amerre arra — valahova, akárhova.
AMI, (a-mi) mutató nm. mely dologra vonatkozik, tt. —t. tb —k. Mondatban a mutató az névmással viszonyuk, mely majd kitétetik, majd csak alattomban értetik. Amit mondok, arra vigyázz. Amit a
törvény tilt, azt ne tedd. Amivel tartozom, megadom.
Amiben bűnös, abban gyanús. Amihez nem értesz, ne
kapj bele. L. MI.
AMIATT, (a-miatt) ksz. Azon okból, vagy avégett, azért, hogy . . . . Amiatt jöttem, hogy értekezzem
veled. Ha az a nem csupán mutató, banem névmás,
akkor a viszonyszó akt vagy ami, s ekkor elválasztva
Írandó. A miatt jöttem hozzád, akit tegnap már ajánlottam. A miatt haragszom, amit tettél velem. Viszonyszó nélkiil: A miatt kár búsulnod = az miatt. A miatt már többször megintettem öt — azon bizonyos dolog miatt. Kiejtésben úgy hangzik, miiitha az m kettöztetvc volna, mint általán minden szó, mely a névelővel tétetik öszve.
10
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AMIÉRT, (a-miért) ih. és ksz. 1) Ami végett,
amely okból. Megtetted-e, amiért kértelek ? 2) Azért
viszonykötszóval. Amiért jutalmat vart, őzért büntetés, dorgálás érte. ö is őzért jött, amiért én. Határozatlan okadásképen: azért amiért, vagy amiért aeért.
AMÍG, (a-mlg) ih. Bizonyos időbeli határig.
Amíg élek, el nem felejtem. Állhat a nélkül is. Míg bírom magomat, dolgozni nem sztfndm. Míg el nem megy,
nem lesz nyugtom. Alattomos viszonytársa: addig, mely
nagyobb nyomatékai ki is tétethetik. Addig vívtak,
amíg győzelmet nem nyertek.
AMILYEN, (a-milyen) ősz. nm. tt. amilyen-t,
tb. —ék. Viszonytársa a mondatszerkezetben: olyan.
Hasonlítás alatt levő tulajdonságot képvisel. Amilyen
o* anyja, olyan a leánya. Amilyen a jónap, olyan a
fogadjisten. Km. Amilyen az ember, olyan a munkája.
Amilyen az egyik, olyan a másik is. Amilyen mértékkel meVendetek, olyannal mérnek vissza nektek. Bibi.
Az a el is hagyható. Határozatlan tulajdonságra vonatkozva: amilyen olyan, = valamilyen, valamiuő.
V. ö. MILYEN.
AMINT, (a-mint) ih. 1) Midőn hasonlatra vonatkozik, mondatbeli viszonytána: úgy, ozonkép, aszerint, olymódon stb. Amint vettem, Ügy adom. Amint
vetsz, úgy aratsz. Aszerint cselekedjél, amint mondom.
A viszonytárs el is maradhat Legyen, amint kívánod.
Tégy, amint tetszik, amint jónak látod, gondolod. Egyezik vele a szintén hasonlati ahogy. 2) Midőn két egymás után történendő, vagy történt dologról van szó,
az előbb történendő vagy történt előtt amint, az utóbbi előtt legott, azonnal stb áll. Amint megláttalak volt,
legott rád Ívmértem. Amint dolgodat végzed, azonnal
jöjj hozzám.
AMMI, fa. tt. ammi-t, tb. —k. Növénynem az
öfhimesek s kétanyások seregéből; ernyője kevéssé
sugárzó; galléri szárnyasán hasogattak ; virági sugárzók, s mind termők ; gyümölcse kopasz, karczolt (Ammi). Fűszeres magvai miatt nagy becsben van.
AMODA, (am-oda) ősz. hat Bizonyos távolságban levő helyre, tájra, pontra. Az oda mutatónak kü
Ionosén kijelelt alkalmazása. Ellentétes viszonytársa:
emide, ide. Amoda tllj, ne ide, emide. Amoda tedd a
könyveket. Ide amoda tántorog. Hej Laboda, Laboda,
lábad ide amoda. Vörösm. M.
AMOLYAN, (am-olyan) ősz. mutató névm. A két
vagy több távolabb levők közt a maga nemében másféle ; nem olyan, mint a többi amott. Nekem amolyan kell. Amolyant is láttam már én. Néha becsmérlő, megvető jelentésű. Amolyan hitvány ember. Haszn&ltatik szelídített káromkodásul. Ilyen amolyan szedteoedte.
AHONNAN, (am-onnan) ősz. ih. Bizonyos távolaági helyről, tájról, pontról kiindulva; ama távolságról. Amoiman jön az ellenség. Amonnan várjuk a se
gííséget. Ellentéte: eminnen. Tájejtéssel: amonnat
öntőimét.
AMOTT, (am-ott) ősz. ih. Bizonyos távolságban
levő helyen, tájon, ponton. Megfelel e kérdésre: hol f
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Ellentéte: itt, imitt, emitt. Itt süt a nap, amott pedig
villámlik és esik. Imitt amott = hol itt hol ott. Hopp
itt is, amott is, ami házunk előtt is. Tánczvers.
Amott fekszik sok török halra lovastul,
Imitt félholtan vitéz vitézre borúi.
Zrínyi Miklós.
AMOTTAN, 1. AMOTT. Túlságos szószaporitással, némely tájakon túl a Danán: amottannig, emittennig.
AMPOLNA, régies, a latin ampulla helyett
AMÚGY, (am-úgy) ősz. ih. Módhasonlító, vagy
batárzó, mely több módok között bizonyos távolban
levő, vagy történő egyet mutat ki. Ha te úgy, én meg
amúgy. Nem így, hanem amúgy. Amúgy jobban Ütött
volna* ki a dolog. Mi majd amúgy tegyünk. Mas szintén módot jelentő határáéval egyesülve. Amúgy legényemen kicstpte magát. Amúgy magyarmiskdtan. Imigy
amúgy, határozatlan változó módon, féligmeddig, nagyjában ; hol így, hol úgy.
AMÚGYOSAN, (am-dgyosan) ősz. ih. Göcseji
gúnyolódó tájnyelven: nem úgy, mint rangjához, állasához illik; nem illő, kellő móddal. Amúgyosan öltözködni.
— AN, (1), önható igéket képez, s mint nyilt
hangzójának hangrendileg párhuzamos társa nyilt én,
amaz mindennemű mély, emez magashangu gyökökhöz járulván. Ezen képzőnek eredeti értelme : levét,
vagyis a gyökszó által jelentett valaminek létrejövését, meglörténését fejezi ki. Különösen járulni szokott
a) hangutánzó gyökökhöz, mint: bnggy-an, csatt-an,
csurr-an, csapp-an, dobb-an, durr-an, forty-an, bars-an,
hork-an, horty-an, hupp-an, kopp-an, korty-an kottyan, kukk-an, koczcz-an, locscs-an, mukk-an, uyikkan, patt-an, potty-an, puff-an, rikk-an, ropp-an, rokkan, rotty-an, suh-an, supp-an, surr-an, szipp-an, szottyan, topp-an, zupp-an; magashangulag böff-en, csöppen, csett-en, csörr-en, dörr-en, döbb-en, fitty-en, hörpen, nyekk-en, pih-en, pissz-en, röff-en, tüssz-en, zökken, zörr-en, zötty-en, stb. b) mozgást jelentőkhöz,
melyek közöl némelyek hangutánzók is, ú. m. csusszan, lobb-an, mozz-an, pill-an, roh-an, roggy-an, villan ; magasbangulag : biccz-en , bill-en, döccz-en ,
lebb-en, leff-en, rett-en, rezz-en, röpp-en, serk-en, stb.
Nem tartoznak ide: tész-én, vész-én, lész-én, bisz-én,
visz-én, megy-én, melyekben az én zárt hangzóju, s az
ön névmás módosított alakja. A fentebbi származékigékre nézve megjegyzendő, hogy, kivéve a h-val vagy
két különböző mássalhangzóval végződő gyöküeket,
az illető gyökök mássalhangzója megkettöztetík bennök, pl. dob-og dobb-an, ssep-eg, szepp-en. Erről némelyek úgy vélekednek, hogy itt a képző tulajdonkép von (est) magashangon ven, miszerint dobban,
szeppen annyit tenne, mint dob-van, nép-ven, t. i. a v
hasonulván a gyök mássalhangzójához, épenúgy, mint
a val vd, vei ve ragokban, pl. dob-val dobbal, tőr-vei
tőrrel, por-vá porrá, iz-vé ízzé, az-val azzal, es-vel
ezzel. Egyébiránt uom valÓBzinütlen, hogy ezen nemű
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igékben a második mássalhangzó alatt az S képző
rejlik, melyből lesz u, t; s ez a gyök mássalhangzó
jához idomúi ilyképen: csur-ó, csur-u, csur-v, csur-van, csurran; rogy-ó, rogy-u, rogy-v rogy-v-an rogygyan; dör-ő, dör-ü, dör-v, dör-v-en, dörren; nyek-ő,
nyek-ü, nyek-v, nyek-v-en, nyekken, stb. Amelyek
már a gyakorlatos alakban nyomaték végett kettőztetve hangzanak, azok takarékosságból az illető hangot elhagyják, pl. pattog patt-an, nem patttan, csattog
csatt-an, uem csatttan, pisszeg, pissz-en nem pissz-szen
— AN, (2), némely honosított idegen gyökökből képez főneveket, mint, a lat. sapo után szappan,
capo után kappan. Magyar származású : józan.
— AN, (3), hangrendileg vékonyhaugon: én,
toldalékrag, mely tiílbősdgből járul némely igehatár
zókhoz, ú. m. ott ott-an, úgy úgy-an, és névmásokhoz : oly oly-an, amoly amolyan, vékoiiyhangou: itten, így-en, ily-en. Ezekben az an, illetőleg én a mutató szócska ismétlése, mintha volua : ott a! úgy a! oly
a ! amoly a! itt e ! így e ! ily e !
— AN, (4), e kérdésre, hogyan f megfelelő igebatárzókat képez mindenféle melléknevekből, s hangrendileg párhuzamos társa a nyílt hangzóju tn, pl.
bátr-an, okos-an, vékouy-an, alacsony-an, úllaudó-an,
mulékony-an, szép-en, kedves-en, szegéuy-cn, illendően, tevékeny-en. Az a e gyökhaugzókkal együvé forr:
buta-an bután, csupa-an csupán, gyönge-en gyöngén,
görbe-en görbén. / után an én: kapzsi-an, deli-en.
U ii után vagy azokkal egyesülve, vagy külön: szomoru-au vagy szomorún, szigoru-an vagy szigorún,
kesera-en vagy keserűn, sőt tájejtéssel v közbetéttel
is: szomom-v-an, kcserü-v-en. E képzőnek hangrendé
általánosban divatos tiszta ejtéssel nyílt a e; azonban Erdélyben hallani így is: okos-on cselekedett,
köszönöm alázatos-on, de szabatosság ellen, mert az
ön, és társai én, ön helyállapító névragok, s megfelelnek e kérdésre : Aoí t vagy kin ? min f mi fölött ?
s szabály szerint főnevekhez, vagy ezeket helyettesítő melléknevekhez járulnak, pl. száraz-on (in terra
firma) lakó állatok ; ezt néni viszed el szdraz-an ; az
okos-on (t. i. okos személyen) nehéz kifogni; ezt okosan tetted, így különböznek: bölcs-ön és bölcs-en, kaíapos-on (mesteremberen) és kalapos-an, nyerges-én
(lovon) és nyergés-en, stb.
£ képző alaphangja a mutató a megtoldva an,
mint a kérdő hogy-an? — hogy a? mikép-en f = mikép a?
— AN, (5), hangrendi párhuzamban nyílt én,
többséget jelentő gyttszámot képez a) tőszámnevekből:
kett-en (kettő-en) = kettő együtt; hárm-an, négy-en,
üt-en, hat-an, het-en, nyolcz-an, kilencz-en, tiz-en,
husz-an, száz-an, ezér-en = három, négy, öt, stb. ősz
vevéve, • megfelel e kérdésre : hányan ? b) határozatlan számnevekből: bány-an, annyi-an, sok-an, mindnyáj-»n, ennyi-en, keves-en, több-en, eleg-en, c) mint
középképző mis nevekből is : szál-an-kéut, fej-en-ként,
= többen mint különkülön rett, de bizonyos viszonyban együvé tartozó szálak, fejek.

Azon alapnál fogra, hogy e képzőnek többes jelentése van, okszerűi ég állíthatni, hogy az eredetre
nézve egy a fordított régies ne vagy nye, mai ejtéssel nyi képzővel, mely mennyiségi, nagysági mértékre
vonatkozó mellékneveket képez, pl. láb-nyi, öl-nyi;
a perzsa nyelvben is az élő lények többese rendszerint
án, s az árja eredetű igék többes harmadik személyének jellemraga an, én, un, például csak a latinban
am-an-t, ainab-an-t, amaver-un-t, leg-un-t, legeb-an-t,
leg-en-t stb. A magyarban különösebben ezen an,
én és nyi képzők a nő, nevel, és nagy szókkal rokonok, miszerint: kett-en — kettőuyi, száz-an — száznyi, sok-an — soknyi, keves-en = keves-nyi. Hasonló hozzá még közelebb a latin inus enus első alkatrésze in, cn, «, pl. quater-n-i, cent-en-i, mille-n-i, négyenként, százanként, ezrenként. Ezen képző hangzója, midőn számnevekhez járul, egyp&ros nyílt o, e:
hárm-an, hat-an, kett-en, öt-en, stb. más nevek után
az illető többesszám képzőjéhez alkalmazkodik: házat báz-an-ként, fok-ok fok-on-ként, fej-ek fej-en-ként,
szém-ék, szém-én-ként, csöbr-öfc csöbr-ön-ként. Ama
felsőbbi hasonlat nyomán tehát: öt-en-ként, nem ötön-ként, bat-an-ként, nem, bat-on-ként, husz-an-ként,
nem, hasz-on-ként, tíz-en-ként, nem tiz-én-ként stb.
ANANÁSZ, fn. tt. ananász-í, tb. —ok. A hathímesek és egyanyások seregéből való, s hozzánk
déli Amerikából átültetett, csak melegházakban tenyésző növénynem, melynek gyümölcse igen finom izfi
és zamatú. (Bromelia).
ANANÁSZDINNYE, ősz. fa. Sárgadinnye faja,
melynek íze és zamata az ananászéhoz hasonló.
ANANÁSZEPÉR, ősz. fa. Nagyobb fajú földi
eperfaj, máskép: ananászszamócza.
ANANÁSZSZAMÓCZA, 1. ANANÁSZEPÉR.
ANARCS, falu Szabolcs vármegyében. Helyr.
—ön, —rá, —ro'l.
— ANCS, főneveket de csak keveset képez,
mely némely származékokban nem egyéb, mint a kicsinycző ács változata « közbetéttel, mint: var-ancs,
varacs, rip-ancs, rip-acs ; megnynjtva áncs, mint: bogáucs =: bog-ács, knll-áncs vagy kullancs. Ide tartoznak : riv-ancs, bak-ancs. Ezek, és ilyenek : puffancs, rikkancs, valószínűleg, mint a puffant, rikkant igék származékai, eredetileg puffantos, rikkantos voltának, s
utóbb húzódtak öszve. Vékonyhangu párhuzamos társa
fncs, pl. lebbencs = Icpényféle sütemény, mintegy:
lep-ecs, lep-encs.
ANCS, telek Pest vármegyében. Helyragai:
—ön, —rá, —rói.
— ANCZ, az acz kicsiuyezőnek n közbetétellel
toldott módosítványa. Alkot kevés kicsinyező főneveket
jobbára kiavult vagy elvont gyökökből, mint: gubancz, rib-ancz, suh-ancz, makr-ancz, lab-ancz, laf-ancz.
Változatai: oncz, encz, incz, mint: ifj-oncz, rap-oncz,
virg-oncz, üj-oncz, köl-öncz, kül-öncz, ger-incz, forgencz. Legközelebbi rokona: ancs. V. ö. ÁCS, képző.
AND, elavult gyök, mely megvan az onda, andalit, andnlodik, andalog, származékokban. Eredeti
10*
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jelentése: lássa, halk járás, mozgás, s ennélfogva rokon vele a perzsa omeden (jönni), olasz andare, német toandeln, teandern, svéd toandla, holland és ónémet toondeten stb. Ide sorozható a magyar ind, mint
az indul indíí törzse. Átv. ért jelent lassú, csendes,
nem indulatoktól hányt merengést, könnyebb gondolkozásba merfllést. Innen ismét átv. ért. mennyiben a
merengő gondolkozás gyakran a mélázás s bámuló
szájtátongás jeleit is hordja magán: hasonlók hozzá
a bámészkodásra, tétlen látogatásra vonatkozó ongaItí, ángé, ánciorog.
—AND, (1), főneveket alkotó képző, mely részint
elvont, részint önálló gyökökhöz járul, mint: vak-and,
(vak-ond), gal-and, kal-and. Változattal: end, ond,
und és énd, pl. ger-end, bol-ond, por-ond, bör-önd,
bel-énd. Az n mint közbetét elhagyásával leszen ad,
ód, «d, 8d, melyek több származékszóban az ős, ős,
és, 8t változatai, mint: kap-od kap-os, tap-od tap-os,
köp-öd köp-ös stb. Mely hasonlatnál fogva valószínű,
hogy a föntebb! származékok, eredetileg melléknevek
voltak, vagyis: vakond = vakod, vakos, porond =r
poros, bolond = bolos, balos, bőrönd = bőrös stb.
—AND, (2), tájdivatosan —AND, igerag, mely
jövendőidőt alkot, vékonyhanga párhuzamos társa
nyilt end, pl. rak-and, toland, sznr-and, sir-and, kelend, tör-end, vi-end. A régiek gyakorlata szerint a
latin foglalómódbeli jövőidőnek felel meg, mely bizonyos kötszóval áll viszonyban s feltételes tulajdonságú, miért is jelentőmódban a régiek igen ritkán éltek vele, pl. „Valahová menendesz, mének, és valahol lakozandó!, én is ott lakozom." Ruth. 1.16. „Ha
éneklend a trombita a varosban." Amos. Hl. 6.
„Hányszor fólserkenendesz, elmédbe jussanak az áldott Istennek ajandoki." Cod. Serm. Sacr. S. Bern.
Így éltek vele Telegdi, Károlyi, Pátanán, Lépési,
földi stb. Szabatosan megfelel neki a latin fu«ro,
amovero, doeuero stb. jövő alak, melyek mólt, vagyis
bevégzétt jövőt jelentenek, mennyiben a gyökige
múltjából fűi, oma«i, docm', és a sum jövőjéből erő
vannak öszvetéve =: foi-ero, amavi-ero, docui-ero.
Azonban a részesülőben már mindig egyszerű jövő
értelmében 411 a régieknél is, mint: onnan leszen eljOvendV, továbbá: halandó, jövendő", állandó, maradandó stb. Ezen and end alkalmasint öszve van téve
azon an, en-ből, mely olyanná levest vagy kezdődő'
igéket képez, pl. esuscó-on csussscan, duzó-an duzzan,
rezK-tn rezzen, dörö-en dörren, és a cselekvési, tevési d
(:= t) képzőből, vagyis elemeire fölbontva: an-d, «n-d.
Valamint a fentemlített igékből és hasonló nemüekből
t képzővel lett miveltető, tetető, cselekedtető csusszan-t,
rezzen-í, do>ren-t, épenúgy műiden más igéből lesz an
én középképső fölvételével s d cselekvővel: and, «nd,
pl. v&r-an-d, mond-an-d, ver-en-d, tör-en-d; tehát menynyiben ás ön én rokon az inog, indul igék in gyökével,
vár-on, ám. várni indul, kezd, s vár-and =: a megindított, megkezdett varast bevégzi, s föltételesen: ha
várond = ha a megkezdett, megindított varast végrehajtja, megteszi. Ezen elemzés szerint a kérdésben

levő igerag egy volna az ind, and törzsvei. V. ö.
AND. Azon vélemény, hogy ezen igeragban az a
(vagy á) a magyar igék félmúltjából és az nd valamely
rokon, de idegen nyelvből vétetett volna, erőltetettnek látszik.
ANDA, (and-a) mn. tt. andá-t, tb. ondá-k. Jelent
gyöngéden merengőt, kinek gondolatai csak a dolgok
színén lebegnek, de némi kedves lágy érzelemmel.
Anda kis lány. Anda képzelgés. Anda öröménet. Anda
gondolatok között mélácni. Képzésre hasonló hozzá a
szintén kedély! tulajdonságra vonatkozó, újabb alkotásu: szende.
ANDÁCS, több hely neve, tt. —öt. Helyrag.
—rá, —ön, —ról.
ANDAHÁZA, puszta Bihar vármegyében. Helyragokkal: —házán, —hátára, —hátáról.
ANDAL, (and-al) elvont törzs, melyből andalít,
andalodik, andalog származtak. Kern egyéb, mint az
anda melléknév l toldaléka mása, épenúgy, mint:
bondcsa bandssal, sanda tandal, hangya hangyái,
kancsa kanétól, stb.
ANDALG, (and-al-g) 1. ANDALOG.
ANDALGÁS, (and-al-g-ás) fa. tt andalgát-t,
tb. —ok. A lélek, illetőleg kedély azon állapota, midőn andalog, vagyis merengő gondolkozással, gyöngébb érzelmekkel, sejtelmekkel foglalkodik.
ANDALÍT, (and-al-ít); áth. m. andaltí-ott, pár.
—s, htn. —ni vagy —ont. Anda állapotba, vagyis
könnyűden merengő gondolkozásba, gyöngédebb érzelmekbe hoz, merít. A gyönyörű vidék, a kedvet emlékezet elandalttja lelkét, szivét. A ttép zene egészen
elandalított.
ANDALÍTÁS, (and-al-ít-ás) fh. tt andalitás-t,
tb. —ok. Leiekre, kedélyre való hatás, illetőleg cselekvés, mely valakit andallá, andalgóvá tesz.
ANDALODÁS, (and-al-od-ás) fh. tt andalodái-í,
tb. —ok. Lelki, kedély! állapot, midőn valaki andalodik ; merengő gondolkodás, gyöngéd, csendes érzelgésbe merttlés.
ANDALODIK, (and-al-od-ik); k. m. andalodíam, —tál, —ott, pár. —jál, htn. —ni. Igen szép
kifejezése a lélek azon foglalkodasának, midőn a
külső tárgyaktól mintegy megválva önmagában kezd
merengeni, s homályos, de gyöngébb nemű öröm
vagy búérzelmekre gerjed. Az ifjú tzív, a szépet érző
kedély, a szerelem titkos lángjától hevUltí lélek andalodik el kiváltképen. Ez ige működésében kevés erő,
de annál több kedélyesség, gyöngédség mutatkozik.
A költői kifejezések egyik ékesebb gyöngye.
ANDALOG, (and-al-og) gyak. önh. és hangngrató, m. andalogíam vagy andalgottam, andalgoítál, andalgott, htn.—ni vagy andatgni vagy ondalgoni. Á külvilágot mintegy feledve, attól megválva
ön belsejével foglalkodik, s gyöngédebb érzelmekbe
vagy homályos sejtelmekbe könnyű roptü gondolatokba merül. Csöndes estéken a termeltet szépségén,
magányban andalogni. Zöld mezon, kies ligetekben andalogva mulatozni. Andalogni a múlt emlékein, a jő-

151

162

153

ANDAPÁL—ANGOL

ANGOLHON—ANGOLORSZÁGI

oendon. Andalogva film a kedvet melleit. Andalogni
az égi boldogtág örömein. Különösen valamely hangszeren magába vonulva ömledezteti érzelmeit.
ANDAPÁL, ősz. fn. tt. —Pál-í, tb. —ok. Papncshős, aki nem úr a maga házában, s nejének kormánya alatt él; katapila, katuska férfi. Hihetőleg
ily nevű történeti személytől közmondásképen származott elnevezés. Anda-Pál hadából való. Km. Különben Pál keresztnév gúnyos nevezetül használtatik s
Szét-Pái-ban is.
ANDÓD, fn. tt. Andód-of. Helyragokkal: —ró,
—ön, —ról. Falu neve alsó Nyitravármegyében, a
Mátyásföldön.
ANDOR, férfi kn. tt. Andor-t, tb. —ok. L.
ANDRÁS.
ANDORKERESZT, (Andor-kereszt) ősz. fn. Oly
kereszt, melynek szárai X bötűt képeznek, máskép :
Sz. András keresztje, minthogy a hagyomány szerint
András apostolt ily keresztre feszítették.
ANDRÁS, férfi kn. tt. András-t, tb. —ok. Közvetlenül Andreos-ból vétetett, mely hellén elemzés
szerint jelent férfiast, erb'sí. Máskép : Andoras, Andris,
Andor, Endre, kicsinezve: Andriska, Andorka; előtéttel : Bandri, Bandi.
ANDRÁSFA, falu Vas megyében. Helyragokkal:
—fán, —fáról, —fára.
ANDRÁSFALVA, több helység neve. Helyragokkal : —falván, —falvára, —falvárót.
ANDRÁSHÁZA, paszta Abadj és Kolos vármegyékben. Helyragokkal: —házán, —házára, —házáról.
ANDRÁSHIDA, falu Szála vármegyében. Helyragokkal : —hidán, stb.
ANDRÁSVÁGÁS, falu Sáros vármegyében.
Helyragokkal: —vágásra, stb.
ANDRIS, ANDRISKA, 1. ANDRÁS.
— ANG, (1) névképző, mely jobbára elvont vagy
elárult gyökökhöz járul, mint: bit-ang, furf-ang,
har-ang, czafr-ang, sal-ang. Párhuzamos vékonyhangu
társa: eng, pl. fill-eng, csill-eng, met-eng. Valószínű,
hogy egyszerű eredeti alakjn ág ég, s az n csak közbetét, mint a solang és ezafrang szókból gyaníthatni,
amaz t i. = szalag, emez máskép: czofrag.
— ANG, (2), mint középképző némely igék alkatrésze, pl. bar-ang-ol, csat-ang-ol; vékonybangon :
eng, önálló igéket is képez, pl. ker-eng, mer-eng, dereng, berz-eng, stb. Ezen képző nem egyéb, mint a
gyakorlatos og ég 8g változata n közbetéttel toldva.
ANGALIT, e helyett: and-al-iíí, mn. tt. angalit-ot. A székelyeknél ám. ácsorgó, látogató, léhütő,
haszontalan semmitevő, pl. legény, cseléd. Alakra
olyan, mint: avítt, e helyett avttott, pl. ruha.
ANGLIA, tulajd. fn. tt. Angliái, 1. ANGOLORSZÁG.
ANGÓ, (ám-og-6) mn. és fn. tt. angó-t, tb. — k.
Szájtátó, miié, áncsori. Angóbangó. Megnyújtva: ángó.
ANGOL, fh. tt angol-t, tb. —ok. Angliában
meghonosodott, lakos. Mint melléknév jelent Angliá-

ból valót, angolnép tulajdonságával bírót, Angliában
termettet, készültet, stb. Angol hajósok. Angol szokások, törvények. Angol két, borotva, aczél, szövet. Angol
ló. Angol nyelv, irodalom.
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ANGOLKÓR, (angol-kór) ősz. fn. Kisdedeknek,
némelykor idősbeknek is betegsége, mely szabálytalan csontképzésben áll, s ismertető jele az izületek
földagadása, a csontok kivált hengerdedcsontok ellágyulása, de fb'kép a gerinczek görbülése, és elrutulása. Anglia nyugoti részében Ricktts név alatt
gyakori.
ANGOLKÓROS, (angol-kóros) ősz. mn. Angolkórban szenvedő. Angolkóros gyermek. L. ANGOLKÓR.
ANGOLNA, fa. tt. angolnát, tb. angolnák. Máskép, terjedelmes tájszokás szerint, megnyújtva: angolna. Hosszú, sugár, sikamlós testű, s a kígyóhoz
némileg hasonló halfaj. Latinul anguüla, béli. syjfílví.
ANGOLNAALAKÚ, (angolna-alakú) ősz. mn.
Aminek alakja az angolnájához hasonló.
ANGOLNABÁEKA, (angolna-bárka) ősz. fn.
Különös szerkezetű bárka az angolnahalak tartására, mely a többi vastagabb testű halak birkájától
különbözik.
ANKOLNABÖR, (angolna-bőr) ősz. fn. Az angolnahal nyálkás, sima, sikamlós bőre.
ANGOLNAFOGÁS, (angolna-fogás) ősz. fn. 1)
Angolnahalászat, melynek saját szere, módja vagyon.
2) Azon időszak, melyen a halászok az angolnákat
fogni szokták.
ANGOLNAGYÍK, (angolna-gyík) ősz. fn. A
gyíkok egyik különös neme, mely alakra az angolnához némileg hasonló.
ANGOLNALEVES, (angolna-leves) ősz. fh. Angolnából vagy angolnával készített levesféle étek.
ANGOLNAREKESZ, (angolna-rekesz) ősz. fn.
A fogott angolnák megőrzésére szolgáló ketrecz vagy
bárkaféle zárhely.
ANGOLNÁSZ, (angolna-ász); áth. m. angolnánfám, —tál, —ott, htn. —sz, htn. —ni. Angolnahalakat fogdos.
ANGOLNÁSZ, (angolna-ász) fn. tt. angolnász-t,
tb. —ok. Angolnafogó, angoluahalász.
ANGOLNÁSZAT, (angolna-ász-at) fh. tt. angolnászal-ot. Angolnahal&szat.
ANGOLNASZIGONY, (angolna-szigony) ősz. fin.
Szigony, melylyel angolnákat fogdognak a balászok.

ANGOLNATARTÓ, 1. ANGOLNABÁRKA.

ANGOLNATÓ, (angolna-tó) ősz. fh. Halastó,
melyben különösen angolnákat tenyésztetnek.
ANGOLORSZÁG, (angol-ország) ősz. fa. Európai királyság, Nagybritanniának egyik része.
ANGOLORSZÁGI, (angol-országi) ősz. mn. Angolorsz&ghoz, vagy —országból való, ott lévő, ott
termett, készült, azt illető, arra vonatkozó. Angolországi birtok, gyarmatok, utak, termények, áruk, stb.
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ANGOLOS, (angol-os) mn. tt ongolos-t vagy
—át, tb. —ok. Angolok szokását, divatát utánzó;
angolok módja szerint való. Angolos vitelét, életmód.
ANGOLOSAN, (angol-os-an) ih. Angolok módja, szokása szerint. Angolosan enni, inni, lakmározni,
öltözködni.
ANGOLOSÍT, (angol-os-ít); áth. m. angolosit-ott,
htn. —ni, vagy ani, pár. —s. Angollá alakít, képez,
angolok erkölcseivel, szokásaival fölruházván, az angol néppel azonosít valakit. Lovat angolottíani = farkit megkurtítani.
ANGOLOSKODÁS, (angol-os-kod-ás) fn. tt angoloskodás-t. tb. —ok. Az angolok szokásainak, erkölcseinek túlságos utánzása, saját nemzetiségének
rovására, illetőleg abból kivetkőzve.
ANGOLOSKODIK, (angol-os-kod-ik); k.m.angotoskod-tam, —tál, —ott. Az angol szokásokat, erkölcsöket, saját nemzetiségének mellőzésével, utánozva él.
ANGOLTOMPAK, (angol-tom-pak) ősz. fn. Vegyitek neme, mely réz, szalamia, salétrom, timsó, és
konyhasórészekből van öszveállítva.
ANGOLUL, (angol-ul) ib. Angolok nyelvén.
Angolul beszélni, irni, olvasni, énekelni, imádkozni.
Most tanulok angolul.
ANGOLTAPASZ, (angol-tapasz) ősz. fa. Bizonyos nemű tapaszszal igen vékonyán bevont gyolcs,
melyet leginkább az arczon támadó pörzsedékekre
szoktak ragasztani.
ANGOLY, szokottabban 1. ANGOL.
— ÁNGY, igen ritka használata névképző, s
tulajdonkép az oncs változata, pl. varangy, varancs,
épeuúgy mint: göröngy, görtinct.
ANGYAL, fn. tt. angyal-t, tb. —ok. Régiesen:
ángyéi. „ Angyeloknak kívánsága" Sz. Bernát bymnusában. Hellénül áff&oj ám. követ, küldött, honnan
a latin angelus, német Engel, olasz angelo, szláv ongyel, stb. 1) Bibliai ért Isten követe, küldötte, így
neveztetnek az ó szövetségi próféták, papok, Írástudók. 2) Szorosb ért azon magasabb rendű szellemek,
kik a keresztény hittan szerint Isten akaratát végrehajtják, s az emberek fölött őrködnek; különösen,
kik eredeti jósagukban megmaradtak, miért jó angyaloknak neveztetnek, különböztetésül az elpártolt,
s megbukott szellemektől (ördögöktől). Itten angyala.
Úr angyala. Világottág angyala. Halál, mélység, sötétség angyala. Őrangyal. Köz életben a nyájaskodók
nyelvén, jelent kedvest, szerelmünk tárgyát Angyalom, édes kedves angyalom. Jelent ártatlan, tiszta erkölcsüt, szelídet Olyan mint az angyal. Az ily kifejezések : az angyalát! a réz angyalát l aki angyala
van, nem egyebek, mint szépített, elburkolt káromkodások, miért se nemesebb társalgási beszédben, se
irodalmi nyelvben helyük nincsen.
ANGYALBŐR, (angyal-bőr) ősz. fh. így nevezik némelyek a tarkara festett fényes papirost {helyesebben : angolbör.
ANGYALFÜ, (angyal-fíi) ősz. fh. Nörénynem
az öthimesek és kétanyások seregéből, különösen en-

nek faja: erdei angyalfü. A hellén-latin angeliea
után képzett szó. Némely mellbetegségekben gyógyszerül ajánlják.
ANGYALGYÖKÉR, (angyal-gyökér) ősz. fn.
Az angyalfü gyógyerejű gyökere.
ANGYALGYÖKÉRFESTVÉNY, (angyal-gyökér-festvény) ősz. fn. Angyalgyökérből festvényalakban készített gyógyszer.
ANGYALGYÖKÉRPOR, (angyal-gyokér-por)
ősz. fn. Angyalfii gyökeréből készített gyógypor.
ANGYALHÁZA, puszta Szabolcs vármegyében.
Helyragokkal: —hasán, —hasára, —hátáról.
ANGYALI, (angyal-i) mn. tt angyali-t, tb.
—ok. 1) Olyan mint angyal; szelíd, szép, kedves, ártatlan. Angyali ifjú, nS. Angyali szépség, ártatlanság.
2) Angyalt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Angyali eledel, angyali kenyér = oltári szentség, vagy,
manna. Angyali látás, Üdvözlet. Angyali icenet, követség, v. ö. ANGYAL.
ANGYALILAG, (angyal-i-lag) ih. Angyali módon, úgy, mint angyal. Angyalilag élni, viselni magát.
Angyalilag szelíd, ártatlan.
ANGYALKA, (angyal-ka) kies. fn. tt angyalkát, tb. angyalkák. Kisded angyalt képező szobor,
kép. Atv. ért kedveske, szépecske.
ANGYALKÉP, (angyal-kép) ősz. fn. 1) Angyalt
ábrázoló kép, festmény. 2) Gyöngéd, szelid, szépséges, ártatlan, kedves, mintegy angyalhoz hasonló eszményi arcz.
ANGYALOS, faluk Szathmárban és Erdélyben.
Helyragokkal: —ön, —rá, —rói.
ANGYALOZ, (angyal-oz); áth. m. angyaloz-tam,
—tál, —ott, pár. —z. htn. —ni. 1) Angyalnak nevez, hív, czímez valakit Olyan képzésű, mint: komáz,
sógoroz. 2) Valakinek angyalát szidja, káromolja,
mint: adtát, teremtették
ANGYALSZÉP, (angyal-szép) ősz. mn. Németes kifejezéssel ám. oly szép, mint angyaL
ANGYALSZÉPSÉGU, (angyal-saépségtt) ősz.
mn. Kinek szépsége az angyalokéhoz hasonló.
ANGYALTISZTA, (angyal-tiszta) ősz. mn. Feddhetetlen, szemérmes, ártatlan erkölcsü, mint a jó angyalok.
ANGYALTISZTASAGU, (angyal - tisztaságú)
ősz. mn. Oly tiszta életű, oly szemérmes erkölcsü,
mintha angyal volna. Angyaltitztatágu szűz, ifjú.
ANGYALVÁR, (angyal-vár) ősz. fa. Fellegvár
Róma városában, melynek oromcsdcsán angyalszobor
látszik.
ANGYELIKA, 1. ANGYALFÜ.
ANHINGA, fn. tt. anhingát, tb. anhingák. 1)
Brasiliai madárfaj, mely réqsenagysigu, s igen hosszú
nyakd. (Plotus anhinga. L.) 2) Porczellán csigafaj.
ANIKÓ, női kn. tt. Anikó-t, tb. — k. Az Anna
név kicsinyített módosítása, illetőleg kis leányok
neve.
ANKÓ, (an-kó) mn. és fn. onkó-t, tb. — k. Székely tájnyelven ám. hitvány, gyáva, gyüge, szeglete*
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ember. Egy eredetű az angaUt, angó, bangó, ancaori
szókkal.
ANNA, női kn. tt. Annát, tb. Annák. A héber
nyelv után ám. nyájas, kellemes. Sz. Anna asszony.
Anna napján. Változatai: Annus, Panna, Pannika,
Anicza, Anikó.
ANNAKELÖTTE, (annak-elötte) ősz. ih. Azelőtt, régente, hajdan, a múltban. Élünk vele, midőn
határozatlan multat akarunk jelenteni. Annakelötte ez
mind máskép volt. Annakelötte a tisztújítótok csendesebben folytak le. Irathatik elválasztva is.
ANNAKFÖLÖTTE, (annak-fölötte) ősz. ih. A
fölött; azon fölül. Annakfölötte értekeztünk, hogy. . .
Annakf&lo'tte még sok teendőnk lesz.
ANNAKOKÁÉRT, (annak-okáért) annálfogva,
annak következtében. Annakokáért legjobb lesz hallgatni a dologról.
ANNAKUTÁNA, (annak-utána) ősz. ih. Használtatik valamely történt dolog elbeszélésének folytatásában. Midőn Mátyás király meghalt, annaktttána
sok viszontagság érte a hazát. Egyszerűbben: oztitáu.
ANNÁL, (az-nál) ksz. Hasonlító értelemmel bír
a mondatkötésben, s állhat 1) viszony-kötszó nélkül,
pl. ha otthon maradsz, annál jobb, 2) viszouy-kötszóval: minél vagy mennél, pl. Annál soványabb, minél
tiibbtt eszik. Minél jobban vigasztalják, annál inkább
ttír. Minél kisebb, annál frisebb, minél hosszabb, annál
roszabb. Km.
ANNYI, (az-nyi) mn. tt. annyi-t, tb. —n vagy
— an. 1) Bizonyos sokasága, mennyiségű, számú, s
ekkor viszonytársa mennyi vagy amennyi, pl. Annyi
bért adok, mennyit érdemlesz. Annyit mondhatok, menynyit hallottam. Annyim csak lesz, amennyi kell, amenynyi szükséges. Néha a viszonyt jelentő szó alattomban értetik. Annyit én is tudok. Annyival el sem kezdtrm volna = oly kevéssel. 2) Határozatlan mennyiségű, oly sok. Annyit fáradok, még sincs sikere, haszna. Annyi pénzt elfecsérleni nagy könnyelműség. Még
határozatlanabbak az ilyeuck : Annyi mennyi csak lesz.
Annyit mennyit én is adhatok. Annyival mttinyieel
tovább vagyunk. Ezekben az illető mértéknek, kelléknek alsó foka értetik.
ANNYIAD, (az-nyi-ad) mn. és fn. tt. annyiadat. Valamely egésznek bizonyos arányú osztalékrésze.
Száz forintból húsz annyiad — ahányszor százban
húsz találtatik, azaz, öt. (Tantiéme). Néha ám. oly
sokad. Ln is annyiad magammal jöv'ök, mint ö.
ANNYIAN, (az-nyi-an) ih. 1) Bizonyos határozott száma sokan, mely esetben mint kötszót vonz.
Mi is annyian vagyunk, mint ti. Ok százan voltak,
mi is annyian. Igen sokan, s ekkor hogy jár utána.
Annnyian jStttk őszre, hogy alig férnek el a teremben.
3) Határozatlan nagy számmal. Annyian járnak az
fjjtli orSk, mégis történnek rablások. Annyian járnak
iskolába, mégis kevés a tanult ember. Leghatározatlanabbak az ilyenek: Annyian mennyien öszvegyllltilnk
=: néhányan, nem sokan. Annyian mennyien dolgozyatunk.

ANNYIBAN, (az-nyi-ban) ih. Bizonyos dolgot
illetőleg, oly állapotban, minemiiségben, stb. íme,
egész ügyünk annyiban van. Viszonytársa: mennyiben
vagy hogy. Annyiban szerencsés, mennyiben senkinek
sem tartozik. Annyiban okosan tett, hogy nem avatkozott a dologba.
ANNYIBÓL, (az-nyi-ból) ih. Engedést, ráhagyást kifejező mondatokat vezérel, s mennyiből vagy
hogy viszonykötszók felelnek meg neki. Annyiból kaszonettel tartozom neki, mennyiből
Annyiból kedvelem e várost, hogy olcsó pia reá van; de annyiból
nem tetszik, hogy igen sáros.
ANNYIFELÍÉ, (annyi-felé) ősz. ih. 1) Határozatlan sok irányban, több oldalra. Annyifelé nézek,
még sem látom. Annyifelé gondolok, hogy szinte elkábul bele a fejem. Annyifelé utaztam, de hazámról nem
feledkeztem el soha. 2) Több osztályrészre, darabra.
Annyifelé metélte a kenyeret, hogy egy szelet alig volt
három harapás. Annyifelé vágta a sajtot, ahányan
i'oltiink.
ANNYIFÉLE, (annyi-féle) ősz. mn. Oly sok
külön nemű, fajú, rendű, osztály n. Annyiféle állat él
e földön. Annyiféle növény. Annyiféle ember, vélemény,
akarat. A hozzá kapcsolt mondatban, mennyiféle ,
ahányféfe vagy mint, hogy járul vele. Annyiféle a szerelem az emberi szivekben, dhányféle a természet, mind
egyenként ezekben. Kisf. S. Annyifélét vehetsz, mennyiféle tetszik. Annyiféle a nyelő Magyarországban, mint
Bábel tornya építésekor. Annyiféle, hogy számát sem
tudni.
ANXY1FELÖL, (annyi-felöl) ősz. ih. Oly sok
oldalról, helyről, tájról, félről. Annyifelöl ostromolják,
hogy lehetetlen ellená/lania. Annyifelöl tódul be az ellenség, ahány kapuja van a városnak. Annyifelöl érkeznek hozzá az lldvözlölevcle,k, hogy alig győz rajok válaszolni.
ANNYIN, 1. ANNYIAN.
ANNYIKA, (az-nyi-rá) ih. 1) Oly mértékben,
oly nagyon, oly igen. Annyira részeg, hogy azt sem
tudja, fi-t. vagy leány ? Annyira szeretem őt, hogy kész
volnék meghalni érte. Annyira elhagyta magát, hogy
semmivel sem gondol. 2) Bizonyos fokra, magasságra
emelkedve. Ki hitte volna, hogy annyira cigye dolgát ? 3) Oly távol, oly messze, odáig. Annyira távozott,
hogy már látcsővel sem lehet öt látni. Határozatlan
mértékű ez ily öszvetételben : annyira mennyire =
féligmeddig, valamennyire.
ANNYISZOR, (az-nyi-szor) ih. Oly gyakran, oly
sok ízben. Viszonytársai: mcnnyixzer, ahányszor, vagy
mint, vagy hogy, midőn t. i. rendkívüli nagyítást jelent. Annyiszor nevetek, amennyiszer látom. Annyiszor
fizet, mennyiszer lehet. Annyiszor járt a nyakamra,
hogy ajtót kellett mutatnom neki. Határozatlanul: anynyiszor mennyiszer.
ANNYIVAL, (az-nyi-val) ib és ksz. l)Oly sokkal. Annyival adós, hogy már llnge sem az ői-é. Anynyiual bír, amennyivel én. 2) Fokozó erejű: Ezt anynyival inkább, vagy annál inkább megteheted.
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— ANT, (an-t) (1), némely igehatározók képzője , pl. al-ant, bossz-ant, változattal: ott: alatt,
hosszait Első alkatrésze an, mely általán igehatározókat alkot, pl. okos-an, vékonyhangon én, pl. bölcsen ; a második t, mely szinte önállóan is képez hatarzókat, pl. örömes-t, képes-t, kival-t, néz-t
— ANT, (an-t) (2), taiveltető igéket képez, s
párhuzamos hangrendi társa: ént (en-t). Első alkatrészénél fogva önhatókat képez, pl. patt-an, csatt-an,
csepp-en, zökk-en, ezekből t képző hozzátételével leszen : pott-an-t, azaz pattanóvá tesz, pl. pattan az
ostor, pattant a kocsis; csepp-en-t, azaz eszközli, hogy
cseppenjen. Eszerint képződtek: lobb-an-t, czupp-an-t,
ropp-an-t, koccz-an-t, puff-an-t, vill-an-t, csörr-en-t,
serk-en-t, zökk-en-t, stb. V. ö. AN, (1), igeképzö.
ANTAL, férfi kn. tt. Antal-t, tb. —ok. A latin
Antonius után; kicsinyítve: Antus, Anti. Megjön Antal Budáról. Antal harasztjára bocsátott. Igen szűk
kora közmondások. Szent Antal tltee = orb&ncz, fenés
orbincz, dabrocz.
ANTAL ÁG, (antal-ag) fn. tt antalog-ot. Hegyalyján divatos hordó, mely körülbelül másfél akót foglal magában Máskép : A'talog, vagy Antolkó.
ANTALFALVA, helység Gömör vármegyében.
Helyragokkal: —falván, —falvára, —faluárót.
ANT ÁLKÉRÉSZT, ősz. fa. A czimertanban így
neveztetik a T bötüböz hasonló kereszt
ANTALKÓ, fo. tt —t. L. ÁTALAG.
ANTALÓCZ, falu Ung vármegyében. Helyragai:
—ön, —rá, —ról.
ANTI, férfi kn. Az Antal keresztnév kicsinyítője.
ANTÓNIA, női kn. tt. Antóniát. Ugyanaz ami
» latin: Antónia.
ANTUS, férfi kn. tt Antus-t, tb. —ok. Az Antal név kies. változata. Hasonló alakításnak: Fenti,
Gedut, Malyus, Imrus, Dodin, Gegtu, Mikus, s e nőnevek: Kattu, Annus, Hús, Judus, Ertsus, stb.
ANY, fa. az anya szónak eredeti alakja, melyhez az a kihangzásképen járult Ma már csak a harmadik személyragozásban él: any-ja, any-jok, anyjához, any-jánál, any-jától, any-jokért, any-jokkal,
stb. L. ANYA. E tekintetben hasonlók hozzá a szintén megtoldott apa, ap-ja, ap-jok, atya, aty-ja, atyjok, bátya, báty-ja, báty-jok. Az öcs és húg még önállóan divatoznak, de személyragozásban az öcs nem
ífcsöm, öcsöd, hanem öcsém, öcséd, mintha alanyesetben Sete volna: a húg pedig némely tájszokással: húgom, hugád, hugája; ezen divatból kiment alanyesettől: húga.
— ANY, névképző, mely a régiebb nyelvben
igen ritka, pl. ar-any, sav-any-ú,porh-any-újellenben
szokottabb a megnynjtott ány, pl. sil-ány, bitv-ány, és
az ony, eny, ény, tfny, pl. tak-ony, hor-ony, hev-eny,
csök-öny, stb. Újabb korban a vegyészek nyelvén jelenti azon elemet, melyből valamely test alakúi, tehát
átv. ért az illető testnek mintegy anyja, pl. hig-any
dárd-any, ham-any, horg-any, ibl-any, a magashanguak ntán: eny: mir-eny, él-eny, kön-eny, sten-eny,
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stb. Több származékban a nagy, nagyság fogalma
rejlik, ellenkezőleg az ács ecs képzőkkel, pl. horog,
horgony = nagy horognemfl eszköz a hajókon; szeg,
szigony = maga nemében nagy szegft szúró eszköz a
halászoknál; körny yagykörony = nagyob kör, vagyis bizonyos kört övedző vidék; horony = nagyobb
horzsolat, pl. melyet a vízmozás váj ki, stb.
ANYA, fo. tt anyát, tb. anyák. Személyr. anyám,
anyád, anyja, anyánk, anyátok, anyjok. L. ANY. 1)
Általán nőnemű állat, mely a maga neme szerint magzatot szül, táplál, nevel. TYgris anyától született, farkas anyától szoptatott kegyetlen ember. A borjut anyja
alá ereszteni, anyjától elválasztani. A csibék anyjok
szárnyai alá bújnak. 2) Nemesebb ért. az ember szülője, kit a magyar édes anyának nevez, különböztetésfil a mostohától. Közmondások: Ahol nyájas ős anya,
kényét lett a leánya. Nétd meg előbb az anyát, úgy
vedd el a leányát. Még a rótt anya is jámbor magtatot szeret. Szép a gyermek anyjának. Taknyot gyermek
is szép az anyának. Néma gyermeknek anyja sem eVti
szavát. Eb anyának kutya a leánya. Anyja hátában
tem volt jobb dolga. Vagyon anyja, de ki tudja, ki az
apját Megfogta az anyját =: szerencse érte, különösen gazdaggá lett Anyámasszony katonája = gyáva, félénk. Anyja leánya, azaz, anyjára ütött Lányok anyja, vén leány. Ha nem jöttél, ott veszte?, lányok anyjává lettél. Népd. Anyára vár egy újabb nemzedék. Vörösmarty. 3) Átv. ért ami anyánkról száll
ránk, vagy anyaként ápol, táplál bennünket Anyanyelv. Anyaföld. Anyaváros. 4) Mondjuk oly hívek
gyülekezetéről, melynek saját temploma és papja van,
különböztetésül a fiók egyháztól, mely valamely anya
egyházhoz tartozik. Hasonlók: anyaoskola, anyagyttlekezet, anyaország, stb.
A népies nyelvben gyakran keményebb kifejezésekre használtatik. Eb anyja fia, eb anyja kfflyke.
Kurv' anyja a rósz embernek. Menj kurv' anyádba.
Anyád kínja ! stb.
Mint a családi életbez tartozó, tehát első szfikségfi szó különféle nyelvcsaládokban egyezik, mi ősi
eredetére mutat, nevezetesen a Kaukázus körül nogai,
karácsai és uigur nyelven: ana, törökül is ana, héberül DK, finnül emtt, lat anus, német Ahn, goth an«n,
szanszkrit : ma, motor, mada, tübet: ma, hellén:
unla, /íifriyp. Ide tartoznak, melyek közvetlenül
szülésre, táplálásra vonatkoznak, mint, a magyar: eme,
emlS, emlet, emse, nő, éne, Unó', a német: Amme, a
szanszkrit an (élni), dsan (szülni) stb. tehát rokon az
élet, élctadás, szülés, növekedés fogalmával.
ANYAÁG, (anya-ág) ősz. fn. 1) A növény,
nevezetesen a fa fő ága, mely közvetlenül a törzsből
fakad ki. 2) Átv. ért a nemzetségi fának azon ága,
melyen anyánk elei vannak följegyezve, illetőleg:
anyai vérség. Anyaágról rokonok. Anyaágról nemetember. Anyaágról maradt jószág.
ANYABÁTYA, (anya-bátya) ősz. fn. Anyánk
fi testvére, anyai nagybátyánk.
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ANYAGILAG—ANYAILAG

ANYABÖTÜ, (anya-bötű) ősz. fo. Rézminta,
melyben a nyomtató ólombetűket öntik.
ANYACSAVAR, (anya-csavar) ősz. fa. Tölcsér
vagy csőalaku eszköz vagy készület, belül csavarosán
kihornyolva, melybe más, hengerded csavart illesztenek.
ANYÁCSKA, (anya-acs-ka) kies. fn. tt. anyácskát, tb. anyácskák. Az anya szónak hízelgő, kedvesT
kedő, nyájas kicsinyítése. A em vagy kemény, anyácskám, de lágy óz én szivem. Népd.
ANYACSÚCS, (anya-csúcs) ősz. fn. Növénytanban, az anyaszál hegyén levő gömböcske, máskép:
bibe Tagy porfogó. (Stigma).
ANYÁCZA, (anya-cza) fn. tt anyáczát, tb. anyácsák. 1) Szójátékképen az apácza után képezve, mintegy az apa ellentéte. 0 nem apácza akar lenni, hanem anyácza. 2) Gúnyneve a megesett ap&czának.
ANYADISZNÓ, (anya-disznó) ősz. fa. Emsedisznó, mely különösen tenyésztésre vau szánva, mely
malaczokat ellik; máskép : maglódisznó.
ANYAEGYHÁZ, (anya-egyház) ősz. fn. Bizonyos területen lakó bívek gyülekezete vagy testülete,
közönsége, kiknek helyben lakó lelkészek, illetőleg
plébánosok van. E területen kivül lakó s az illető
lelkese alá tartozó hívek községe : fiókegyház.
AOTAFA, (anya-fa) ősz. fn. Olyan fa, melyet
erdővágáskor fenhagynak, magzis, illetőleg további
tenyésztés végett.
ANYAFI, (anya-fi) ősz. fa. Szokatlan ugyan,
de szinte alkalmazható szó oly rokonok nevezésére,
kik anyánkról egy vérségüek velünk, miszerint atyafi
szabatosan véve csak az atyai ágú rokonságra vonatkoznék.
Egyébiránt szabatosabbak az anyarokon és aparokon.
ANYAFÖLD, (anya-föld) ősz. fn. Átv. ért. azon
föld, illetőleg ország, haza, melyben születtünk.
ANYAFÜ, 1. SZÍKFÜ. (Matricaria).
ANYAG, (any-ag) fa. tt. anyag-ot. 1) Minden
test, mennyiben a szellemnek ellentéte. Különösen,
melyből valami készfii vagy készíttetik, vagyis, a mi
bizonyos műnek testét teszi. A posztó anyaga gyapjú,
a vászoné kender, len. Selyem, szőr, gyapott anyag.
Horn külföldi anyag. Különbözik tőle a kelme, mely l
talajdonképen bizonyos anyagból készített szövetfélc
mű, ú. m. gyolcs, vászon, posztó, stb. Az ember anyagból
ét szellemből alkottatott. Az anyag szétoszlik, a szellem
fenmarad. Lelketlen, nyers, idomtíatlan anyag, Sár,
ca*, fa, Ug, folyó, kemény anyag. 2) Átv. ért. jelent
oly dolgokat is, melyek szellemi müvek alapjául, tárgyául szolgálnak. A regényköltő sok anyagra talál,
nem csak az ó, hanem az újabb korban is.
A latin matéria után helyesen alkotott s közdivaturá lett szó.
ANYAGI, (any-ag-i) mn. tt. anyagi-t, tb. —ok.
Ami anyagból való, nem szellemi; anyagot illető, arra vonatkozó, testi szükségekhez tartozó. Anyagi érdekek. Anyagi jólét, mely a test szükségeit, vágyait

bőven kielégíti. Anyagi élvezet. Anyagi czélokután törekedni, » a szellemieket elhanyagolni. Anyagi ember,
aki csupán testének él, a a szellemiekkel nem gondol.
ANYAGILAG, (any-ag-i-lag) ih. Anyagi tekintetből, oldalról, nem szellemileg, nem magasbb erkölcsi szempontból. Anyagilag jó állapotban lenni.
Anyagilag segíteni elő a művészetet, azaz, pénzzel s hasonlókkal.
ANYAGKÉSZLET, (anyag-készlet) ősz. fn. Bizonyos czélra előlegesen beszerzett anyag, pl. gyári,
építési anyagkészlet.
ANYAGOS, (any-ag-os) mn. tt. anyagos-t vagy
—át, tb. —ok. Anyaggal ellátott, megrakott, teljes.
ANYAGSZÉR, (anyag-szer) ősz. fh. Mindenféle
szer, jószág, melyből valamit készítenek. Különösen,
kereskedési áruczikkek.
ANYAGSZÉRÁKUS, (anyag-szér-árus) ősz. fn.
Aki anyagszerekkel kereskedik, különösen a fűszerkereskedők.
ANYAGTALAN, (any-ag-talan) mn. tt. anyagtalan-t, tb. —ok. Amiben anyag nincs, anyagtól
mentt, szabad. Az angyalok, mint tiszta szellemek,
anyagtalan lények.
ANYAGTALANSÁG, (any-ag-talan-ság) fn. tt.
anyagtalanság-ot. Anyag nélküli állapot vagy tulajdonság; szellemi, erkölcsi minemüség.
ANYAGVÁLTOZTATÓ, (anyag-változtató) ősz.
mn. Gyógytani ért. ami a kór anyagát változtatja.
ANYAQYILKOLÁS, (anya-gyilkolás) ősz. fh.
Bűn, melyet oly gyermek , illetőleg emberszülött követ el, aki saját anyját megöli.
ANYAGYILKOS, (anya-gyilkos) ősz. fo. Aki
saját édes anyját öli meg.
ANYAGYILKOSSÁG, 1. ANYAGYILKOLÁS.
ANYAGYÜLEKEZET, (anya-gyülekezet) ősz.
fn. Anyaegykázlioz tartozó bívek gyülekezete községe, 1. ANYAEGYHÁZ.
ANYAHÍMÉS, (anya-hímés) ősz. fn. Növénytani ért. így neveztetnek azon növények, melyeken a
hím vagy a magzat oldalából, vagy az anyaszárból,
vagy a bibéből nő ki, milyen pl. a farkasalma. (Gynaudria).
ANYAIIÍMVTRÁG, (anya-hím-virág) ősz. fű.
Virág, az anyabímesféle növényeken.
ANYAI, (any-a-i) mn. tt. anyai-t, tb. —ak. 1)
Anyát illető, anya lényéhez, természetéhez, mivoltához tartozó. Anyai tiszteiéi. Anyai szeretet, vonzalom, érzés, öröm, fájdalom, gondviselés, ápolás. Anyai
oktatás, áldás, átok. Anyai szív, ölelés. Anyai tej,
csók. Az anyai tej legédesebb. Km. Anyai nyelv. 2)
Anyától jövő, származó, anya után maradt. Anyai
örökség, jószág, birtok. Néha vétetik főnév gyanánt is,
anyai örökség, anyai rész helyett. Az anyait kivenni
elkölteni.
ANYAILAG, (any-a-i-lag) ih. Anyai módon,
úgy mint a szerető jó anya szokott. Anyailag ápolgatni az árva kisdedeket. Mostoha gyermekeivel anyailag bánni. Édes anyailag.
11
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ANYAISKOLA—ANYÁLKODÁS

ANYAISKOLA, (anya-iskola) ősz. fn. 1) Az
anyaegyház iskolája, melyhez képest a fiókegyházak
iskolai fiókiskolák. 2) Főiskola, melyben a felsőbb
tudományok taníttatnak (Collegium).
ANYAJEGY, (anya-jegy) ősz. fa. Örökké fönmaradó folt a gyermek bőrén, különösen orczáján,
melyet születésével hozott a világra. Ilyen jegyek
néha kidndorodással rutítják el az arezot
ANYAJOG, (anya-jog) ősz. fn. Jog, melyet az
anya részint természeti, részint polgári törvények
erejénél fogva bír gyermekei fölött
ANYÁJOS, (any-a-j-os = any-a-i-as) mn. tt
anyájos-t vagy —öt, tb. —ok. Balaton vidékén divatos tájszó, s mondják érett kora, férjhez mehető
leányról, vagy szabad szárnyra kelő madárfiról; máskép : anyányi.
ANYAJUH, (anya-juh) ősz. fo. Nőstény juh,
mely szaporít, mely avégre tartatík, hogy bárányokat elljék. Az anyajuhokat szénán tartani, sózni.
ANYÁKA, (any-a-ka) kies. fa. tt anyákat, tb.
onyákák. A köznép némely vidékeken, különösen a
székelyeknél így kicsinyíti az anya nevet Szokottabban: anyácska.
ANYAKAPTAR, (anya-kaptár) ősz. fh. Méhkas,
mely a méhek megfojtásakor fönhagyatík tenyésztés
végett a jövő évre.
ANYAKAS, 1. ANYAKAPTÁR.
ANYAKEDVENCZ, (anya-kedvence) ősz. fh.
Gyermek, kit az anya egyéb szülötteinél jobban kedvel,
gedél, ki iránt különös szeretettel, gonddal viseltetik.

ANYAKELENCZE, L ANYAKAPTÁK.

ANYARÖ, (anya-kő) ősz. fa. Megkövült kéttekenöjü csigafaj.
ANYAKÖNYV, (anya-könyv) ősz. fh. Az anyaegyház, illetőleg lelkész! hivatal hiteles könyve, melyben határozott rovatokba a szülöttek, s azok szülői és
keresztszülői, valamint a keresztelő maga, idősor szerint
följegyeztetnek. Szélesb ért. jelenti azon könyveket is,
melyek egyszersmind az őszveházasodottak és halottak névsorát foglalják magokban; de ezek szabatosabb neve általában: egyhozkönyv, különösen pedig:
házasulok könyve, halottak könyve.
ANYAKÖPÜ, (anya-köpü) Ősz. fh. 1. ANYAKAPTÁB.
ANYAL, (any-al) ősz. fh. Növénytanban, az
anyavirág alja, töve, melyből a gyümölcs kinő, máskép : termő'.
ANYALGÁS, (any-al-og-ás) fio. tt anyalgásí,
tb. —ok. Gyermekes nyájaskodás, milyen a kisdedeiket gedélő anyáké, illetőleg dajkáké szokott lenni.
Egyezik vele a vékonyhanga: enyelgés.
ANYALJ, (any-alj) ősz. fo. 1. ANYAL.
ANYÁLKODÁS, (any-a-al-kod-ás) fn. tt anyálkodás-t, tb. —ok. Anyai gondviselés gyakorlása, anyai
kötelességek teljesítése gyermekei iránt
Közép al képzéssel alkotott szó, mint ezekből :
Hála, tunya, gazda, buja, lett: haíátkodás, tunydUcodás, gocdállodás, bujáUcodát stb.
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ANYÁLKODIK, (any-a-al-kod-ik); k. m. onyálkod-tam, —tál, —ott, htn. —ni. Gyermeke iránt
anyailag gondoskodik, anyai kötelességeket gyakorol.
Törzse ás elvont anyái, s Képzésre olyan mint:
hálálkodik, tunyálkodik, gazdálkodik, garázdálkodik,
oujálkodik, stb.
ANYAJLÓ, (anya-ló) ősz. fa. Kanczaló, mely csikótenyésztésre van szánva; vemhes, csikós ló.
ANYALOG, (any-al-og) gyak. önh. Gyermekesen nyájaskodik, mint az anyák vagy dajkák szoktak kisdedeikkel. Egyezik vele: enyelég, székelyesen:
anyolog ám. nagyobb személyekkel ügyetlenül enyeleg.
ANYALÚD, (anya-ldd) ősz. fa. Szaporításra hagyott Idd, mely tojik és libákat költ, nevel. Csalóközben: bonyalúd.
ANYALÚG, (anya-lúg) ősz. fa. A vegyészek és
némely mesterembereknél oly lúg, melytől a sósrészek
elválasztattak.
ANYAMÉH, (anya-méh) ősz. fn. 1) Üreg a női
alkasban, hol a magzat megfogamszik, és születéséig
marad. Fordítva: méhanya. 2) A méhkasban nagyságára nézve azon kitűnő méh, mely a rajt szaporítja,
és midőn elszállani készül, vezeti.
ANYAMÉHFÜ, (anya-méh-fíi) ősz. fo. Többféle
füvek neve, melyek akár tudományos gyógyászat, akár
népies hiedelem szerint az anyaméh bajai ellen gyógyszerül használtatnak, milyen különösen a szik/fi (Matricaria).
ANYAMÉRCZE, (anya-mércze) ősz. fn. A helybeli hatóság hiteles mértéke, illetőleg mérője, szapuja, köble, kilaja, melyhez az árusok kötelesek szabni
saját méréseiket
ANYAKÉNÉ, (anya-néne) ősz. m. Anyám nőtestvére, anyai nagynéne.
ANYANYELV, (anya-nyelv) ősz. fo. 1) Azon
nyelv, melyet, mint mondani szokás, anyánk tejével
szoptunk, anyánktól tanultank. A magyar anyától magyar, a némettől nemet, a tóttól tót anyanyelvet tanul
a gyermek. 2) Oly nyelv, melytől mintegy anyától
más nyelvek származtak, tehát ezekheti képest eredetiebb, ősibb nyelv. Ás anyanyelv származékai leánynyelvek, pl. az olasz, franczia, spanyol, mint a latin
anya leányai.
ANYÁNYI, (anya-nyi) mn. tt onyányi-f, tb.
—ok. Mondjak nőgyermekekről, leányokról, midőn
fölserdülnek, s nagyságra anyjaikhoz hasonlók; különösen madárfiakról, midőn egészen mogtoüasodván
szabad szárnyra bocsátkoznak. Anyányi csirke, gátamig. Az anyányi madarak elszállnak fészkeikből.
A képző nyi értelménél fogva = anyai nagyságú. L. — NYI, képző.
ANYAORSZÁG, (anya-ország) ősz. fh. Ország,
melynek törvényei, hatósága, illetőleg koronája, fejedelme alá más rokon alkotmánya mellékonz&gok
mint kapcsolt részek taztoznak, milyen pl. Magyarország a hozzá tartozó országokra nézve.
ANYAOSKOLA, (anya-oskola) ősz. m. 1. ANYAISKOLA.
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ANYAÖLÖ, L ANYAGYEŰKOS.

ANYAPÉNZ, (anya-pénz) ősz. fii. Oly pénz,
melyet az anyák többnyire alattomban, az atyák tudtán s akaratán kívül dugdosnak gyermekeiknek.
ANYAPÉB, (anya-per) ősz. fn. A megindított
per első folyama, kfllönböztetésfil az újított pertől.
ANYARÉSZ, (anya-rész) ősz. fn. Örökség, melyet a gyermekek anyjok után kapnak. A nagykorúakká lett gyermekek anyjok haldia után apjoktól kivehetik a* anyarészt. Máskép: anyai jog, vagy jus,
vagy egyszerűen: anyai. Elkölteni az anyarészt, vagy
anyait, s a* apaira előre adósságot csinálni.
ANYAROKON, (anya-rokon) ősz. fn. Aki anyai
ágról Térségben van velünk.
ANYAROZS, (anya-rozs) ősz. fh. Üszögféle rozstermény, hosszúkás, fekete, s gyakran györbült szemekkel, melyek lisztje fehér, néha kékes s émelygős
édességü, • leginkább nedves évben teremnek meg.
ANYÁS, (any-a-as) mn. tt anyás-t, vagy —át,
tb. —ok. Oly gyermekről mondják, ki mindig anyján csttgg, kinek anyján kívül senki kedvére nem tehet ; anyai túlzott szeretet, gedélés, kedveskedés által elkényeztetett
ANYASÁG, (any-a-sag) fn. tt anyaság-ot. Anyai
tulajdonságok, s kötelességek öszvege, illetőleg anyai
minemüség, vagy állapot Az anyaságnak vannak örömei és fájdalmai.
ANYÁSKODÁS, (any-a-as-kod-ás) fn. tt. anyáskodát-t, tb. —ok. Az anya természetes ösztönszerü
érzelmeinek és kötelességeinek gyakorlása ; anyai
gondoskodás, ápolgatas; máskép : anyálkodás.
ANYÁSKODIK, (anya-as-kod-ik) k. m. anyáskod-tam, —tál, —ott, htn. —ni. Anyai kötelességeket gyakorol, gyermekinek anyailag gondját viseli,
azokat ápolgatja, neveli stb. Átv. ért idegen gyermekekkel jó anya módjára bánik.
ANYÁSODÁS, (any-a-as-od-és) fa. tt anyásooVis-t, tb. —ok. Átmenetei! állapot, midőn bizonyos
fiatal állatok anyásodnak. V. ö. ANYÁSODIK.
ANYÁSODIK, (any-a-as-od-ik); k. m. anyásodtam, —Ül, —ott, htn. —ni. 1) Mondjuk madárfiakról,
midőn elvetvén első pelyheiket, tollasodni s anyjokbo« hasonlókká lenni kezdenek. Átv. ért anyásodik
a serdnlő leány is. 2) Anyásodnak a méhek, midőn
fiatal királynét, rajvezért kapnak.
ANYASBÓF, (anya-sróf) ősz. fn. Helyesebben,
• tisztább magyarul L ANYACSAVAE.
ANYÁSUL, (any-a-as-ul); önb. m. anyásul-t, htn.
—M*. Mondják leányról, midőn anyányivá, férjhez valóvá fejlődik.
ANYASZÁL, (anya-szál) ősz fn. Azon vékony
«*áracsk«( mely némely virágokban a magzat tetejéből nő ki, s melynek negyén van a bibe vagy porfogó.
ANYASZÁR, 1. ANYASZÁL.
ANYASZENTEGYHÁZ, (anya-szent-egy-báz)
5u. fii. Általán, ásón hitvallási • erkölcsi testület,
melyet Jézus Krisztus alapított, s az apostolok terjeutettek, mely értelemben keresztény anyaszentegy-
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háznak neveztetik. Szorosabban véve: azon keresztény gyülekezet, mely világszerte elterjedve lévén, láthatatlan fejéül szinte Jézus Krisztust, de láthatóul a
római püspököt, azaz pápát, mint az Üdvözítő helytartóját vallja és tiszteli, s ez a római kathólika, vagy
rövidebben, kathólika anyaszentegyház. Szertartásaira
nézve : latin vagy gSrSg anyaszentegyház. Részletes alkalmazással így neveztetnek azon nagy közönséges,
és egységes testületnek egyes tartományokban lakó
gyülekezetei is, pl. franezia, spanyol, olasz, magyar
anyaszentegyház. A franezia anyaszentegyház szabadságai. A magyar anyaszentegyház főpapjai, zsinatai.
A jelen és másvilági életre vonatkozólag : vitézkedő
anyaszentegyház, melyhez az élők, dicsöült anyaszentház, melyhez az fidvözültek tartoznak. Oktató, igaz,
egyedül üdvözítő, apostoli, közönséges anyaszentegyház.
A magyar protestánsok, midőn saját hitvallási gyülekezetökről szólónak, egyház szóval élnek. Protestáns, reformált egyház, ritkábban anyaszentegyház.
ANYASZENTEGYHÁZI, (anya-szent-egy-ház-i)
mn. Anyaszentegyházból való, ahhoz tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Anyaszentegyházi parancsolatok,
szokások, szertartások, oktatás, áldás.
ANYASZÍV, (anya-szív) ősz. fn. Ösztönszerü,
gyöngéd anyai érzelem, vonzalom, szeretet, milyennel édes anya viseltetni szokott szülötteihez.
ANYASZÜLTMEZTELEN, (anya-szült-meztelen) ősz. mn. Akin semmi ruha nincsen, egészen pőre,
oly meztelen, mint születésekor volt. Anyaszttltmeztelenre levetkőztetni valakit. AnyaszUltmeztelenen eltemettetni. Néhutt a nép nyelvén elrontva: anyaszüzmezlelen.
ANYATÁRS, (anya-társ) ősz. fn. A házas felek
anyjai egymásra nézve anyatársak, vagyis, a férj anyja
és a nő anyja egymást anyatársnak hívják, valamint
ugyan a házasfelek apjai: apatársak, s oly férjek,
kiknek nejeik testvérek : vötársak. Különben az anyatársak, népiesen: nászasszonyok.
ANYATEJ, (anya-tej) ősz. fn. Tej, melyet a kisded saját édes anyja emlőiből szop. Anyatejen nevelt
gyermek. Anyatejjel beszivott hazai nyelv, nemzeti érzelem.
ANYATEMPLOM, (anya-templom) ősz. fh. Egyházi anyagyülekezet temploma, melyben a helybeli
lelkész rendesen szokta tartani az isteni szolgálatot,
különböztetésül a fióktemplomtól. A kathólikusoknál:
plébánia- vagy fáratemplom.
ANYÁTLAN, (any-a-atlan) mn. tt anyátlan-t,
tb. —ok. Akinek, illetőleg aminek nincsen, megholt
az anyja, anya nélküli, anyjától megfosztott, elszakasztott árva. Anyátlan gyermekek. Anyátlan verébfiák. Határozókig: anyátlanul helyett is.
ANYÁTLANODÁS, (any-a-atlan-od-ás) fn. tt.
anyátlanodás-t, tb. —ok. Anyátlanná levés, elirvulás.
ANYÁTLANODIK, (any-a-atlan-od-ik); k. m.
onyátlanod-tam, —tál, —ott, htn. —ni. Anyátlanná
lesz, anyját elveszti, árvaságra jut Anyátlanodik a
méhraj is, midőn királynéja megbal.
11*
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ANYÁTLANUL, (any-a-atlan-ul) ih. Anya nélkül, anyjától megfosztva, árván. Anyáttanul maradni,
ftflneoelkedni.
ANYATOLL, (anya-toll) ősz. fh. A fiatal madarak tolla, melyet pelybeik elhullása ntán kapnak. Átv.
ért az anyányi vagy fölserdfilt leányról mondják:
kiverte az anya tolla.
ANYATÖ vagy TÖKE, (anya-tő-tőke) ősz. fa.
A növények dereka, mely közvetlenül a magból,
csirból fejlik ki, mely egyszersmind több mellék tőszárak anyja.
ANYATYÚK, (anya-tyúk) ősz. fn. Kotlós tyúk,
mely tojásokon fii, csibéket költ, s azokat fölneveli.
ANYAVÁROS, (anya-város) ősz. fa. Valamely
birodalom vagy ország, tartomány fővárosa. Magyarország anyavárosa Buda, vagyis inkább .Budapest.
ANYAVIEÁG, (anya-virág) ősz. fh. Virág, melynek természeti rendeltetése, gyümölcsöt hozni; bibés,
porhonos virág, különböztetésül a hímvirágtól.
ANYÁZ, (any-a-az) áth. m. anyrfz-íam, —tál,
—ott, pár. —z, htn. —ni. Anyának nevez, anyai
czfmmel tisztel valakit. A nevelSnöt, jóíevbnénkeí
anyázni.
ANYÁZÁS, (any-a-az-ás) fn. tt. anyázás-t, tb.
—ok. Anyának nevezés; czimezés, mely szerint valamely nőt anyánknak hívunk.
ANYI, (any-i) mn. tt. anyi-t, tb.—ok. A vegybontásban azon fém jelző neve, mely minden idegen
alkatrészektől megszabadult, tehát mintegy anyává,
elemmé rált ki.
ANYÍT, (any-í-t); áth. m. anyü-ott, pár. —s,
hatn. —ni vagy —ani. A vegybontisban elemi, minden más alkatrészektől megszabadult tiszta állapotjára viszi vissza.
ANYÍTÁS, (any-í-t-ás) fh. tt. anyitás-t, tb. —ok.
Cselekvés, midőn anyítunk. V. ö. ANYI, ANYÍT.
ANYÍTÓPOR, (anyító-por) ősz. fn. A vegybont&sban azon szer, melynek segítségével, leginkább
tűzben,' valamely fémet elemi tiszta állapotjára oldunk fel.
ANYTVAD vagy — IVADÉK, (any-ivad vagy
—i vad ék) ősz. fn. Anyui testvér (fiú vagy leány)
ivadék.
ANYJOK, (any-j-ok) Ax anya* szónak birtokrágós módosítása, ám. az ő anyjok, t i. a gyermekeké, így szólítja a köz magyarember Önnön feleségét,
valamint viszont az asszony így szól urához: apjok,
ha t i. magzataik vannak. A nyelvszokás személyragozza is: anyjokom, apjokom. Ejtik így is, de nem
helyes ragozással: anyjuk, apjuk.
ANYÓ, (any-6) fn. tt anyó-t, tb. — fc. Korosabb asszony, aggkorú nő. A nem kedvesen bangzó
banya szónak gyöngédebb, szelídebb mása.
ANYÓKA, (any-ó-ka) kies. fn. tt anyókát, tb.
anyókák. Az onyó szónak kicsinyített, s mintegy szelídebb módosítása.
ANYOLOG, 1. ANYALOGk

ANYÓS—APA
ANYÓS, (any-ó-os) fia. tt. anyós-t, tb. —ok. A
férj így nevezi feleségének anyját, s viszont a feleség így hívja férjének anyját, máskép: napom, napamasscony.
ANYUL, (any-a-nl) ih. 1) Anya gyanánt, úgy
mint anya, anyai módon. Édeeanyul bánni a mostoha
gyermekkel, az árvával. 2) Mint vérségi rokonságot
jelelő ám. anyai részről, anyai ágról. Anyui bátyáin
= anyámról bátyám. Anyui öcsém. Hasonlóan: anyui
neném, anyui húgom. Szűkebb ért. oly testvéri rokonságai vétetik, melyben a testvéreknek egy anyjok,
de külön apjok van. Anyui testvérem, azaz, kinek velem egy anyja, de más apja van. Anyui öcsém, kit
velem egy anya szült, de más apa nemzett
Az első pont alatti ül hasonlatot, olyanságot jelentő képző, mint pl. a bolondul, például, emberül, stb.
A második pontú ül pedig valószínűleg a rúl (ról) megrövidítése, mintha volna: ap-rúl, aprói, any-rúl, any-róí.
ANYUS, (any-ns) ín. tt anyus-í, tb. —ok. Kicsinyítő s némi bizelgésre matató módosítása a komolyabb anya szónak, épenűgy, mint: apus, atyus,
és a keresztnevekben: Fertu, Gedtu, Annus, Hűt, stb.
Mint korosabb nőt jelentővel rokon a banyát
(vén anyát) jelentő, latin onus.
AP, (1), fn. mely önmagában nem, hanem caak a
búrtokos állapot harmadik személyében haszniltatik:
ap-ja, ap-ját, ap-jával, ap-jok, ap-jokot, ap-joik. A
többi személy- és névmódosító ragokat a kibangzásos
apa gyök veszi föl: apám, apád, apánk, apához,
apával, stb. £ tekintetben egyeznek vele a> afy, ony,
báty, vérségi nevek. Változattal: »p, jelenti nőmnek
vagy férjemnek apját L. APA.
AP, (2), elvont gyöke az apad, apály, apaszt szóknak, és ezek származékainak. Alapfogalomban jelent
feneket, aljat, alapot, alacsonyát, minélfogva ügy
látszik, hogy a lap csonkított mása, legalább apad
apaszt, és lapod lappad, és lapö laposzt igen rokonok. Figyelmet érdemebiek itt a latin 06, szanszkrit
ab és anb, hellén áiro, á<p, német ab, .Ebbe, stb.
— AP, 1) igeképző, a har-ap és elavult hagyap származék-igékben. 2) névképző, hangrendi változattal : ép, op, bp, ip, mint: al-ap, iss-ap, köt-ep,
ill-ep, kol-op, czöl-op, zsilip; némely igékben középképző :áll-ap-odik,gyar-ap-odik, td-ep-edik, csiíí-apodik. Némely részint önálló szókban, részint elvont
törzsekben egyszerű p, ú. m. tal-p, hor-p, ször-p,
h»r-p, ter-p, íom-p. Mindetek elemzését illetőleg L
P, mint képző.
APA, (1), (ap-a) fn. tt apát, tb. apák. Személyragokkal: apám, apád, apja; apánk, apátok, apjofc;
apáim, apáid, apjoi ; apáink, apáitok, apjaik, némely
kok szerint: apáik. Legősibb, szavaink egyike, melylyel műiden magyar nevezni szokta nemzőjót Az apa
és gyermek, illetőleg/MÍ vagy leány viuonylatoa fogalmak. Ó' hat gyermek, négy fiit étkét leány apja. Edét
apa. /Szelíd, gondot, engedékeny apa.
Legyen minden magyar ntód
Különb ember, mint apja volt
Vöröemarty.
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Apjára ütött, ám. apja természetével, tulajdonságaival bíró fid, máskép : apja fia. Eb apának kutya fia.
A népies köznyelv gyakran keményebb, sőt bántalmazó kifejezésül is használja. Apád lelkének sem teszem. Ilyet még az apád sem látott. Fok apád, ellenmondási, roszaJási kifejezés. Többesszámban: apáink
vétetik e helyett: őseink.
Öszvetételeit : keresztapa, örömapa, öregapa,
nagyapa, mostohaapa, stb. L. saját rovataik alatt, és
v. ö. ATYA.
Rokonok hozzá a hellén aana, aáana, aánnot
(nagyapa), »rat>/o, héber 2K, latin papa, pa-ter, abba,
óbbat, avut, szanszkrit pá (ápol, táplál), papus (ápoló),
török baba, stb. Ösiségére mutat, hogy a legkülönbözőbb fajú népek nyelvében divatozik. V. ö. ABA.
APA, (2), falu Szatmár vármegyében. Helyragokkal : Apá-n, —ró, —ról.
APACS, (ap-acs) fn. tt. apacs-ot. Mind a Duna,
mind a Tisza vidékén divatos szó a halászoknál, s
jelenti azon rudat, mely a gyalom, vagyis öregháló
végéhez van ragasztva, s melynélfogva a megvetett
hálót vízirányosan tartják, s a part felé húzzák. Változattal: apacsó, apacsú, apacsúr, apasúr.
Talán eredetileg habacs, a habar igével rokon,
mennyiben Szatmár vidékén az apacsin jelent evezőlapátot, melynek rendeltetése a vizet habarni, mit
nagy halászatkor is szoktak a halászok rúd által
gyakorolni, hogy a fölzavart vízben annál sikeresebben működhessenek.
APACSIN, (ap-acs-in) fn. tt. apocsin-t, tb. —ok.
Szatm&rvidéki tájszó, s ám. evezőlapát.
APACSRA, (ap-a-acs-ka) kies. fn. tt. apácskát.
Az apa szónak gyermekileg hízelgő kicsinyítése;
aputica, otyusko.
APACSÓ vagy APACSÚ, 1. APACS.
APÁCZA, fn. tt apáczdt, tb. apáczák. Magát
különösen isteni szolgálatra szánt nőszemély, ki monostorba lépvén szüzi tiszta életre és engedelmességre kötelezte le magát. Apácza szűz. Szemérmes mint
apacsa. Szürke apácza. A latin obbalissa, és franczia
abesse után képzett szó.
APÁCZA, paszta Csanád vármegyében. Helyragokkal : Apáczá-n, —rá, —ról.
APÁCZACZÉRNA, ősz. fn. Igen finom vékony
szálú czéraa, melyet kisded gombolyagokban Brabantból hoznak. Eredetileg apáczák éltek vele finom
hinuS munkáikban.
APÁCZAÉLET, (apácza-élet) ősz. fű. Szerzetes
rendi élet, milyet kolostorban élnek az apáczák. Átv.
ért. a világtól magányba vonult nő élete. Apáczaélelre adni magát. Apáczaélettöl irtózni.
APÁCZAFALU, helység Szatmár megyében.
Helyragokkal: —ba, —bán, —bói.
APÁCZAFÁNK, (apácza-fánk) ősz. fn. Sütemény neme, befözött gyümölcstöltelékkel, melyet különösen az apáczák szoktak készíteni. Köznépiesen :
apáczafing, de amely müveit nyelvbe nem való.

AFÁCZAJB, (apácza-ír) ősz. fn. Bizonyos kenőcs neve, melyet eredetileg apáczák készítettek.
(Ungventom Tutia, Ungventum Nihilt).
APÁCZAKLASTROM, (apácza-klastrom) ősz.
fn. Klastrom, vagyis zárdafélc intézet, melyben ás
apáczaéletre szentelt nőszemélyek a világtól, s különösen férfiak társaságától elvonulva élnek.
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APÁCZASÁG, (apácza-ság) fn. tt. apáczaság-ot.
Apáczai élet, nőszerzetesi állapot Apáczaságban keresni menedéket, üdvösséget.
APÁCZASZAKÁLOS, falu alsó Csalóközben.
Helyragozva: Szakálosra, —ön, —róí.
APAD, (ap-ad); önh. m. apad-/, htn. —ni. Mondatik minden folyékony anyagról, midőn részei lassanként elpárologván, elébbi magassága, fogy, illetőleg alább száll. Ellentéte: árad, dagad. Különösen
apadnak a vizek, folyók, patakok, tavak. Apad a Duna, a Tisza. Se nem apód, te nem árad. Átv. ért. apad
a tehén tőgye, midőn teje megfogyatkozván ősz velappad. Kiapadnak a könyek. Apad a dudorú, tömött,
kövér test, midőn lapossá lesz. Apadt faru, melltt,
arczu vén asszony. Apadt iüepií. Képes kifejezéssel:
Kiapadtak fejéből a gondolatok. Kiapadóit vala a szómé, az az kifolyt. Debreczeni legendás könyv.
Mennyiben az apadás bizonyos mélyedéssel,
sülyeddssel, alászállással s lapulással jár: valószínű, hogy nem egyéb, mint a lappad, lapul szók
csonkított változata. Vékonyhangon rokona: eped,
mely szintén a test apadását, soványodását, öszveesését hozza magával. A szláv nyelvben opod főnév jelent leesést, különösen napestet, napnyugotot. Ezen
fogalmi és hangtalálkozás ugyan meglepő, de tudni
kell, hogy például a szláv opad elemezve o és pad,
mert padnem = esem, de a magyar apad elemezve
ap-ad, melyből lesz átható: ap-oszt, és így elemekre
nézve különbözők. V. ö. AP, (2).
APADÁS, (ap-ad-ás) fn. tt apodás-t, tb. —ok.
Akirmely folyékony, vagy dudorodott test magasságának lelapulása, leszállása, szűkebb mederbe, illetőleg térimébe vonulása. V. ö. APAD.
APADÁSI, ap-ad-ás-i) mn. tt apodási-t. Apadást illető, arra vonatkozó. Apadást fokozat, mélység,
sebesség, lassúság.
APÁDAT, (ap-ad-at) fn. tt. apadat-ot. L. APADÉK, és APÁLY. Ellentéte áradat.
APADÉK, (ap-ad-ék) fn. tt apodék-ot. Az apadás-tói abban különbözik, hogy ez jelenti a víznek
folytonos alábbszáll&sát, az apadék pedig azon apadási tért, vagy fokozatot, melyről a víz magassága eltűnt. Olyan a különbség, mint: szakadás, szakadék,
hasadás, hasadék, maradás, moradék, stb. között. Egy
hUuellenyi, két lábnyi, egy Slnyi apadék.
APADHATATLAN, (ap-ad-bat-atlan) mn. tt.
apodhotatlon-t, tb. —ok. Illető nedvvel túlságosan bővelkedő, ki nem meríthető, kisxáradhatatlan. Apad-
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hatatlan mély tenger, tengertnem. Atv. ért. kifogyhatat- vaczka kopasz, csészéje födelékes, bóbitája pelyhes,
lan, mindig teljes, töltött Apodhototlan bűvös erszény. száratl&n, virága sárga. Vannak többféle fajai, melyek
APADHATATLANSÁÖ, (ap-ad-hat-aüan-ság) részint egyvirágu tSkoctányotak, részint elágazó száfh. tt —öt. Állapot vagy tulajdonság, melynél fogva rúk. (Apargia vagy Leontodon. L.)
valami ki nem apadhat
APAROKON, (apa-rokon) ősz. fii. Aki atyai ágAPADHATATLANUL, (ap-ad-hat-atlan-ul) ib. ról van Térségben velünk, azaz, a szoros és tulajdon
Nedveiből ki nem fogyhatva, kimeríthetetlenUL
értelemben vett atya/!.
APADHATLAN, 1. APADHATATLAN.
APÁS, (ap-a-as) mn. tt opás-t vagy —öt, tb.
APADHATLANSÁG,1.APADHATATLAN8ÁG. —ak. Apjától különösen gedélt, elkényeztetett, s anAPADOZ, (ap-ad-oz); gyak. önh. m. apadoc-tam, nak nyakán lógó gyermek.
—tál, —ott, pár. —s. Lassan lassan, nem hirtelen,
APASÚR, 1. APACS.
de folyvást apad, illetőleg alábbszáll, lelapul, kifogy,
APASÁG, (ap-a-ság) fn. tt aposág-ot. Apai mikiszárad, kipárolog. /Száras forró nyárban apadoznak nemflség, állapot, nemzői viszony.
a patakok, folyók, tavak.
APASZT, (ap-asz-t) áth. m. aposst-ott, pár.
APADOZÁS, (ap-ad-oz-ás) fii. tt apadozás-t, apascsz, htn. —ni vagy —ám. 1) Bizonyos öbölben,
tb. —ok. A nedvnek, víznek, illetőleg dudorú, fölfújt mederben, térben levő nedvet kipárologtatas, felszívás,
testnek folytonosan tartó alább szállása, lelapulása, lecsapolás stb. által kevesebbé tesz, alább szállít, szűAPADT, (ap-ad-t) mn. tt apodt-ot. 1) Híg tes- kebbre szorít A hosszú ét forró nyár tavakat, patakotekre, nevezetesen vízre vonatkozólag, ami kifolyás, le- kat apaszt. 2) Átv. ért. bizonyos felfúvódott, dudorú,
csapolés, merítés, kipárolgás által alább szállott, meg- tömött testeket laposakká tesz. A tok kiadás apasztja
fogyott Igekötőkkel: leapadt, kiapadt. 2) Fölfiijt, du- ás erssenyt.
dorú testeket illetőleg ám. öszveesett, lelapult, aszott,
APASZTÁS, (ap-asz-t-ás) fn. tt opaszíás-f, tb.
zsugorodott Apadt csöcs, emlő', tSgy. Apadt árét, far. —ok. Cselekvés, mely által valami apadóvá lese. TáAPAGY, paszta Szabolcs vármegyében. Helyr. vok, erek, folyók aposztása.
—ön, —rá, —ról.
APÁT, fh. tt apát-ot. Bizonyos szerzetesrendek,
APAGYILKOS, (apa-gyilkos) ősz. fn. Aki sa- milyenek a benedekiek, ciszterciták, s át ezekhez
ját apját meggyilkolta, megölte.
hasonló rendi szabályokat követők, illetőleg monosAPAGYILKOSSÁG, (apa-gyilkosság) ősz. fh. torok főnökei. Czimzetes vagy süveges apát, kinek
Borzasztó undok bűntett, melyet oly magzat követ csak apáti czíme, és süvege van. TVhonyi, bokonybéíi,
el, aki apját erőszakos halállal megöli.
zirezi apát. Szentmártoni vagy pannonhegyi fdapát.
APAHÍDA, falvak Erdélyben. Helyragokkal: Némely szerzetesrendek főnökei prépostok.
—hidán, —hidára, —hidáról.
A több nyelvekkel közös apa, abba szóval egy
APAI, (ap-a-i) mn. tt. apoi-í, tb. —ok. 1) Ami eredetű, honnan latínul: obbos, olaszul: obbote, spaás apáé, ami az apáról maradt, örökségül róla jutott, nyolul : obád, németül: Abt, svédül: obbod, angolul:
kapott Apai birtok, jószág, rét*, has. 2) Apa lénye- obboí, francziául: abbé, v. ő. APA vagy ABA.
géhez, természetéhez tartozó, arra vonatkozó. Apai
APATÁRS, (apa-társ) ősz. fh. A házas felek
nerttet, gond, gondviselés, örtfm. Apai jog, kötelesség, apjai egymásra nézve apatársak, máskép: nássok.
hatalom. 8) Önálló főnév gyanánt apáról maradt örökAPÁTASSZONY, (apát-asszony) ősz. m. Vanséget jelent. Apait anyait elkölteni.
nak apáczakolostorok, melyek főnökei latínul obbaAPAKA, (ap-a-ka) kies. fii. tt apakát, tb. apu- tissa czímfiek, magyarul apátasszonyok, különben az
kák. Kedves kis apa, gyermekek hízelgő nyelvén ily főnöknők czíme: fejed«í«masszony.
szólva. Mondják megnyiytva is: apáka.
APATELEK, falu Arad vármegyében, Helyr.
APALIN, női kn. tt Apalin-t, tb. —ok. Apol- —tetten, —telekre, —telekről.
lónia. Átv. ért. apalin ember, ám. asszonyos terméAPÁTFA, íalu Szála vármegyében, Helyragokszetű, katoska ember. Apalin szivfl, félénk, gyáva.
kal: -fán, -fára, -fáro7.
APÁLY, (ap-41y) ín. tt apály-í, tb. —ok. JeAPÁTFALVA, (apát-falva) ősz. fa. Több helylenti a víznek azon változási állapotát, midőn apad, ség neve Magyar és Erdélyországban; helyr. —falvagyis tere, magassága fogy; különösen: tengeri apály, fára, —falván, —falvárót.
APÁTI, (apát-i) mn. tt opáíi-t, tb. —ak. Apámidőn a tenger habjai naponként bizonyos idő alatt
ásón partoktól, melyek felé dagadoztak, ellenirányban tot illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Apáti rang,
visszatérnek. £ váltakozó tengermozgás: árapály, hivatal, kötelesség, esim, hatalom.
vagy ár és apály, dagály és apály.
APÁTI, (apát-i) Több helység neve hazánkban,
APANAÖYFALU, helység, Belső-Szolnok var- helyr. —rá, —n, —róí, vagy —ba, —bán, —bóí.
megyében. Helyragok : —ba, —bán, —bói.
APÁTSÁG, (apát-ság) fa. tt apátság-öt. 1)
APÁB, fáin Tolna megyében. Helyragokkal: Apáti hivatal, rang, méltóság. Apátságot kérni, nyerni,
—ön, —ró, —róZ.
viselni. 2) Bizonyos apát főnöksége ali tartozó moAPÁKKÁ, fn. tt apárfcáí, tb. apárkák. Növény- nostor, illetőleg szerzetes társulat Bokonybéti, tihanyi,
nem ás együttoemzők és egyenlőnősök seregéből: dömölfci, ssaíavári, sircsi apátság. 3) Apát alatti mo-
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nostorhoz tartozó jószágok. Gazdag, szegény apáttág.
Apátságból élni. Apátság jövedelmei.
APÁTSÁGI, (apát-ság-i) mn. tt. opátsági-t, tb.
—ok. Apátsághoz való, tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Apátsági jószág, jövedelem.
APÁTÚR, (apát-úr) ősz. fn. Szokottabb népies
nyelven ám. apát. L. APÁT.
APÁTUBSÁG, .(apát-ursag) ősz. fn. Apátság.
Megholt a barát, él a szent, változik óz opáturság. Km.
APCZ, mezőváros Heves megyében. Helyr.
—ön, —ró, —ról.
APJOK, (ap-j-ok). Az apa szónak birtokragos
módosítása, mely főnév gyanánt használva, mindenféle névragot fölveszen : apjok-hoz, apjok-nál, apjoktól, apjok-ért stb. A köz magyar asszony így szokta
nevezni és szólítani férjét, ha t i. gyermekeik vannak:
Hallja kend apjok.' Edét apjokom /
APÓ, (ap-ó) fn. tt, opó-í, tb. — k. Nyájas öregítő kifejezése az apa szónak. Nagyapa, Sregapó.
APÓKA, (ap-ó-ka) kies. fn. tt. apókát, tb. apókák. Elemedéit, hajlott korú apa, vagy más agg férfi,
kihez fiúi bizodalommal, s nyájas kegyelettel szólunk.
APOCZDÍ, fa. tt apoczin-í, tb. —ok. Az öthímesek és kétanyások seregéből való növénynem : bokrétája harangforma, ötmetszésU, porhonjai a bibébe ragadtak, magva két hosszú szálkás tüszőben rövid koszorúsak. (Apocynum.) Hellén eredetű.
ÁPOL, (1), női kn. tt Apol-í, tb. —ok. Apollónia, Apalin.
ÁPOL, (2), (ap-ol); áth.m. apol-t. A régieknél általán, sőt a székelyeknél még ma is ám. csókol. „Meg
ápolja vala 8 lábait," (osculabatur pedes eius). „Kit
megapolandok, * (quein oscolatus fuero). Münch. cod.
így értelmezi Molnár Albert is. Elemzését és rokonságát, illetőleg. L. ÁPOL.
ÁPOLÁS, (ap-ol-ás) fn. tt apolás-í, tb. —ok.
A régi nyelvben ám. csókolás. V. ö. ÁPOLÁS.
APOLGAT, (ap-ol-g-at); gyak. áth. m. apolgattom, —tál, —ott, pár. apolgoss. Csókolgat V. ö.
APOLGAT.
APOLGATÁS, (ap-ol-g-at-ás) fn. tt. apolgatdt-t,
tb. —ok. Csókolgatás. V. ö. APOLGATÁS.
APOLL, APOLLÓ (nap?), tt —t. A hellén
bitregében napisten, további a költészet, zenészét,
gyógyászat, ékesszólás stb. istene.
APONY, KIS—, NAGY—, helységek Nyitra
vármegyében. Helyr. —ba, —bán, —ból.
APÓS, (ap-ó-os) fn. tt após-í, tb. —ok. így
nevezi a férj önfeleségének apját, és viszont a nő önférje apját, máskép: tp vagy ipa, mely műveltebb körbeli ebievezés, mint az após. Egyezik vele a finn: oppi.
APOSTOL, fn. tt. apostol-t. tb. —ok. A hellén
Áaónoloí útin jelent követet, küldöttet. Keresztény
ért. igy neveztetnek Krisztus urunk tanítványai, kiket
küldött, hogy az evangyeliomot világszerte hirdessék.
Péter az apostolok fejedelme. Pál a pogány népek apóttola. Apostolok hitvallása. Apostolok lován járni =
gyalog. Átv. ért aki valamely népet keresztény hitre
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térített. Ennélfogva neveztetik szent István király a
magyarok apostolának. Szélesb átv. ért akarmely hit,
vagy tan terjesztője.
APOSTOLI, (apostol-i) mn. tt. apostoli-t, tb.
—ok. Apostolt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó,
attól származó. Apostoli tanítás, hagyomány, hitvallás, áldás. Apostoli atyák. Apostoli király.
APOSTOLILAG, (apostol-Mag) ih. Apostolok
módja szerint, úgy mint az apostolok. Szent litván
magyar király apottolilag hirdette ét terjesztette a keresztény hitet.
APOSTOLISÁG, (apostol-i-ság) fn. tt opostoiság-ot. A keresztény hitvallás tulajdonsága, melynélfpgva az apostolok tanaival egyezik; apostoli eredet.
Él vele Guzmics a „Vallási egyesülés Ideája" czimtt
munkájában.
APOSTOLKODÁS, (apostol-kod-ás) fn. tt. apostolkodás-t, tb. —ok. Apostolok módjára fáradozás,
hitterjesztés végett! járáskelés.
APOSTOLKODIK, (apostol-kod-ik);k. m. opostolkod-tam, —tál, —ott. 1) Apostolok módjára a hitterjesztésében fáradoz. 2) Átv. ért. bizonyos tannak,
ügynek előmozdításában működik, s annak másokat
megnyerni iparkodik.
APOSTOLSÁG, (apostol-ság) fn. tt. aposíolságot. Apostoli hivatal, munkálkodás.
APH, elvont gyök, melyből apró, apród, és származékaik eredtek. Bötüáttétellel (mint onszol = noszol) ugyanaz, ami pár a parányi szóban, melyhez ismét rokonok a per, pir, por, mór, mint a magok nemében parányit kicsit jelentő pereputty, piri, pirinyó,
porhanyó, morzsa származékok gyökei. Egyezik vele
a héber áfár (por) a hellén ájtoa (apród leány), szanszkrit bharo (széttör) és mar, mard (tör), német morsch,
milrbe, török váfir (sok) stb.
ATKÁNKÉNT, (apr-ó-an-ki-ent) ih. Apróra, kicsire tördelt, szaggatott részekben. Apránként ettoVed«zett kő.
APKÁNY, (apr-ó-any) fn. tt. aprány-t, tb. —ok.
Apróra tört, szakasztott, morzsolt részecske, testecske,
anyagocska. Egy vele némi bötüáttétellel: parány,
mint az aprányí és parányi származékok mutatják.
APRÁNYI, (apr-ó-nyi) mn. tt. aprányi-í, tb.
—ok. A maga nemében igen kicsin, pirinyó, piczurka,
parányi. Kettöztetve : aprányi apró.
APRIL, ÁPRILIS, fn. tt. aprilis-í, tb. —ok,
vagy —e'k. A polgári esztendő negyedik hava. Innen
némelyek negyedhó-nak is nevezik, máskép, tavoszhó,
és St. György hava általán a régi naptárak- és irományokban. Áprilist járatni valakivel. Áprilist járni
= bolondját járni, vagy valaki által rászedetni.^ Április bolondja.
A latin április egész épségében átvéve, mely hihetőleg apen'o igétől származott
ÁPRILISI, (aprilis-i) mn. tt. oprilisi-t, tb. —ok,
vagy —ék. Április havában létező, arra vonatkozó,
azt illető. Áprilisi idő = változékony. Áprilisi napok.
Áprilisi sz«lö«, termény.
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APRÓDZÁS—APRÓLEN

APRÍT, (apr-ó-ít, vagy apr-ít vagy apr-ó-t); áth.
m. aprtt-ott, pár. —s, htn. —ni, vagy —oni. Valamely nagyobb, tömör testet apró részekre vagdal, metél, szegdel, tördel. Dohányt aprítani. Bíró hátán aprított, azaz vastagra metélt dohány. Levesbe kenyeret aprítom'. Abba ugyan nem aprítasz, nem eszel belőle. Fan mit a tejbe apríínia, azaz, nem szegény, jó
vagyonnal bíró. Kápontát, tűket, répát aprítani. öszveapríüak, mint a gulydsAust. Atv. ért. elapriíani a
beszédet, az imádságot, ám. elszaporácni, eldarálni.
APRÍTÁS, (apr-ít-ás) fa. tt apritás-t, tb. —ok.
Cselekvés, mely által valamit apróra metszünk, hasogatunk, tördelünk. Dohány, kenyér, kápotttaaprítát.
APRÓ, (apr-ó vagy por-ó = por-ú, l. APK.)
mn. tt apró-t, tb. —k. Harmadik személyraggal: apraja, apraji. Több kicsi, több parányi a maga nemében. Nem egyes tárgyhoz, hanem gyünevekhez járul,
vagyis olyakhoz, melyek több hasonló részecskékből
állanak. Apró pénz. Kifitették aprópénzééi. Km. Apró
kása, apró sz67ó*. Apró marha. Apró gyermekek. Apró
gyöngy, bimbó. Apróra törni a tót, metszeni, vágni a
dohányt. Apró, mint a mákszem. Örege, apraja, = kicsinye, nagyja. Aprókat lepni. Apró szemfi oiyosó. Apró szemti szűz, = gyanús nőszemély. Terepes rótták
is apró bimbókból erednek. Km. Túl a Danán, a székelyeknél, stb. jelenti a gyermekhimlő azon nemét,
mely máskép: kanyaró.
APBÓÁHUS, (apró-áras) ősz. fn. Holmi aprósággal kereskedő, szatócs, félkézkalmár.
APRÓCSÉPRÖ, (apró-cseprő) ősz. mn. Holmi
kicsi, csekély terjedelmű, diribdarabokból álló. Aprócseprő* vetttSk, bokrok. ApróeteprS marha, háti eszközök. Máskép: aprócséperö vagy csoptt.
Legvalószínűbb, hogy az apró és csép vagy csop
alkatrészekből ikerített szó, mennyiben mindakettő kicsit, parányit jelent, tehát = apró-csépi', ázás, apráiiyi cseppnyi.
APEÓCSÉPÜ, 1. APKÓCSÉPRÖ.
APEÓCSKA, (apr-ó-oca-ka) kies. mn. ti aprócskát, tb. aprócskák. A maga nemében igen apró, pirindikó.
APRÓD, (apr-ó-d) fn. tt apród-ot. 1) A fejedelmek és némely főárak benső szolgálatában levő nemes ifjú. Királyi, fejedelmi, császári apród. 2) Fegyverviselő a régi lovagoknál. 8) Magát valamely tudományos intézetben vagy mesterségben képző tanítvány,
njoncz. Apród-esztendő" ám. ujoncz esztendő. 4) A
müncheni codexben általán ám. kisded (parvulos).
„És bíván Jézus egy aprodot (parvulum), áüaptatá
6tet ő közepettök." Máté 18.
APRÓDIK, (apr-ód-ik); k. m. opród-íam, —tál,
—ott. Bégies. Ördög miatt megapródék azaz elailánynlt Katalin verses legendájában.
APRÓDLEVÉL, (apród-levél) ősz. fn. Bizonyítvány bizonyos mesterségben tett előmenetelről.
APRÓDONKÉNT, (apr-ó-d-on-ki-ent) ih. Kis
részletekben, lassanlaaaan egymásután, nem egyszerre,
nem hirtelen; aprózva. Apródonként elkoltitgetni va-

gyonát. Apródonként elttántogatni a szomszéd telkét.
Apródonként beoátárolgatni a szükségeseket. Apródonként szerezni, fogyasztani.
APEÓDZÁS, (apr-ó-od-z-ás) fa. tt apródzás-í,
tb. —ok. 1) Apró részecskékre válás, szakadozés, töredezés. 2) Apró nevű bimlődzés.
APRÓDZIE, (apr-ó-od-z-ik); k. m. apródz-tam,
—tál, —ott, pár. —sál, htn. —ni, vagy —ani. 1)
Apró részecskékre töredezik, scakadoz. Apródtik a
pdrölylyel vert kődarab. Apródtik a mozsárban tori só.
2) Apró himlőben szenved, himlőzik.
APRÓERES, (apró-eres) őse. mn. Aminek apró,
illetőleg rövid, vékony erei vannak. Apróeret nUvénylevelek, ásványok.
AFBÓGYALU, (apró-gyalu) ősz. fn. Kisgyalu,
aprózó gyalo, milyet péld. az asztalosok a bátorok
idomitásában használnak. A révkomáromi hajóvarróknál : fictkógyalu. Ellenkezője: öreggyalu.
APKÓGYÖNGY, (apró-gyöngy) ősz. fia. Olyan
kisszemü gyöngyök, melyeket a kereskedők többenként latszámra aromák, különböztetésül a nagyobb
vagy öreggyöngyöktől, melyeket darabonként szokás
árulni.
APRÓHARCZ, (apró-harcz) ősz. m. Kevesebb
számmal ütköző ellenfelek csatározása.
APRÓKA, (apr-ó-ka) kies. mn. 1. APRÓCSKA.
APRÓKÁSA, (apró-kása) ősz. fa. Durvább dara
formára őrlött árpa, búza, s egyéb gabona.
APRÓKÖTE, (apró-kőte) ősz. mn. A székelyeknél ám. bimlőhelyes; tulajdonkép : aprókölte vagy
kelte, minthogy mondják : megkVUe vagy kelte a himlő',
azaz meghimlőzött Aprókó'íe gyermek. Oly öszvetétel,
mint: hidegvette ember, fenerágta tag, taíette csont,
molyette, porlepte ruha, stb.
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APRÓKÖTES, I. APRÓKÖTE. Második alkatrésze kö*tes vagy költés, olyan mint: ittas, jártat, keltet, halottat s több mások, mint a mnlt harmadik személyéből képzett melléknevek.
APRÓLÉK, (apr-ó-l-ék) fn. tt aprólék-ot. 1)
Holmi kicsi darab, töredék, faradék, s mint ilyen
melléknévül is használtatik. Aprólék forgóét, gyümölcs, kenyérszeletek. Aprólék gyermekek. 2) A megölt
barmok és baromfiak némely külső és belső részei,
milyenek a lábak, szárnyak, máj stb. Borjuaprólék,
lúdaprolék, réczeaprólék.
APRÓLÉKOS, (apr-ó-l-ék-os) mn. tt aprolékot-t
vagy —át, tb. —ak. 1) Kicsi tárgyakból álló, apróságokra terjeszkedő. Aprólékot gazdatág, kereskedés.
Aprólékot gondok, tennivalók. 2) Körülményes, részletes , mely minden részecskére, kicsiségre kiterjed.
Aprólékot előadd*, tudósítás. 3) Baromfiak aprólékával készített Aprólékos kása, beesinált.
APRÓLÉKOSSÁÖ, (apr-ó-l-ék-os-ság) fn. tt.
apróUkottág-ot. 1) Kicsiség, csekélység. Holmi aprólékottággal bíbelődni. 2) Részletesség, körülményesség.

APRÓLEN, (apró-len) ősz. fn. Lenfaj, melynek
•sara kétkét ágú, apró czérnaforma, világai fehérek,
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nyilas előtt lecsüggők, máskép : békáién. (Linum catharticum).
APRÓLÉPÉS, (apró-lépés) ősz. fű. Szapora kis
lépés, milyen a kisebb madaraké, pl. pipiskéé, barázdabillegetőé, stb.
APRÓMAJORSÁG, (apró-majorság) ősz. fn. Baromfiak, szárnyas házi állatok, bázi madarak, milyenek : pulyka, lúd récze, tyúk.
APRÓMARHA, L APRÓMAJORSÁG vagy
BAROMFI.
APRÓN, (apr-ó-an) ih. 1) Kis részekben, kis
darabokra osztva, törve, metszve. Aprón adni a sót a
juhoknak. 2) Szaporán, gyorsan, elhadarva. Aprón beszélni, lépni.
APRÓNKÉNT, (apr-ó-an-ként) ih. L. APRÓDONKÉNT.
APRÓPÉNZ, (apró-pénz) ősz. fn. Általán a pénzek kisebb fajai. Nálunk a forintnál kisebbek, pl.
húszasok, tízesek, garasok, krajczárok. Elfogyott az
aprópénze. Atv. ért. Kifizették aprópénzzel ám. röviden,
de jól mcgmondogatták neki; teketória nélkül viszszatorolták.
APRÓPIKKELYRÖPÜK, (apró-pikkely-röpük)
ősz. többes fn. A rovarok egyik osztályának megkülönböztető nevezete. (Mikrolcpidoptera).
APRÓRA, (apr-ó-ra) ih. Kis részecskékre, darabkákra, töredékekre, morzsákra stb. Apróra vágni
a dohányt. Apróra törni a sót, zúzni a követ. Apróra
szelni a kenyeret, metszeni a húst.
APRÓS, (apr-ó-os) mn. tt. oprós-í vagy —át,
tb. —ok. Kicsinyes, kicsi részekből, darabkákból, töredékekből álló.
APRÓSÁG, (apr-6-ság) fh. tt. apróság-ot. A
maga nemében kicsiség, csekélység, ami nem sokat
nyom, nem nagy érdekkel bfr. Holmi apróságokkal
bíbelődni. Apróságokra kiadott pénz.
APRÓSERÉT, (apró-serét) ősz. fn. Kisebb madarak lövésére használt aprószemü serét. L. SERÉT.
APRÓSÍT, (apr-6-os-ít); áth. m. aprósít-olt, pár.
—s, htn. —ni vagy —ani. Apróssá, kicsinyessé tesz,
tör, zúz, szaggat, metél valamit.
APRÓSODÁS, (apr-ó-os-od-ás) fn. tt. aprósodás-t, tb.—ok. Apró részekre szakadoz&s , töredezés
vapy clfajzás, korcsosod&s, cseucvészés általi kiscbbcdés, törpésedés.
APRÓSODIK, (apr-ó-os-od-ik); k. m. aprósodtam, —tál, —ott, htn. — ni. Apróssá, a maga nemében kicsinyessé lesz, illetőleg törpésedik, csenevészedik, eredeti nagysága elfajzás által kiscbbcdik, pl. a
növények, állatok.
APRÓSZEMÜ, (apró-szémti) ősz. mn. 1) Amely
embernek vagy állatnak tulajdon értelemben kis szemei vannak. 2) Aminek átvit értelmű kis szemei, illetőleg magvai, bogyói, gyöngyei stb. vannak. ApróttfiaS. 9x616, gabona. Aprósztmü olvasó. V. ö. SZEM.
APRÓSZENTEK, (apró-szeuték) ősz. többes fn.
Azon kis fiúk, kiket Heródes Bethlenem városában
megöletett. Aprószentek napja, azon innepuap, melyet

a kathólika egyház december 28-án ez ártatlan kisdedek emlékére szentel. Atv. ért. mondjuk általán az
ártatlan kisdedekről.
APRÓSZENTÉKKOR, (apró-szenték-kor) ősz.
ih. Aprószentek napján, ünnepén, december 28-án.
Aprószentekkor mustármagozni, azaz supríkálni a gyermekeket.
APRÓSZÉRÉS, (apró-szérés) ősz. fn. Aki apró
arukkal kereskedik, szatócs, bakonyás, félkézkalmár.
APRÓSZÖLÖ, (apró-szőlő) ősz. fn. Déli meleg
tartományokban termő s fűszeres boltjainkban áruitatni szokott kisebb bogyója aszuszőlő. Aprószó'lóVel
készített rétes.
APRÓSZÖLÖS, (apró-szőlős) ősz. mn. Aprószőlővel készített, édesített. AprószSISs sütemények, rétes,
turóslepény.
APRÓTÖZS, (apró-tőzs) ősz. fn. Kiskereskedés,
szatócsság.
APRÓTÖZSÉR, (apró-tözsér) ősz. fn. L. APRÓSZÉRÉS.
APRÓZ, (apr-ó-oz); áth. m. apróz-tom, —tál,
—ott, pár. —z. l) Apró részekre, morzsákra tör, zúz,
metél, szakgat, stb. Felaprózni a fát, apróra vágni.
JVe aprózd, add ide az egészet. 2) Valamit kicsinyítve tesz, szaporáz, siettet. Aprózni a lépést, tánczot, a
fris magyart, a csárdást. Ugyan aprózta a háromatánczot.
Vígan zeneg a muzsika,
Rózsám pereg mint karika,
Tárva, nyitva a kebelem,
Kincsem aprózza meg velem.
Népdal.
Aprózni a szót, beszédet, imádságot.
APRÓZÁS, (apr-ó-oz-ás) fn. tt. aprózás-f, tb.
—ok. Altalán cselekvés, mely által valamit aprózunk;
kis részekre törés, vágás, illetőleg szaporázás. L.
APRÓZ.
APRÓZAT, (apr-ó-oz-at) fn. tt. aprózal-o<. Kis
részletek. A nyelvelemzS gyakran aprózatokkal kénytelen bíbelődni. Aprózatokig leírt növények, állatok.
APRÓZIK, 1. APRÓDZIK.
APRÓZOTT, (apr-6-oz-ott) mn. tt. aprózott-af.
1) Apró részekre tört, zúzott, metélt, szaggatott, vagdalt stb. 2) Szuporázott, siettetett, a maga nemében
kicsinyített. Aprózott lépés, táncz. Aprózott beszéd, elaprózott imádság.
APRÓZOTTAN, (apr-ó-oz-ott-an) ih. Apróra tördelve, zúzva, morzsolva.
APUL, (ap-a-ul) ih. 1) Apai részről, apai ágról.
Apui rokonok, kiknek apjaik egy őstől származtak.
Apui testvérek, de nem egyszersmind anyui, azaz, egy
apától nemzettek, de müsmás anya szülöttei. 2) Apai
módon, apa gyanánt, úgy, mint apa szokott. Api'!
bánni az idegen, a fogadott gyermekkel. Apui gondoskodni az árvákról. Elemzésére nézve v. ö. ANYUL.
APUS, (ap-us) fn. tt. apns-t, tb. —ok. Kicsinyített szó, s nyájas, bizodalmas, hizclgö megszólítása
az apának. Hasonlók e nemben: anyus, atym, falus,
Geduf, fiús, Katwt, xtb.
12
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APUSKA, (ap-us-ka) kies. fn. tt apuskát, tb.
apuskák. Az apus szónak újabb kicsinyítése, mint:
atyuska, anyuska, Jluska, Katuska.
ÁR, elvont gyök, mely némely származékaiban
jelent 1) metszést, vágást: arat, előtéttel gyár, gyárat, sár sarol, sarából, tar tarol, rokonai: őr, ir, az
őrt, ortvány, irt, irtovány, előtéttel, csór, csoroszol,
dór, doroszol, nyír, nyirbál származékokban. 2) értéket, becset, az arany-bán, s rokonai: ár (becs) és ér,
érték. 3) terjedést, mértéket ezekben: arasz, arány,
s rokona ér, ér, honnan: ered, ereszt, erdő, 4) fordítva rá jelent magasságot, fölszint, pl. ház-ra, falra; hangzóváltozattal rokonai a magasságra vonatkozó : őr, orr, orcza, orom, orj, előtéttel: mar, marj,
mór?'. 5) több helynevek gyöke, mint: Aráéi, Ardé,
Arak, Ardány, Arló, Arma, stb.
Az idegen nyelvekbeli rokonságokat lásd részint a származékok, részint az érintett magyar rokonszók alatt
AB, KIS—, NAGY—, helységek Szathmár megyében ; tt Ar-í, helyr. —ba, —bán, —ból.
— ÁR, képző, mely nyelvünkben számos neveket és igéket alkot Változatai: ér, eV, őr, őr, melyeket öszvefüggőleg lásd —B, mint képző rovata alatt
ARA, fh. tt arát, tb. arák. Népnyelvben ismeretlen szó. Párizpápai szerint megfelel neki a latin
nurus, mely ám. fiam neje, felesége, máskép köznyelven: meny. Valamint pedig a meny és osscony-ból
öszvetett menyasszony jelent vőlegénynek ejjegyzett
nőt, illetőleg jövendő feleséget, hasonlóan nemesebb
és irodalmi nyelven ara ám. menyasszony vagy eljegyzett nő. Furcsaság gyanánt fóljegyezzük, hogy
Molnár Albertnél ara latinul: tororitfráter, németül:
Schwuter-Bruder, mely rokonsági viszony előttünk
értetlen.
Mi az ara elemzését illeti, eredetileg talán ára
volt, s becsest, drágát jelentő ár gyöktől, mennyiben
átvitten szólva az ara a férfinak mintegy drága kincse ; különben alaphangra és érteményre nézve egyeznek vele a persa arusz (ara és vőlegény), török avret
(feleség), szanszkrit bháriá (menyasszony), német
firauí, Útin nurus és hera stb. Azt is vélhetnők, hogy
valamint a meny — menő, a menyasszony — férjhez
menő asszony, hasonlóan ara vékonyhangon ere, azon
ér gyökből származott volna, melyből az ered, mely
annyit is tesz mint: megy, pl. eredj innen, menj innen.
ARAB, fn. és mn. tt arob-ot. A sémi család
egyik fajából való, Arabia tartomány őslakosa. Mint
melléknév jelent Arábiából valót, arabok tulajdonságaival bírót. Arai lovak. Arab vendégszeretet, vitézség, boszuáüás.
ARABIA, fn. tt Arábiát. Ázsia egyik tartománya, mely Boldog, (Sziklás, és Puszta Arábiára osztatikfel.
ARABUL, (arab-ul) ih. Arabok nyelvén. Arabul tanulni, olvasni, írni, beszélni.
ARACS, (1), (ar-acs) fa. tb aracs-ot. Aranyélecs
(ozydulom auri).

ARÁCS, (2), helyn. Somogy, Szála és Torontál
megyékben; tt Arács-ot, helyragokkal: —rá, —ön,
—ról.
ARACSA, puszta Szála vármegyében, tt Aracsá-t, helyr. —n, —rá, —ról.
ARAD, város ily nevű megyében, tt Arad-ot,
helyr. —rá, —ön, —ról. Ó és Új-Arad.
AEADACZ, falu Torontál megyében; tt Arodaczoí, helyr. —ön, —rá, —róí.
ARADVÁNY, puszta Szabolcs vármegyében tt.
Aradvány-t, helyr. —ba, —bán, —bói.
ARA.6, (ar-ag) fa. tt arag-ot. Aranyéleny (Ozydum auri).
ARAK, falu Mosony vármegyében tt Arak-ot,
helyr. —rá, —ön, —ról.
ARANKA, női kn. tt. Arankát, tb. Arankák.
Az arany szóból képzett név, mint a latin Aurelia
aurum-ból. Van ily családnév is Erdélyországban. A
növénytanban így nevezik a fonalfünyügöt
ARANKA, fa. tt aránkát, tb. arankák. Agyergyói székelyeknél ám. félkupás csupor. Eredetileg talán : arányka = mértékecske.
AKÁNT, (ar-ány-t) névh. Bizonyos vagy valamely arányban, illetőleg mértékben, honnan: egyaránt
= egy arányban, egyenlő mértékben. Különbözik
tőle: iránt, mely annyit tesz, mint valaminek irányában, valamire nézve, czélozva. £ két szót tehát épen
úgy nem kell öszvetéveszteni, mint ezeket: arány és
irány.
AEANY, (ar-any) fn. tt arcmy-at, vagy —t, tb.
—ok, vagy —ok. 1) A drága fémek nemesbike. Fövény arany, termésarany, tömör, tiszta arany, sár-arany
= sárga arany, kfilöuböztetésül a. fehér arany-tói, azaz
Mitterpacher szerint, a platinától. Aranyat ásni, mosni,
tisztítani, kiégetni, olvasztani, nyújtani. Nem fog aranyon rozsda. Km. Aranyért eladni lelkét, üdvösségét.
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„Arany- ezüstért, czifra ruháért
Leányt el ne végy koszorújáért'
Népdal.
„Arany nem olt szomjat, éhet
A gazdag még koldus lehet*

Népdal.

2) Aranyból vert pénz, érem. Aranyat verni. Aranynyal fitetni. Aranyon adni, venni. Aranyokra játszani.
KVrmöcri, császári arany, dupla arany. 3) Melléknévül használva ám. aranyból való, arany szinü, formájú,
átv. ért ritka, drága. Arany fonal, zsinór, lemez, csőt,
sarkantyú. Arany edények, eszközök, ékszerek. Arany
alma. .Ravasz a szerelem, arany békával jár. Km. Nem
kell ás arany edényt pad alatt hever telni. Km. Arany
elme. Arany elmének gyöngy a gondolata. Km. Arany
gondolat. Arany hidat csinálj a futó ellenségnek. Km.
Árva az árva, ha kapufája arany is. Km. Bátrabb fakupából inni, mint arany pohárból. Km. Atnes scebb
scó az aranypSngésnél. Km. Hlik, mint ás arany
rojí a szobráncc* gubához. Km. Nem jó minden aprólékot arany tollal írni. Km. Nem mind arany, ami
fénylik. Km. Aki jókor (jó reggel) kel, aranyat lel. Km.
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Némelyek szerint elemezve ara. ár-any, azaz,
ARANGYBÉGY, (arany-begy) ősz. fh. A húrosár, vagy érték anyja. Rokonok a latin aurum, tatár madarak nemébez tartozó madárfaj, melynek begye
holarin, szanszkrit hiranan, hellén JTOIHJO'S \ ide tarto- aranyszínű sárga.
zónak tekintethetik még a szanszkrit: ráds (ragyog),
ARANYBÉLYEG, (arany-bélyeg) ősz. fn. 1)
miszerint a ragyogástól venné eredetét. A finn kulta Aranybádog készítők eszköze , melyet dombonnűvek
a német Gold-hoz hasonló, valamint a török alton is. alakításánál használnak. 2) L. ARANYMIVESJEGY.
ARANY, fala Hunyad vármegyében ; tt. Arany-t,
ARANYBERILL, (arany-berill) ősz. fn. Berillhelyr. —ön, —ró, —ról,
kő egyik faja, melynek tengerzöld szine kevés sárgáARÁNY, (ar-4ny) fh. tt. arány-1, tb. —ok. 1) val vegyítve van.
Általán egyik tárgynak a másikhoz való mértékviAKANYBOGÁR, (arany-bogár) ősz. fn. Darázsszonya. Arányban van a kapu a házzal, ha nagysága nemű bogir, mely a falakban fészkel, s világos aranyezéhez van mérve, szabva. Arányban van a kiadás a , szine, és sima átlátszó röptyüi vannak.
beréífllel, mindőn amaz nem nagyob ennél. A tagok
ARANYBORÍTÁS, (arany-borítás) ősz. fn. Álarányban vannak a deréktesttel, ha kellő mértékűek. talán aranylemez, aranyfüst, aranypaszomántstb. mely2) A szám- és mértanban, a mennyiségek viszonyainak lyel valamely müvet bevonnak.
határozott mértéke. Számtani arány (proportio arithARANYBORKÖ, (arany-bor-kö) ősz. fn. A vemetica), pl. l : 4 = 5 : 8, három-bárom különbség- gyészeknél ám. borkősavban feloldott arany. (Aurum
gel ; mértani arány (proportio gcometrica), pl. 2 : 8 tartaricum).
ARANYCSÍKOS, (arany-csíkos) ősz. mn. Arany= 6 : 24, négy-négy osztalékkal. Némelyek öszvezavarják az irány szóval, mi hibás tévedés. V. ö. csíkokkal, azaz aranyfonaln szalagzattal, zsinórzattul,
IRÁNY, és ÁR, gyök.
vagy beszövettel tarkázott, díszített. Aranycsíkos kelARANYAD, ALSÓ—, FELSŐ—; helységek me, fejkmS.
Szála vármegyében; tt. Aranyad-ot, helyr. —ön, —rá,
ARANYCSILLÁM, (arany-csilláin) ősz. fn. 1)
-ról.
Az aranyérczekben csillogó aranyrészecskék. 2) AranyARANYÁG, falu Arad vármegyében. Helyr. ból készített csillagocskák, pikkelyek, pl. a szöveteken.
—ön, —rá, —ról.
ARANYCSINÁLÁS, (arany-csinálás) ősz. fh. A
ARÁNYAGYÁG, (arany-agyag) ősz. fn. A hintő-, régi vegyészek (alchymisták) mcsterkélése, mely által
> holmi bdtorfényczők által használt aranyszínű máz- aranyat készíteni törekedtek.
anyag.
ARANYCZOMPÓ, (arany-czompó) ősz. fn. A
ARANYALMA, (arany-alma) ősz. fn. l) Arany- czompók neméhez tartozó halfaj, melynek aranyszínű
ból készalt alma, vagy almaalaku mtt aranyfu'sttel be- pikkelyei vannak.
AKANYDOK, (arany-dók) fn. tt. aranydok-oí.
vonva. 2) Bizonyos fajú almagyümölcs, melynek szine az aranyéhoz hasonló. A régi hitregékből ismere- Vakandokfaj, melynek szőre aranyszínű, s farka nincs.
tes a viszdlkodás aranyalmája, így nevezik az olasz- A vakondok utáa esetlenül csinált új szó.
ARANYDÚS, (arany-dús) ősz. mn. 1) Aranyföldön megfordult s regényes képzeletti közvitézeink
az ott látott narancs és czitromalmákat. Aranyalmafa nyal bővelkedő, sok aranyat termő. Aranydús bányák.
2) Sok arannyal czifrázott, díszített, borított. AranyrrdSkben jártunk.
ARANYÁSZ, (ar-any ász) fh. tt. aranyász-l, tb. dús öltözék.
ARANYEDÉNY, (arany-edény) ősz. fn. Arany—ok. Aki a patakok s folyók fövényéből aranyport
nos. Ctalóktiti aranyászok.
ból készített edény, pl. tál, tányér, pohár. AranyedfARANYASZ, (ar-any-ász); önh. m. aranyász-lam, nyekkel rakott asztal. Aranyedényböl enni, inni. Egy—tál, —ott, pár. —sz, htn. —ni. A folyók fövényé- Mzi aranyedények.
ARÁNYELLENÉS (arány-ellenes) ősz. mn. Amiből aranyport mos.
ARANYÁSZÁS, (ar-any-ász-ás) fn. tt. aranyá- nek részei az aránymérték szabályaival nem egyeznek,
nás-t, tb. —ok. A folyók fövénye közt létező por- idomtalanúl öszveállított. Arányellenes épHící.
ARANYEXYV, (arany-enyv) ősz. fn. l) Víz álmosása.
ARANYÁSZAT, (ar-any-ász-at) fn. tt. aranyá- tal arany, ezüst, réz és ólom vegyülékből öszvehabai t
nat-ot. Aranyászás, aranymosás, elvont értelemben. tömeg. 2) Zöld, földrészekkel vegyített, lágy rézércz.
Dunai aranyátzat. Aranyászatból élni.
(Ochra Veneris).
ARANYÉR, (arany-ér) ősz. fn. 1) Bányaér, báARANYBABOS, (arany-babos) ősz. mn. Aranypettyekkel vagy aranyszínű foltokkal tarkázott. Arany- nyaréteg, mely aranyérczet tartalmaz. 2) Atv. ért. a
vérnek kóros öszvegyülésc a has és különösen a vógbél
habot kelme, szSvet. Aranybabos tollak.
T
AEANYBÁDOG, (arany-bádog) ősz. fn. Vékony edényeiben. A y«7í aranyér, vak aranyér. (Hocmorrhois).
AKANYÉRCZ, (arany-ércz) ősz. fn. Arany allaposra, kinyújtott arany; aranylemez, aranylap.
ARANYBÁNYA, (arany-bánya) ősz. fn. Bánya, katrészeket tartalmazó érez.
ARANYERES, (arany-eres) ősz. mn. 1) Aranymelyből aranyérczet más érczekkel vegyfiltet ásnak.
Atv. ért. akárminemű jószfig, üzérkedés, hivatal, mely nPinü érczekct tartalmazó. Arany f rét bánya, hcyy. 2)
nagyban jövedelmez. Ezen ház valóságos aranybánya. Atv. ért. aranyér nevű betegségben szenvedő.
12*
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ARANYÉRÉM, (arany-érem) ősz. fn. Arany- színű sárga hajfiirt Aranjtflírttt gyermek. Aranjtflírííet
anyagból készített, vert pénz, vagy ebhez hasonló em- festett Fenn*. 3) Mondatik, kivált Hegyalyján, a tökélékmű. Máskép: aranyérme, de amaz ragozásra alkal- letesen megérett sárgaszinű szőlőről is. Lúgotok aranyfürtéi. Aranyfllrtü utflbvetttS.
masabb.
ARANYÉRFOLYÁS, (arany-ér-folyás) ősz. fa.
AKANYFÜRTÖZ, (arany-fiirtöz) ősz. áth. AranyAz aranyeres kór nagyobb fokán, tiszta vagy takony- fürttel diszít, piperéz valamit Kár a kutya szőrét
nyal vagy bélsárral vegyitett vérnek kiürülése a vég- megaranyfUrtKmi. Km.
ARANYFÜST, (arany-füst) ősz. fo. Igen vékonybél edényeiből.
ABÁNYÉRREKEDÉS, (arany-ér-rekedés) ősz. ra nyújtott arany hártya, aranypili, melylyel holmi
fn. A kórnemü aranyér folyásának megakadása: vak műveket, pl. edényeket, könyveket, képkereteket, stb.
aranyér.
bevonni szoktak. Aranyfüsttel futtatott ráma.
ABANYFÜSTÖS, (arany-füstös) ősz. mn. AranyARANYESŐ, (arany-eső) ősz. fn. A tűzijátékokban, aranyszinii szikrákat, sziporkákat szóró eső- füsttel vegyített, vagy borított AranyfUttös ág, boknemtt tünemény.
réta. Amit ötvös munkával szoktak aranyozni, azt inARANYÉV, (aranyév) ősz. fn. Ötvenedik év, kább aranyos, vagy aranytott melléknévvel illetik, pl.
melyet valaki bizonyos állapotban, életnemben, hiva- aranyos scelencze, butikom, sarkantyú.
talban betöltött ffázossági, papsági, tanári aranyév.
ARANYFÜSTMIVES, (arany-füst-mivés) ősz.
ABANYÉVES vagy — ÉVŰ, (arany-éves) ősz. fn. Míves, aki holmi szereket aranyfüsttel befuttat
mn. Aki aranyévet ért, betöltött. Aranyévéé pap, tanár,
ABANYOLÉT, (arany-glét) ősz. fa. Sárga egérhivatalnok. V. ö. ARANYÉV.
kőből készült ragadós szer. Némely beretvilkozók,
ARANYFÁCZÁN, (arany-fáczán) ősz. fn. F4- kivált a zsidók szappan helyet ezt szokták használni.
czánfaj, arany sugaras tollazattal, különböztetésttl az
ARANYGYAPJAS, (arany-gyapjas) ősz. mn. és
czüstfáczántól.
fn.
A
legfényesb lovagrendek egyikének neve, melyARANYFAKÓ, (arany-fakó) ősz. mn. Aranynek ismertető diszjegye aranygyapjat képez. Aranyszínű fakó. Aranyfakó paripa. V. ö. FAKÓ.
AKANYFARKAS, (arany-farkas) ősz. fa. Az gyapjas vitézek.
ebek neme alá tartozó, s Ázsia és Afrikában honos,
„Egyik aranygyapjas, más, csillaggal fényes,
ragadozó, s raarczona vadállat, melynek szőre szürEnnek kulcs van zsebjén, más, kereszttel kényes,
kével vegyes aranysárga. (Canis aurens. L.) Máskép:
Ez jól tud számolni, amaz nagy törvényes,
sokai.
Kiki nagyra vágyik, kiki szerencsét les."
ARANYFÉNY, (arany-fény) ősz. fn. Az aranyBarcsay Ábrahám, a múlt szazadból.
nak sajátnemfi sárga csillogó fénye. Megvakítatta az
aranyfény = elcsábították, mégvesztegették pénzzel.
AEANYGYAPJU, (arany-gyapjú) ősz. fn. 1)
AKANYFESTVÉNY, (arany-festvény) ősz. fn. Ama költői képzeletben született aranyjubok gyapja,
Aranynyal készített festvény. V. ö. FESTVÉNY.
melyért a mesés görögkor bősei sok veszélyt álltak
ARÁNYFOKOZAT, (arány-fokozat) ősz. fn. ki. 2) Az aranygyapjas rend vitézeinek jelmez! diszMennyiségtan! ért több egymással öszvefuggő, s bizo- jegye.
nyos arányban nagyobbodó számok, illetőleg mennyiAEANYGYÁE, (arany-gyár) ősz. fo. Gyár,
ségek. Számtani, mértani arányfokozat. (Progressio melyben aranyból különféle drága müveket, szereket
arithmetica, geometrica).
készítenek.
ARANYFONAL, (arany-fonal) ősz. fn. AranyARANYGYÍK, (arany-gyík) ősz. fn. A gyíkok
anyagból nyújtott fonal, hazai. Aranyfonallal himezni, egyik faja, melynek csillogó bőre aranyszíut játszik.
varrni.
ARANYGYOPÁE, (arany-gyopár) ősz. fű. NöAEANYFONALFÜ, (arany-fonal-fli) ősz. fn. Nö- vényfaj a gyopárok neméből, sárga virággal, melyet
vényfaj a fünyfigök neméből, máskép : fonalfUnyUg, a molyok ellen hasznaim szokás. V. ö. GYOPÁR.
aram/ka, fecskefonal, gSrényfti, kötivényfü, (Cuscuta
AKANYGYÜRÜ, (arany-gyűrű) ősz. fn. Aranyeuropaea).
anyagból készített gyűrű.
AEANYFONÓ, (arany-fonó) ősz. fn. Személy,
ARANYHAB, (arany-hab) 1. ARANYFÜST.
aki selyem és aranysz&lakból fonalakat készít.
ARANYHABOS, (arany-habos) ősz. mn. 1) L.
ARANYPÖYENY, (arany-fóvény) ősz. fn. Fö- ARANYFÜSTÖS. 2) Aranyszálakkal, mintegy babvény a folyóvizekben, mely aranyport tartalmaz, mely- formára beszövöttekkel ékes. Aranyhabos szövet.
ből aranyport mosnak.
ARANYHAJ, (arany-haj) ösz.fn. Átv. ért aranyARANYFUTTATÁS, (arany-futtatás) ősz. fn. szinii sárga haj. Aranyhajú gyermek. Arany hajú Venus.
Valamely testnek, pl. ezüstnek, fának, papírnak aranyARANYHAL, (arany-bal) ősz. fn. Aranyszínű
füsttel behúzása.
pikkelyekkel ékes halnem, milyet a diszkertek tavaiAHANYFÜ, ősz. fn. L. GÓDIRCZ.
ban, s itt-ott üvegedényekben táplálnak.
ARANYHARTYA, (arany-hártya) ősz. fa. HárARANYFÜRT, (arany-fürt) ősz. rn. 1) Aranyszálakból készített fürtforma ékesség, pipere. 2) Arany- tyavjkonyságu aranylemez, aranylevél.

185

ARANYHÁZASSÁÖ—AKANYKÚT

ARANYHÁZASSÁG, (arany-házasság) ősz. fn.
Az ötven évig együtt élt házastársak újabb papi megáldasa,
AKANYHIMZÉS, (arany-hímzés) ősz. fn. Aranyionalakkal, aranypikkelyekkel, gyöngyökkel ékesített
diszmii, s maga azon foglalkozás, mely által ily müvek készülnek.
ARANYHIMZÖ, (arany-hiinzö) ősz. fn. Személy,
illetőleg mives, aki valamit aranyfonallal, aranyszállal stb. kivarr, tarkáz, díszít, piperéz.
ABANYHOLD ASSPAR, (arany - holdas - spár)
ősz. fa. A pisztrángok neme alá tartozó hal-faj. (Sparus aurata L.).
ARANYHOMOK, (arany-homok) ősz. fa. Aranyport, aranyrészecskéket tartalmazó homok.
AKANYHON, (arany-hon) ősz. fn. Déli Amerikában levő, meseszerü ország, melynek talkköves
partjai a ragyogó nap sugarainál arany és ezüstsziubun tűnnek föl. (Eldorado).
ARANYI, KIS—, NAGY—, puszták Nógrád
vármegyében. Helyragokkal: —bő, —Ián , —bál.
ARÁNYIDRA, falu Abaűjban. Helyragokkal:
Idkd-n, —rá, —rói.
ARANYKÉM , (arany-kein) ősz. fii. 1) Aranyt-bináló; v. ö. ARANYCSINÁLÁS. 2) Az arany valódiságát, tisztaságát meghatározó bányász vagy más
személy.
ARANYKÉMLE, (arany-kémlc) ősz. fn. Kérnie,
azaz próbamütét, mely által az arany valódiságát
meghatározzák.
ARÁNYKERESKÉDÉS, (arany-kereskedés) ősz.
fű. Kereskedés neme, melyet valaki veretlen, nem idomított aranyanyaggal, aranyérczczcl, aranyfémmel űz.
ARANYKERT, (arany-kert) ősz. fn. Átv. költői ért. kert, melyben arany gyümölcsöt termő fák
diszlenek. Hagyomány szerint így nevezte Mátyás király a csalóközi szigetet, mely neve ma is divatban van.
ABANYKOHHÁNYAT, (arany-koh-hányat) ősz.
fn. Azon tajtékforma, sárgaszinü salak, mely a forró
m-zböl kiválik.
ARANYKOR, (arany-kor) ősz. fű. így nevezik
a régi hellén és latin költők azon boldog kort, midőn
Suturnus uralkodott e földön. Innen átv. ért. a népek
Olutében azon korszak, midőn polgári jólétök és hirök
a legmagasb fokon állott.
AKANYKÖ, (arany-kö) ősz. fn. 1) Aranyrészekt.-t tartalmazó kőuem. 2) A talkkövek neméhez tart'.^ó drágakő. (Chrysolithos). 3) Csárda Szepcsben.
Ilc-lyragokkal: —n, —re, —ró'í.
AKÁNYKULCS, (arány-kulcs) ősz. fn. Általán
uon alapmérték, mely által valamit kellő arányban
kiwtni, fölosztani, eb-endezni, idomítani stb. lehet.
.[il-'.kivc/ésben használt aranykulcs.
ARANYKULCSOS, (arany-kulcsos) ősz. fn. és
mii. Fejedelmi, udvari kamarás. Ó cs. k.felsége arany
..</<.•*«« híve.
ARANYKÚT, falu Kolos vármegyében. Hely
ragokkal: —o», —rá, —ról.
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ARÁNYLAG, (ar-ány-lag) ih. Bizonyos arányra
tekintve, arányt illetve, nem önállóan, nem magában
véve, hanem valamihez mérve. Á sovány főidő Aradban aránylag több ember lakik, mini némely kövér földil
megyékben. Aránylag nagyobb, kisebb, hosszabb, rövidebb.
ARÁNYLAGOS, (ar-ány-lag-os) mn. tt. aránylagos-t, vagy —át, tb. —ak. Aránylag vagyis bizonyos arányhoz képest határozott szabott, kimért
Aránylagos fölosztás, adókivetés.
ARÁNYLAGOZ, (ar-ány-lag óz); ath. m. ardnylagoz-tam, —tál, —ott, pár. —z. Aránylag, bizonyos
arányt, követve kimér, kiszab, rendez valamit.
ARANYLAPÍTÁS, (arany-lapítás) ősz. fn. A
tömör aranynak vékony lemezre nyújtása.
ARANYLAPÍTÓ, (arany-lapító) ősz. fn. Míves,
ki a tömör aranyat lapukra, lemezekre nyújtja.
ARANYLEMEZ, (arany-lemez) ősz. fn. Aranyanyagból vert, lapított lemez. V. ö. LEMEZ.
ARÁNYLIK, (ar-Any-1-ik); k.m. arónyl-oíí, htn.
—CÍM. Személytelen ige. A számtanban annyit tesz,
mint: arányban van, pl. kettő lígy aránylik négyhez,
mint m;gy uyolczhoz, 2 : 4 =: 4 : 8. (se habét).
AKANYMÁLÉ, 1. ARAXYMÁLINKÓ.
ARANYMÁL1XKÓ, (arany-malink*) ősz. fn. A
verebek neméhez tartozó madárfaj , melynek aranysziuü mála, azaz melle, bögye és nyaka van.
ARAXYMÁLU, I. ARANYMÁLINKÓ.
AKAXYMAS, (arany-más) ősz. fn. Aranyhoz
hasonló fémvegyülék rézből és ónból. (Similor).
ARANYMÁZ, (arany-máz) ősz. fn. A kocsigyártók és több más mívesek által fénycsítőül használt
arany sziníi máz.
ARANYMENYEKZÖ, (arany-menyekző) ősz. fn.
Menyekzői szertartás, melyet az ötven évet együtt élt
házastársak örömünnepül megújítanak.
ARANYMÉRLEG, (arany-mérleg) ősz. fa. Mérleg, melyet különösen az aranyból vert pénzek súlyának meghatározására használnak.
ARÁNYMÉRTÉK, (arany-mérték) ősz. fn. Bizonyos határozott súly, nehézség, melylycl más fémek
arányában az arany bir.
ARANYMÉRÖ, 1. ARANYMÉRLEG.
ARANYMEZÖ, falu Kővár vidékében. Helyragokkal: —«, —re, —röl.
ARANYMISE, (arany-mise) ősz. fn. Mise, melyet a pap fólszenteltetésének ötvenedik éve után ünnepélyes szertartással mond.
AKANYMIVES, (arauy-mives) ősz. fn. 1) Általán minden mivcs, kinek fő foglalatossága, illetőleg
mestersége aranyból dolgozni, milyenek az aranyfonók, aranyozok, aranylcmezcsin&lók, drága arany szöveteket készítők, aranyhímzök. 2) Különösen mives,
ki aranyból különféle ékszereket, eszközöket, edényeket, leginkább olvasztás által készít, alakít
ARANYMIVESBOLT, (arany mives-bolt) ősz.
fu.^Bolt, melyben aranyból készített müveket, ékszereket, edényeket stb. árulnak, s melyben néha az
illető mivcs dolgozik is.
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ARANYM1VESJEGY, (arany-mives-jegy) ősz.
fh. Az aranymiveken látható bizonyos bőtűk, jegyek,
bélyegek, melyek részint a várost, hol az illető míves lakik, részint a míves nevét, de különösen az arany
finomságát, s keverék! hányadát jelentik. Egy számú,
két számú, három számú aranyjegy.
ARANYMOSÁS, (arany-mosás) ősz. fn. Munkálkodás, mely által a vizek fövényében vagy homokjában rejtező aranyporocskák külön választatnak
s öszvegyfijtetnek.
ARANYMOSÓ, (arany-mosó) ősz. fh. Aki a vizek fövénye vagy homokja közt szórványosan rejlő
aranyport kiöblögeti s leszürögeti; aranyász. Ily aranymosókat láthatni a csalóközi szigeteken és zátonyokon.
ARÁNYMUTATÓ, (arány-mutató) ősz. fn. A
mennyiségtanban azon szám, mely az arányban levő
számok különbözés! vagy hasonlat! mennyiségét jelenti , pl. ezen aránynak 1 : 2 = 4 : 8 mutatója,
kettő (2).
ABANYMÜ, (arany-mfi) ősz. fh. Akármely mű,
pl. ékszer, edény, stb. mely aranyból készfiit, különösen mesterségesb, művészibb ilyetén munka.
AKAXYMÜVES, 1. ARANYMIVES.
ARANYOLVASZTÓ, (arany-olvasztó) ősz. fn.
Akinek fő foglalatossága az idomítatlan, vagy néba
már idomított aranyat, illetőleg aranymivet felolvasztani, így nevezik azon kis katlant is, melyben ezen
munkálat végrehajtalak.
ARANYOS, (ar-any-os) nin. tt. aranyos-í vagy
—oí, tb. —ok. 1) Aranyat termő, aranynyal bővelkedő, teljes, töltött Aranyos bányaréteg, ásvány. Aranyos folyó homok. Aranyos erszény. A mesterembernek
aranyat a keze. Km. 2) Aranynyal ékesített, futtatott,
hímzett, stb. Aranyos kard, edény, szelencze, pohár.

nyossá tesz, aránymérték szerint rendez, elintéz, bizonyos arányban egyeztet. A munkások bérét az idShöz
és végzett munkához arányosom. A torony magasságát
a templom nagyságához arányosítani.
ARÁNYOSÍTÁS, (ar-ány-os-ít-és) fn. tt. ar«nyositás-t, tb. —ok. Arányba, vagy mértékviszonyba
hozás. Birtokok arányosítása ám. mindenki birtokának aránylagos kihasítása, felosztása.
ARÁNYOSÍTÁST, (ar-ány-os-it-ás-i) mn. Arányosítást illető, ahhoz tartozó. Arányositási per.
ARANYOS-GYÉRÉS, ősz. helynév, Erdélyben;
helyr. —re, —e'n, —rSl.
ARANYOS-MAEÓT, ősz. helyn. Bars vármegyében ; helyr. —rá, —ön, —ról.
ÁR ANYOS-MEGGYES.mezövárosSzatbmár megyében. Helyr. —én, —re, —rSl.
ARANYOS-MÓRICZ,falu Doboka vármegyében.
Helyr. —ön, —rá, —ról.
ARANYOS-RÁKOS , falu Aranyos székben.
Helyr. —o«, —ró, —róí.
ARÁNYOSSÁG, (ar-ány-os-ság) fh. tt arányosság-ot. Két vagy több egymáshoz hasonlított tárgyak
mértékviszonyi tulajdonsága, vagyis bizonyos aránykulcs szerinti egyezése; arányos állapot Az emberi
test lassú kifejlődése ét korai sebes hanyatlása között
nincsen arányosság.
ARANYOZ, (ar-any-oz); áth. m. aranyoz-tam,
—tál, —ott, pár. —z, htn. —ni. Aranynyal bevon,
futtat, ékesít A bot, ha megaranyozzák is, súlyost fit.
Km. Okos ember, jó volna a fejét megaranyozni. Km.
ARANYOZ, (ar-ány-oz); áth. m. arány öt-tam,
—tál, —ott, vagy arányz-ott, pár. —z, htn. —ni,
vagy arányzani. Arány vagyis bizonyos m érték viszony szerint rendez, öszveállít Számokat aranyozni.
A kiadást a jövedelemhez aranyozni.
ARANYOZÁS, (ar-any-oz-4s) fn. tt aranyozás-í,
tb. —ok. Valamely műnek aranyffisttel, aranypilivel,
aranylemezzel stb. befuttatása, bevonása, ékesítésc.
Gazdag, szép aranyozás.
ARANYOZÁS, (ar-ány-oz-ás) fn. tt arányocás-t,
tb. —ok. Cselekvés, illetőleg mérés, rendezés, osztás,
mely által valamit aranyozunk.
ARANYOZÁSI, (ar-any-oz-ás-i) mn. Aranyozást
illető, arra vonatkozó. Aranyozási munka, ügyesség,
mesterség, csíkoz.
ARANYOZÁSI, (ar-ány-oz-ás-i) mn. Aranyozást
illető, abboz tartozó. Arányonári munka, ügyestég.
ARANYOZAT, (ar-any-oz-at) fn. tt. aranyosat-ot.
Maga azon mii, mely aranyozás által keletkezett, aranyborítás, aranyfattatás stb. Az aranyozás sokáig tartott, de pompás is az aranyozol. A keret aranyozatát
lepiszkálták a legyek.
ARANYOZÓ, (1), (ar-any-oz-ó) fh. tt. aranyozó-í,
tb. —k. Műves, ki aranyozással foglalkodik. V. ö.
ARANYOZ.
ARANYOZÓ, (2), (ar-any-oz-ó) mn.tt.aranyozó-f,
tb. —k. Amivel aranyozni szoktak. Aranyozó eszkSz.
ecset.

„Csak azt mond meg rózsám,
Melyik úton mégy el,
Felszántatom én azt
Aranyos ekével."

Népdal.

3) Átvett ért aranyos mise, ám. hajnali vagy adventi mise.
ARANYOS, (ar-any-os) fa. tt oranyos-t, tb.
—ok. Több belység neve Magyarországban. Helyragozva: —ró, —ön, —róí.
ARANYOS, (ar-ány-os) mn. tt. arányos-t, vagy
— át, tb. —ok. Ami más hasonlított tárgygyal kellő
mértékviszonybau áll, aminek részei egymáshoz mérve
illő alakú egységet képeznek. Az ajtók és ablakok a
ház nagyságához képest arányosok legyenek. A kiadás
arányos legyen a jövedelemmel. Arányos termet. V.
ö. ARÁNY.
ABÁNY08AN,(ar-ány-os-an) ih. Bizonyos arány
szerint, arányt követre. Arányosan épített ház. V. ö.
ARÁNYLAG.
ARANYOS-BÁNYA, falu Alsó-Fehér megyében.
Helyr. —bányá-n, —rá, —ról.
ARÁNYOSÍT, (ar-ány-08-ít); áth. m. arányosított, pár. —s. htn. —ni vagy —óm. Valamit ará-
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ARANYOZÓI, (ar-any-oz-ó-i) mn. Aranyozót illető, arra vonatkozó. Aranyozol munka, ügyesség, mesterség.
ARANYOZOTT, (ar-any-oz-ott) mű. tt. aranyozott-al. Aranyfusttel, aranypilivel, aranylevéllel, aranylemezzel stb. bevont, ékesített. Aranyozott fegyverek,
tdénytk.
ARANYOZOTTAM, (ar-auy-oz-ott-an) ih. Aranyozott állapotban, megarauyozva.
ARANYÖLTES, (arany-öltés) ősz. fn. Sebészi
műtét, midőn a sérvtömlő nyakát aranyfonallal öszvehurkolják.
ARANYPÁENA, (arany-párna) ősz. fű. Aranynyal hímzett, vagy aranyszövetű kelméből készített
párna.
ARANYPART, (arany-part) ősz. fn. Azon afrikai és indiai tengerpartok neve, melyekben arany és
ezüst találtatik. Különösen nevezetes erről Guinea
partjaARANYPAT, (arany-pát) ősz. fn. Pátnemü ásT&nyfaj, mely arauyszint játszik.
ARANYPATAKA, falu Sáros megyében. Helyr.
patakd-n, —rá, —ról.
ARANYPEJ, (arany-pej) ősz. mn. Mondjuk lóról, melynek aranyszínű világos szőre vau.
ARANYPÉNZ, (arany-pénz) ősz. fn. Aranyfémből vert pénz.
ARANYPERECZ, (arany-perecz) ősz. fn. Pereczfonnára alakított ékszer, melyet karkötőül használnak.
ABANYPILJ, (arany-pili) ősz. fn. Pitihez azaz
pehelyhez hasonló fiuomságu aranyfüst.
ARANYPELIZ, (arany-piliz) ősz. ath. Aranypilivel bevon, aranyoz.
ARANYPILLANGÓ, (araiiy-pillangó) ősz. fn.
Pillangófaj, melynek szárnyait aranypettyek, aranyerek díszítik. Atv. ért. szöveteket díszítő, s aranypillangóhoz hasonló czifrázat.
ARANYPLÉH, 1. ARANYLEMEZ.
ARANYPOHÁR, (arany-pohár) ősz. fn. Aranyból készített diszpohár. Bátrabb fakannából inni, mint
uramypohárból. Km.
AKANYPONTY, (arany-ponty) ősz. fn. A pontyok neméhez tartozó halfaj, aranyszínű pikkelyekkel.
ARANYPOR, (arany-por) ősz. fii. 1) Az aranymívesek által különféle czélból porrá tört arany. 2) A
folyók fövénye közt porformában rejtező aranyréazecakék.
ARANYPKÓBA, (arany-próba) ősz. fn. 1) Bányászati kísérlet, mely által az arany tisztasága megvizsgáltatik, valamint az is, mennyi aranyrész találtatik más érczekben is. 2) Aranymívesi jegy, azon
arany minőségét tanúsító, melyből készült valamely mű.
ARA.NYPRÓBAKÖ, (arany-próba-kő) ősz. fn.
Fekete palaféle kő, mely által az aranymivesek az
arany finomságát vizsgálóra veszik. (Lapis lydius).
ABANYRÁSPOLY, (arany-ráspoly) ősz. fn. Az
araaymiresek által használt finom ráspoly, vagyis
reszelő.
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ARANYRÖG, (arany-rög) ősz. fn. Természetes
állapotban talált aranyércz-darab, melyben az aranyrészek másféle ásvány,illetöleg fémrészekkel vegyítvék.
ARANYRÚD, (arany-rúd) ősz. fn. Hosszúkás
rúdformára öszvérért tiszta aranytömeg, melyből a
pénzt verik.
ARANYSÁFRÁNY, (arany-sáfrány) ősz. fn. A sáfr&uyféle növények egyik faja, mely színét illetőleg a
többi sáfrányok között leginkább hasonlít az aranyhoz.
ARANYSALAK, (arany-salak) ősz. fn. Azaranyérczből tiszítás alatt elhulló idegen részek. V. ö.
SALAK.
ARANYSÁRGA, (arany-sárga) ősz. mű. és fű.
Az arany színéhez hasonló sárgaszinű. Aranysárga haj,
szőr. Aranysárga sörényil paripa. Mint főnév ám.
aranyglét.
ARANYSARKANTYÚ, (arany-sarkantyú) ősz.
fn. Aranyfémböl készített díszsarkantyú.
ARANYSAKKANYÚS, (arany-sarkantyús) ősz.
mű. Aranysarkantyúval díszített. Aranysarkantyús
csizma. Különösen aranysarkantyús vitéz, azon lovagi
rendből való, melynek tagjait a fejedelem szokta bizonyos iuiiepélyek alkalmával, pl. a magyar király
koronázáskor, vitézekké ütni, vagyis beavatni, s melynek díszjegye aranysarkantyú.
ARANYSAV1TAG, (arauy-savitag) ősz. fa. 1)
Tűz vagy savanyok által égékeny részeitől megfosztott arany; aranyéleg. 2) Bányászatban az öszvetorlott
föld bizonyos neme, mely néha aranyat hoz magával.
ARANYSÍK, (arany-sík) ősz. fű. Aranyból vagy
aranyat játszó fonalakból csinált paszom&ntféle mii,
melyet ruhadiszítésre használnak, így nevezik azon
aranyszínű papírszeleteket is, melyekkel holmi bábruhákat, gyermeki csecsebecséket, stb. kiczifráznak.
ARANYSÍKOS, (arany-síkos) ősz. mn. Aranysíkkal díszített, ékesített, beraggatott. Színpadi aranysíkos dolmány, mente.
ARÁNYSÓ, (ar-ány-só) mn. tt. aránysó-t, tb.
—k. Aranyos. Egy arány só, azaz egy arányban levő,
egyenlő nagyságú, mennyiségű.
ARANYSODRÓ, (arany-sodró) ősz. fn. Míves,
aki aranyból fonalakat készít
ARANYSODRONY, (arany-sodrony) ősz. fű.
Aranyból nyújtott vagy sodrott vastagabbféle fonal.
ARANYSOR, (arány-sor) ősz. fn. Bizonyos aráuy
szerint egymással öszvefuggö, s egymás után következő számok sora. Számtani, mértani aránysor.
AEÁNYSULY, (arány-súly) ősz. fh. Azon súly,
melyet valamely test más hasonló terjedelmű testhez
merre bír. A gránitkő aránysulya nagyobb, mint a
homokkőé. (Gravitas specifica.)
ARANYSÜGÉR, (arany-sügér) ősz. fű. Aranyszínű pikkelyekkel tarkázott sügérnemü halfaj. V.
ö. SÜGÉR.
ARÁNYSZÁM, (arany-szám) ősz. fn. Az időrendtanban jelenti az évforgásuak egyiránt visszatérő
sorát. Ezen számon nyugszik az évsz&molás, kivált a
naptárcsinálás. Minden huszonyolcz év leforgása után
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az évnek ugyanazon napjaira esnek a vasárnapok, és
igy a többi köznapok is. 2) Van mis aranyszám is,
mely a húsvét, s más változó innepek meghatározására
szolgál.
ARÁNYSZÁM, (arány-szám) ősz. fn. A mennyiségtanban azon számok, melyek úgy képződnek, ha a
mértani arány számtani arányra fordíttatik, pl. e mértani arányban levő számokból, l, 7, 49, 343, 2401
lesznek arányszámok: 7-ből l, 49-ből 2, 343-ból 3,
2401-ből 4, stb. (Logarithmus).
ARANYSZEM, (arany-szem) ősz. fn. Apró morzsa vagy poralakban találtató arany.
ARÁNYSZÉRÜ, (arány-szérű) ősz. mn. Bizonyos aránymértéket követő, minek részei arányban
vannak egymással.
ARÁNYSZÉRÜSÉG, (arany-szérüség) ősz. fn.
Tulajdonság, melynélfogva valaminek részei arányszerüek; bizonyos mértékhez szabva öszveillők, alakidomosság.

fövény. Továbbá, aranypénzzel töltött, rakott. Aranytartalmú szekrény, erszény.
ARANYTELEK vagy —TELEP, (arany-telek
agy —telep) ősz. fn. Telek, vidék, zátony, melynek
folyóiban aranyat tartalmazó fövény van, vagy bányaréteg , mely aranyereiét foglal magában.
ARANYTERMÖ, (arany-termő) ősz. fh. Ami
aranyat rejt magában, aranyhozó. AranytermS hegyek,
folyók. Átv. ért költőileg szólva, dúsan jövedelmező.
Aranytermó' temesi bánság.
ARANYTÉSZTA, (arany-tészta) ősz. fa. Tésztaforma lágy tömeggé olvasztott arany, hogy holmi
müveket lehessen képezni belőle.
ARANYTÖMEG, (arany-tömeg) ősz. fa. Tömör
alakban talált 'tiszta arany, vagy öszveolvasztott s
idomítatlan aranydarab.
ARANYTÜZKÖ, (arany-tttz-k«) ősz. fn. Tűzkövek egyik neme, mely aranyrészecskéket tartalmaz.
ARANYUL, (ar-any-ul) ih. Arany gyanánt,
arany helyett, arany fejében, aranyban. Az aranyban
kölcsönvett pénzt aranyul fitetni vissza. A megfuttatott
ezüstöt aranyul árulni, míguenni.
ARANYVÁGY, (arany-vágy) ősz. fa. Aranybirtok után sóvárgás, az aranynak tdlzott szeretete. Általán atv. ért jelent kincsvágyat, pénzvágyat. Képes
kifejezéssel: aranyszomj.
ARANYVÁLASZTÓ, (arany-választó) ősz. fh.
Bányász, ki az aranyat az ezüsttől bizonyos vegytani
műtét által elválasztja.
AEANYVÁNKOS, (arany-vánkos) ősz. fh. Aranyszövetből készített vánkos.
ARANYVARRÁS, (arany-varrás) ősz. fh. 1)
Varrás, mely aranyfouallal vitetik végbez. 2) Aranynyal varrott mű, ékesség.
ARANYVARRÓ, 1. ARANYHMZÖ.
ARANYVÉGY, (arany-végy) ősz. fa. Oly vegyület vagy vegyítek, melyben aranyrészek foglaltatnak.
ARANYVÉGYÉS, (arany-végyés) ősz. mn. Bányászok nyelvén azon ásvány, melyben aranyrészecskék találtatnak.
ABANYVERŐ, (arany-verő) ősz. fn. Mives, ki
a tömör aranyat vékony lemezekre lapítja.
ARANYVESELKE, (arany-veselke) ősz. fn. Növényfaj a veselkék neméből, melynek szára bakarasznyi, levelei váltakozók, csészéje sárga. (Cbrysosplenium alternifolium).
ARANYVESSZŐ, (arany-vessző) ősz. fn. Kőnem, mely mészből, finom fövényből és rohadt növényrészekből áll, a levágott fák tövein képződik s
vesszőforma alakú. (Ostcocolla).
AKANYVffiAG, (arany-virág) ősz. fn. A réteken és szántóföldeken bnján termő, sárga virágú növénynem az egyfittnemzők és nősözvegyni seregéből.
(Chrysanthemum).
'
ARANYVÍZ, (arany-víz) ősz. fii. Szűrt léi, melyben vert aranylemezkék úszkálnak, milyet különösen
Danzig városában készítenek.
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ARANYSZÍN, (arany-szín) ősz. fn. és mn. Olyan
szín, vagy színtt, amilyen az aranyé. Aranyszínben
kelő, lenyugvó nap. Aranytrin kelme, stövtt, papír.
ARANYSZÍNŰ, (arany-szinü) ősz. mn. Aranyszint mutató, játszó. Aranyszínű bogár, hajfürt.
ARANYSZOMJ, (arany-szomj) ősz. fn. Képes
kifejezés, s jelent mértéktelen vágyat, sovárgást, arany,
birtok, illetőleg pénz után. Telhetetlen, eloUkatatlan
aranyszomj.
AKANYSZÖG, (arany-szög) ősz. mn. Aranyszínű
szög. V. ö. SZÖG. Aranytzög fürtök ékestök fenfcölí
homlokát. Kazinczy Ferenci.
ARANYSZÖVET, (arany-szövet) ősz. fh. Aranyfonalakból készült vagy azokkal vegyített szövet
AronyszoVetbb'l varrott díszruha. Aranyttífvetü templomi Sitiitek, püspöksítoeg.
AEANYTAJTÉK, 1. ARANYFÜST.
ARÁNYTALAN, (ar-any-talan) mn. tt araaytalan-t, tb. —ok. Arany nélküli; akinek aranya nincsen ; ami aranyat nem tartalmaz. Aránytalan érce,
föVeny.
ARÁNYTALAN, (ar-ány-talan) mn. tt. oránytatan-t, tb.—ok. Aminek részei között kellő mértékviszony nincsen, ami a vele hasonlított, öszvemért dologgal nincs arányban. Az adó aránytalan felosztása
nagy teher az adótókra nézve. Melléknévül használva
ám. aránytalanul.
AKANYTALANSÁG, (ar-ány-talan-ság) fa. tt
aránytalanság-öt. Arány hiánya, nem léte. Oly állapot, midőn az öszvchasonlított, egymásra vonatkozó
tárgyak nincsenek kellő mértékviszonyban.
ARÁNYTALANUL, (ar-ány-talan-ul) ih. Arányt
nélkülözve, egymáshoz hasonlítva kellő mértékesség
nélkül. Aránytalanul kivetett adó, mely az adóalaphoz vagy kulcshoz mérve kelletínél nagyobb wtgy
kisebb. Aránytalanul végzett tagosztály.
ARANYTARTALMÚ, (arany-tartalmú) ősz. mn.
Amiben aranyrészek foglaltatnak. Aranytartalmú érce,
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ARANYVONAL, 1. ARANYFONAL.
ARANYZ, ABÁNYZÁS stb. 1. ARANYOZ,
ABÁNYOZÁS, stb.
ARANYZÖLD, (arany-zöld) ősz. mn. Aranyszínbe vágó zöld. Aranyzöld ntivénylevelek. Aranytűid
kelme, szőrét.
AfiANYZSUFA, (arany-zsufa) ősz. mn. Arany•zinbe átmenő, játszó zsufaszinű. V. ö. Zsufa.
ARASZ, (ar-asz) fn. tt arosz-t, tb. —ok. Hosszmérték kézujjaink eszközlése által, t i. a kinyújtott
hüvelykujj hegyétől a szintén kinynjtott közép vagy
kisojj hegyéig terjedő hosszúság teszen egy araszt,
körülbelül egy réfnegyedet Bakarasz, a hüvelyk
hegyétől a mutatóujj hegyéig terjedő arasz. Kiméri
meg ős egeket arosznal t Biblia. E különben határozatlan mértékkel élnek néhutt az erdőszök a faderekak vastagságának meghatározására. Néhol a nép
•zajában t toldalékkal araszt, honnan arasztól, árasztó*, stb. törökül: karys; a persa aris = ulna (öl).
ARASZNYI, (ar-asz-nyi) mn. tt. arossnyi-t, tb.
—ok. Arasz hosszúságú. Egy sing ember másfél arasznyi tzakálával. Népmese.
ARASZOL, (ar-asz-ol); átb. m. aroszol-t. Araszszál megmér valamit Megaraaolni az ablak szélességét.

tatra menni. Aratáson oda lenni. Aratóiról vagy aratóiból megjönni. Aratálhoz fogni, látni. Aratással keresni kenyerét. Részes aratót, midőn az aratók pénz
helyett a learatott jószágból bizonyos részt kapnak.
2) Jelenti azon időszakot, melyben az aratási munka
történni szokott. Aratálkor múlt három esztendeje.
Aratátra megfizetni, visszaadni a vett vagy kölcsönzött
gabonát. 3) Atv. ért jövedelemhúzás. Jön a vásár,
lesz aratás. A hátbirtokotoknak télen ii van aratásuk.
ARATÁSI, (ar-at-ás-i) mn. tt aratárí-t, tb.
—ok. Aratáshoz tartozó, arra vonatkozó, azzal járó.
Aratási foglaltadat, Aratási idó', hónap.
AEATATLAN, (ar-at-atlan) mn. tt oralotlan-t,
tb. —ok. Ami learatva nincsen, száron levő, álló.
Sok esőzés ét munkát hiánya miatt aratatlan maradt a
jószág. Használtatik határozóul is aralatlanul helyett.
ARATÓ, (ar-at-ó) mn. és fa. tt arató-t, tb.
—k. Aki aratással foglalkodik, illetőleg személy,
munkás, aki arat. Arató leányok, legények. A szoros
értelemben vett aratótól, aki a gabonát vágja, különbözik a marok»zedl>, kévekötő, képező*, gereblyéző. Részes, napszámos arató. Aratókat fogadni. Aratóknak
főzni, enni adni.
ARATÓGAZDA, (arató-gazda) ősz. fn. 1) Aratók feje, aki általán az illető birtokostól nagyobb
vagy több telket aratásra fölvesz, s a fogadott munkát több alárendeltjeivel végezi, s azok élelmezéséről
gondoskodik. 2) Arattató, aki gabonáját másokkal
arattatja.
ARATÓGÉP, (arató-gép) ősz. fn. Gép, mely
kevesebb emberi erővel rövidebb idő alatt aránylag
többet arat, mint az aratók.
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ARASZOS, (ar-asz-os) mn. tt oroszos-/, vagy
—öt, tb. —ok. L. ARASZNYI.
ARASZT, arasztol, arasztos, 1. ARASZ, araszol,
araszos.
ARAT, (ar-at); átb. m. araí-tam, —tál, —ott,
pár. arass. Holmi vékonyabb szaru növényeket, különösen füveket, gabonanemfiket stb. sarlóféle eszközzel tőről levagdal, lemetél. Butát, rőttől, árpát aratni.
Nádat, kákát, füvet, gyomot aratni. A gazt a gabona
kStSl kiaratni. A zabot, kölest utoljára aratni. Hajnaltál Ütő estig aratni. Sarlós-Boldogasszonytól NagyBoldogasszonyig mindent learatni. Arass szivem, arass,
megadom a garast; nem kell nekem garat, csak te velem arass. Arattam, arattam, kévét is leütöttem. Népd.
Atv. ért. akármiféle munka, szorgalom, költség következtében hasznot, jövedelmet húz. Aki mint vet,
úgy arat. Arat az ügyvéd, ha a pert megnyerte. Arat
a kalmár, ha árui nyereséggel keltek el.
Ezen szó alapeszmében metszésre vonatkozik,
ennélfogva rokonai: irt, őrt, s mennyiben gyöke ár,
eldtéttel hasonlók hozzá: gyárat, tarol, tarol, farag,
továbbá a hosszú ár, t. i. az árt, ártány származékokban. Idegen nyelvek közöl egyeznek vele: a héber: mM, arab: areja, német: Ernte, ernten, régi
felső német: ám, arnot, arno, arni, svéd: ár, oVing,
Útin: ararí, -mennyiben földmetszést jelent, szanszkrit dar (tör), arb (ront), stb. Végelemzésben mint
hangutánzóhoz hasonló a magyar hars, harsán, harsog. V. ö. ÁR, elv. gyök.
ARATÁS, (ar-at-ás) £n. tt arotás-t, tb. —ok.
1) Mezei munka, midőn a megérett gabonát, vagy
némely más növényeket sarlóval levágják. Az aratót
ftehé« munka, de hasznos. luadni az aratásban. AraszÓTin.

ARATÓGOMBÓCZ, (arató-gombócz) ősz. fn.
Gombóczétel, melyet az 'aratóknak főzni szoktak;
nagyobbféle gombóc*.
ARATÓRÉSZ, (arató-rész) ősz. fa. A learatott
gabonából határozott mennyiségű, pl. tízed, tizenegyed rész, azaz, annyiad kereszt, melyet az aratók
munkabér fejében kapnak. Ettől különbözik a kenyérrész , melyet étel fejében kapnak, midőn t. i. az
arattató gazda ételt nem ad.
ARATÓSZAKMÁNY, (arató-szaJcmány) ősz fn.
Aratási munka, mely az aratófelek között ki van
osztva.
ARCZ, (ar-cz) fn. tt. arcz-ot. Köz értelemben
jelenti az egész ábrázatot, vagyis a fejnek előrészét,
melyet a homlok, szemek, száj, ajkak, áll képeznek.
Arczra borulni. Arczra esni. lm arczunkra borulunk,
előtted istenség/ Egyh. ének. Araion ütni, csapni valakit. Arczczal neki menni a falnak. Arczczal fordulni.
Arczában elváltozni. Hosszú, keskeny, kerek, gömbölyű,
| pofitot arct. Az újabb hadi gyakorlatban mint vezényszó arcz.' ám. arczodat egyenesen tartsd. (Front!)
Némi változattal egyezik vele: orcza. Mi elemzését illeti, saját nyelvünkből kiindulva valószínű,
hogy gyöke a magasat, kiállót jelentő ár, őr, melyből lett maga az orr; s innen arcz, orcz, orcza, mint13
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egy az orr tájéka, környéke. Különben hasonlók hozzá a persa orsó, szanszkrit darc (lát és áros), a hellén flapxoo vagy iá^xopcu (látok), mely hasonlatnál
fogva a látó szervtől t i. szemtől vette volna nevét
oly észjárás szerint, mint a német Geeicht és Sehen.
— ARCZ, képző, mely egy-két főnevet, alkot,
kiavult és élő gyökökből, mint: hob-orcz, kov-ares,
fik-arc*. Őszre van téré az ár és ez egyszerű képzőkből, s gyakorlatot vagy kicsinyítést jelent, s rokona : árét, pl. a vakarcs, habarcs szókban.
ARCZA, tájdivatos, a szokottabb arcz vagy orCM helyett L. ARCZ, ORCZA.
ABCZALKAT, (arcz-alkat) ősz. fa. Aa áros részeinek, vonásainak bizonyos formája, idoma. Szabályos, szabálytalan arczatkat. Klüünféle népfaju, éghajlati orcsalkot.
ABCZÁZ, (arcz-a-az);4th. m. arcsás-tam, —tál,
—ott, pár. —s. A régieknél ám. szemrehányás által
valakit megszégyenít, pirongat
ABCZÁZAS, (arcz-a-az-és) fa. tt arcsásás-í, tb.
—ok. Szemrehányás, pirongatás.
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bizonyos kedélyi okból, pl. finnyásságból, nemtetszésből, gúnyból.
ARCZGÖDÖR, (arcz-gödör) ön. fh. Át arcz,
különösen pofák izmain leginkább mosolygáskor alakuló gödröcske, melyet szépség jegyének tartanak.
AKCZISMERÉS, (arcz-ismerés) ősz. fa. Ügyesség, melynél fogva valaki a különféle arczalkatok bélyegző jegyeit hamar észreveszi s azokról az illető
belsejére, vonzalmaira stb. nem alaptalan következtetéseket húz.
ARCZI8MERET, (arcz-ismeret) ősz. fiú Ismeret,
melyet valakikülőnféle arczvonasok szemlélése s őszvehasonlítása által szerez.
ABCZI8MEBŐ, (arcz-ismerő) Ssz. fh. Aki ügyességgel bír különféle arczvonásokat fölfogni, azokat
egymástól megkülönböztetni, s belőtök ai illet* személy kedélyére, lelkületére és általán belső tulajdonságaira következtetni.
ARCZJÁTÉK, (áros-játék) ősz. fa. Az arctvonások, iUetőleg izmok különféle alakban eUStfintetett
változtatása, idomítása, fintorítása, stb. mely által a
léleknek bizonyos kedélyi állapota fejeztetik ki, melyABCZÁTLAN, 1. ORCZÁTLAN.
AfiCZÁTLANSÁG, AECZÁTLANUL, 1. OR- nek különösen mások utánzásában, nevezetesen pedig a színészi előadásban van helye.
CZÁTLAN8ÁG, ORCZÁTLANUL.
ABCZÁTLANKODÁS, ARCZÁTLANKODIK,
AKCZJEL, (arcs-jel) ősz. fii. Jel vagyis határozott bélyegvonás ac arczoo, melyből az embernek
1. OBCZÁTLANKODÁS, OBCZÁTLANKODIK.
ABCZCSONT, (ara-csont) ön. ín. A szemgödör egyik vagy másik lelki hajlamát magyarázni szokás.
alatt fekvő csont, máskép: járomcsont. £r&, kiálló A szenvedélyek bizonyos arczjelekben mutatkoznak. Szelíd, jámbor, vad, gonosz indulatra mutató aresjelek.
ARCZJELI8MEEÖ, (arcz-jel-ismerő) ősz. fh. L.
AfiCZDAGANAT, (arai-daganat) ősz. fn. KóARCZISMEEŐ.
ros, pl. csúzos, orbánczos daganat ac arcson.
ABCZJELTUDOMÁNY, (arcz - jel - tudomány)
ABCZÉ, (ar-cz-é) ih. Baranyai tajszolassal ám.
némelyeién, nemtől szembe, mintegy arczcsal for- ősz. fn. Tudomány, mely rendszeresen tárgyalja, mikép lebet az arcs, sőt égése fej, illetőleg koponya aldalva egymásnak.
Képzője é egyecik ásón á é-vel, mely bizonyos kotásából az emberek lelki hajlamát kipuhatolni, s
távolságra mutató helybatáriókat képes, mint: how-áf megismerni. (Physiognomika).
ABCZJELTUDÓS, (arcz-jel-tudós) ősz. fh. Tual-a, eW, föí-é, mifg-é, miszerint arcsé = arcs. felé,
dós, aki az arczjeleket, arczvonásokat, illetőleg ac
arcz irányában fordalva, tartva, menve.
egész fej alkotását, mennyiben azok a lelki tulajdonABCZEL, régies, arozul helyett.
ABCZÉL, (arcs-él) ősz. ÜL A* aromák azon ságokkal szoros viszonyban állanak, rendszeresen islátottá, tekintete, melyet oldalról nézve matat fi- meri. (Physiognomos).
ABCZJÓS, (arcz-jós) ősz. fn. Oly arcsásmerő,
nom, nemes, szabályos orcsél.
ABCZFÁJÁS, (arcz-fájas) ősz. &. Általán min- aki az emberek arczvonásaiból azok Bolt vagy jödenféle kóros bántalom az arczban, különösen ac vendő tetteit meghatározza.
arczcsont csúzos szaggatása.
ABCZJÓSLÁS, (arcz-jóslas) ősz. fii. Ügyesség,
ABCZFÁJDALOM, 1. ABCZFÁJÁS.
vagy képesség, melynél fogva valaki mások arczvonáABCZFESTÖ, (arcz-festő) ősz. fn. 1) Festő, ki saiból kitalál, megfejt, megjövendöl valamit
ac emberi arcc jellegző vonásait színezve utánozza,
ABCZJÓ8LAT, (arcz-jóslat) ősz. fn. Azarczvovagyis arcképeket fest 2) Ki az arczát festi.
násokból kihozott, következtetett jóslat V. S. JÓSLAT.
ARCZFINTORGATÁS, (arcz-fintorgatás) ősz.
ABCZKÉP, (arcz-kép) őst, fii. Kép, mely flHefa. Ás arc* vonásainak, illetőleg izmainak, restéinek,
gesen az emberi arcsot tünteti elő. £ojsott, metszett,
pl. orrnak, szájnak ideoda rángatása, különösen finyfestett orcskép.
nyaskodasból vagy nemtetszésből, gúnyból stb.
ABCZEÉPFESTÉS, (arcz-kép-festós) ősz. fii.
ABCZF1NTORGATÓ, (arcz-fintorgato) ősz. fa.
Aki arecvonátait, izmait, orrát, száját finnyásán, gú- Festészi működés, mely kttlösen arczképek készítésével foglalkodik.
nyosan, illedelmetlenttl rángatja.
AKCZKÉPPE8TÖ, (arcz-kép-festő) ősz. ta. KépABCZFINTORÍTÁ8, (arcz-fintorítás) ősz. fn.
Ax aresvonatoknak egyegy megrAndítása, félrehücan tő művész, aki arcsképeket fest
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ABCZKIFEJEZÉS, (arcz-ki-fejezés) ősz. fn.
Arczvonások, arczjelek együtt véve, mennyiben bizonyos alakot képeznek, s az illető személy lelki, kedélyi állapotára, hajlamaira, szóval belső tulajdonságaira matatnak. Derült, komor, víg, szomorú, szelíd,
vad aretldfejetés.
AKCZKÜTEG, (arcz-küteg) ősz. fa. Az arczbörön kiütött vérszinii mérges foltok, pörsedékek.
ABCZLOB, (arcz-lob) ősz. fn. Lob, vagyis gyuladásféle bántalom az arczon, milyenek némely csiizoe, orbánczos bajokban mutatkozók.
ARCZMENET, (arcz-menet) ősz. ih. Hadi vezényszó, s ám. egyenes arczczal előre tártra, lépve.
Arcsmenet indulj.' (Fronté).
AKCZM1KIGY, (arcz-mirigy) ősz. fn. Vörös, vagy
kékes színben mutatkozó mirigyféle kcméuyedések az
arczon.
ARCZMOZGÁS, (arcz-mozgas) ősz. fn. Az arcz
izmainak rángatódzisa, bizonyos indulatból származó
bnzogatása. Haragot, fájdalmat arctmozgás.
ARCZORBÁNCZ, (arcz-orbáncz) ősz. fn. Orbánccfélc bántalom, mely az arczon üti ki magát. L.
ORBÁNCZ.
ABCZORJ, (arcz-orj) ősz. fn. Nehézkes hangzása
ttófttt nem ajánlható. Ám. némely állatok hegyesre
nyaló arcza, illetőleg orra, milyen a disznóké, vakandokoké, különösen pedig az elefánté. Talán jobb volna egyszerűen: orrony vagy orrmány. (Rüssel).
ABCZPIRULÁS, (arcz-pirulás) ősz. fn. Rendkívüli változás az arczbőrön, midőn bizonyos okból, pl.
fölhevfilésből, kivált szégyenérzetböl, a vér oda tolul.
Átv. ért szégyenlés. Arczpirulás nélkül nem hallhatom, nem ítélhetem.
ARCZPIEULAT, (arcz-pirulat) ősz. fn. Vértololat által okozott rendkívüli pír az arczbőrön.
ARCZRÁK, (arcz-rák) ősz. fn. Ráknemű fekély
ás arczon.
ARCZSÁBA, (arcz-sába) ősz. fn. Éles szakgatással járó nyavalya az arczban.
ARCZSÁPADÁS, (arcz-sapadásj ősz. fn. Az
áréinak valami belső kellemetlen érzésből, pl. ijedésMl, haragból, beesése, s elhalaványodása.
AKCZSZÍN, (arcz-szín) ősz. fn. Jobb hangzással : orezossin. Azon szín, mely az arczbört nem szenredő, nem fólhevült, hanem rendes, nyugott lelki állapotban bélyegzi. Piros, halavány, fehér, barna arczscfa. Arczstine megváltozott.
ABCZTAN, (arcz-tan) ősz. fn. Tan, mely az emberi arcsok kfilönféleségeit s tulajdonságait tárgyalja.
• ismerteti.
ABCZTANÍTMÁNY, l. AKCZTAN.
ABCZUL, (ar-CE-ul) ih. l) Szemközt azon irányról, tájról, mely felé az arcz van fordulva. Arcztit fúj
a szeV. ArccuZ hordja a havat afSrgeteg. Arcod rohanni meg valakit. 2) Erőszakos illetésre, ütésre vonatkosra : arcéul csapni, iltni, vágni valakit, ám. arczat
megcsapni, ütni, vagy arczou ütni. Az első pont alatti
irtelembcu megfelel e kérdésre : fmnnan f mily tájról?

s igy tulajdonkép és helyesen arctól volna, mint:
alól, «ló'l, felöl, mögó'l, tehát arctól fa a szél = ara
elől, arcz felől. A második ponti őrleményben e kérdésre felel meg: hol t s képzője azon ül, (öl), mely
helyállapító ezekben: alul, hátul, el«l, füitl, tívül
belül. V. ö. ARCZÉ.
ARCZULAT, (ar-cz-ul-at) fn. tt arczuíal-oí. A
fejnek egész előfele, előrésze, ú. m. a homlok, szemek,
orr, pofák, száj, áll, öszvevéve : ábrázat.
ARCZULATI, (ar-cz-ul-at-i) mn. tt arczulofi-í,
tb. —ok. Arczulatot illető, arra vonatkozó. Arosuloti
izom, ideg, títér.
AECZULCSAPÁS, (arczul-csapás) ősz. fh. Ás
arcz akármely részének megfitése, különösen: pofonütés, pofoncsapás.
ARCZÜTÉR, (arcz-üt-ér) ősz. fn. Ütér az arczbán, különösen arczpofában.
ARCZVAR, (arcz-var) ösz.fh. Állandó, és szinte
kürthatatlan neme a varnak, mely az arczot rutítja,
AKCZVÉDELÉM, (arcz-védelém) ősz. fa. Hadtani ért. védelem neme, az arczul támadó, arczul rohanó ellenség ellen.
ABCZVÉRT, (arcz-vért) ősz. fo. Vért vagyis
vas, vagy más fémlemezből készült, s arczot takaró
védszer, mely által az arcz az ellenség fegyvere ellen
fódöztetik. Fólhúxni, leereszteni az arczvértet.
ARCZVONAL, (arcz-vonal) ősz. fn. Az arcrnak
bizonyos irányban vagy vonalban kiképzett része, mint
sajatnemtt bélyege, mely részint természetes eredetű,
részint szokás által fejlett ki, s állapodott meg. Szabályos, szép, rendetlen, visszataszító, rút arczvonalak.
A hadtanban ám. kiállított, s arczczal bizonyos irány
felé forduló katonák sora. Hosszú arczuonalban fölállított katonatág, hadcsapat.
ARCZVONÁS, 1. ARCZVONAL.
ARDA, puszta neve Veszprém Tármegyében, tt.
Ardá-t, helyr. —rá, —án, —rót.
ARDÁNY, falu Doboka vármegyében, helyr.
—ba, —bán, —ból.
ARDÁNYHÁZA, falu Bereg vármegyében. Helyragokkal: —házán, —házára, —házáról.
ARDÓ, több helység neve mindkét magyar hazában, helyr. —rá, —n, —ro'l, vagy —ba, —6an,
—ból.
ARDÓCSKA, puszta, Torna megyében. Helyr.
Ardócská-n, —rá, —róí.
ARÉLECS, (ar-élecs) ősz. fn. Vegytani műszó, s
ám. aranyból való élecs. (Oxydulum auri). V.ö.ÉLECS.
ARÉLEG, (ar-éleg) ősz. fn. Vegytani ért. aranyból való elég. (Oiydum auri). L. ELÉG.
ARKANGYAL, fn. tt. orkongyol-í, tb. —ok. Az
angyalokról szóló keresztény hittanban ám. főangyal,
a többi angyalok között felsőbb rangú gyanánt tisztelt angyal. <S'zení Mihály, Nzent Gábor arkangyalok.
A hellén no^i (K) és áfftlos (angyal) után alakult szó.
ARLO, falu Borsod vármegyében. Helyr. —n,
—rá, —f-ói.
13*
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ARLÓCZ, puszta Trencsén vármegyében; tt.
Arlócz-ot, helyr. —ön, —rá, —róí.
ARMA, puszta Bars megyében, tt. Armá-í. Helyragokkal: Armd-n, —rá, —ról.
AIÍMÁS, fa. tt. armas-t, tb. —ok. Párízpápainál
ám. haramia.
ARNOLD, férfi keresztnév, tt Arnold-ot. Arnoldns. A nyelvészek a német Ehrenheld vagy Ehrenhold-ból származtatják.
ARNÓT, 1. ARNOLD. Párizpápai szerént annyi
is, mint Albániai. Arnauta.
ARNYA, (ar-nya) fa. tt arnyát, tb. arnyak, 1.
ARANYVIRAG.
ÁRPA, mátyásföldi tájejtéssel a szokottabb árpa
helyett, törökül is röviden: árpa. L. ÁRPA.
ABBA, (az-ra) ih. 1) Bizonyos távolra mutatott
pont, hely felé. Arra futott a.' Arra menj a.' Ellenkezője a közeire irányzó: erre. Ne arra, hanem erre.
2) Elbeszélésben ám. azután, azt követve, fölváltva,
ami előre mondva volt Arra azt mondotta, hogy. Arra
hirtelen fölugrott. Hát arra mit mondott t Arra (pl.
valamely rósz hirre) igen megijedt. 3) Általán mint
névmás úgy tekintendő a mondatban, mint a helyettesített íolbató ragu főnév. Arra törekszik, bizonyos
czélra. Ö is arra néz, pl. bizonyos tárgyra. A rá igekötővel fölcserélhető. Arrabirni, hogy ne igyék bort, =r
rábírni. Arravenni = rávenni, Arrafogni = ráfogni.

AKTICSÓKA, fn. tt. articsókát, tb. articsókák.
Növénynem az együttnemzők és egyenlőnősök seregéből : vaczka sertés, fészke hasas vagy kiterült, bóbitája pelyhes, virága kékes-veres. Mint kerti zöldséges
vetemény húsos törzse miatt kedves eledel az úri asztalokon. Eredetije az olasz: articiocco.
ARTIFIPOZDOR, (artifi-pozdor)ösz. fa. Növényfaj a pozdorok neméből, melynek szara ágas, leveles;
levelei szárölelők, láncsásak, épek, vállban aprón fűrészesek. (Scorzonera hispanica).
ARZSAG, ARZSAGOL, csalóközi tájszók. L.
AZSAG, AZSAGOL.
— ÁS, hangrendi párhuzamban változkodva
és, ét, ős, ős, ritkábban is, üt. Igen termékeny képző,
mely főnevekből általán, továbbá sok részesülőből •
némely melléknevekből és igékből mellékneveket alkot, melyek közöl némelyek önálló főnevekké lettek.
Midőn főnevekhez járul, azok többcsszámának önhangzóját veszi föl szabályszerfileg, pl. ház-ok, házas, kez-ek, kez-es, szém-e'k, szém-es, dob-ok, dob-os,
tőr-ök, tőr-Ss. £ szabályt követi az önhangzóval végződő törzsek után is, pl. kapák kapás, kepék képes,
csomók csomós, tömlők tömlős, pilik pilis, kapuk kapus, köpUk köptis.
Alapérteménye: Sttvekötét, egyettíét, mely egyszersmind gyakran tokatágra, tb'bbségre vonatkozik.
Ugyanis öszveköt 1) birtokot birtokoltai: pénzes ember, hajós gazda, ökrös paraszt, 2) tartalmat tartalmatóval : boros hordó, pincze; pénzes láda, szekrény;
erszény; fűszeres, posztós, kenyeres bolt; lisztes,
gabonás, szalonnás kamara, 3) egeszet annak alkatrészeivel, jegyeivel: szarvas, tollas, szőrös, pikkelyes állatok; hegyes, völgyes, erdős, mocsáros tartomány,
különösen átvitt nagyító, sokasftó értelemben : fejes,
nyakas, vállas, melles, markos, tenyeres, talpas, faros, czombos, ikrás, csontos, szájas, nyelves, szemfüles ember, 4) valami külső, változó, a dolog lényegéhez nem tartozó járulékkal: bundás, szűrös, köpenyes,
gatyás, nadrágot ember; sáros, zsíros, foltos, poros
ruha; szeles, havas, esős idő, 5) felszerelési eszközzel :
kardos, dárdás, dsidás, puskás katona; gyilkos, toros,
csákányos zsivány; hárnos, igás, nyerges ló, 6) valami
készíteti miivel: asztalos, lakatos, kalapos, üveges, nyerges, melyek egyszersmind főnevek lévén az illető mívest jelentik, 7) foglalkodás tárgyával, jobbára főneveket alkotván: tebenes, kondás, birkás, gulyás,
csordás, csikós; kapás, kaszás, villás, 8) ételhet tartozó járulékkal: almás, mákos, diósrétes; túrós, szilvas lepény; paprikás, borsos, vöröshajmis, sáfrányos
lé; vajas tészta, kása, 9) bizonyos cselekvéssel: magasztos, takaros, piritos, jártas, keltés, ittas, 10) részesülőkhöz járulván, hajiami tulajdonságot vagy képességet, vagy gyakorlatot fejez ki, pl. nyűlós, ugrós,
ijedős, lejtős, bajlós, kapós, tojós, fujtós, szórós, tökös, öklelős, viselös, harapós, 11) bizonyos melléknevek után olyantági hasonlati OttvekStS, pl. uriaa,
pórias, nöios, házias, városias, falusias. harczi**, hősies; sárgás, fehéres, zöldes, kékes, vereses, 12) a

ARBAFELÉ, (arra-felé) ősz. ih. Ama távolabb
pontnak tartva, azon irányban menve. Ha te délnek
tartott, én it arrafelé megyek. Arrafelé vette útját,
amerre legbiztosb a járás.
AKRANÉZT, 1. ABRANÉZVE.
ARRANÉZVE, (arra-nézve) ősz. ih. Azt vevén
tekintetbe, azt illetőleg, arra vonatkozva. A vele viszonyban levő mutatott tárgyra mutat Arranétve én
máskép gondolkodom. Arranétve már elmondtam véleményemet. Arranétve semmi kifogásom.
ABRANÉZVEST, 1. ARRANÉZVE.
ARRAVALÓ, (arra-való) ősz. mn. Bizonyos tárgyra mutatólag ám. arra alkalmas, ügyességei bíró, azon
rendeltetése van, arra van szánra. A tinta, toll, arravalok, hogy írjunk vélek. A templom arravaló, hogy
imádkoztunk benne. A katona arravaló, hogy védelmette
a hátát, ő arravaló ember. A tagadó nem és lem által elválasztható, pl. Ó' arra nem való, hogy mátokat
oktasson, de arra sem való, hogy tanuljon, mertfölstíe buta.
ARRÓL, (az-ról) ih. 1) Bizonyos tárgy felől, róla.
Arról nem tudok. Arról nem lehet kétség. Arról is volt
szó. 2) Ellen. Én arról nem tehetek. 3) Valaminek következtében. Úgy megverlek, hogy arról koldulsz, =
annak következtében koldussá, azaz, nyomorokká leszesz.

AKSZLÁN, fn. tt arszlán-t, tb. —ok. Jelentésére és elemzésére nézve 1. OROSZLÁN. Újabb időben használtatik férfi keresztnévnek is, mint Leó fordítása.
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fent elsorolt egyik vagy másik osztályba tartoznak sűrű füst, likas tál, ártalmas a háznál. „Ha a haraaz is, tw, Us alakba öltözöttek is, mint: lapis, hamis, gos asszonyt meg akarod szelídíteni, járd meg vele a
haris, tiivis, kőris, koldis, május (májas), tüttüs.
tánczot a mogyorósban." „Nem titok, amit két aszEgészen misnemfiek a) azon is ua végzetek, me- szouy tud." „Mérges asszonynak haragos a leánya."
lyek némely kereszt- és rokonsági neveket alakítanak, „Mosolygós asszonynak, világos felhőnek nem kell
pl. Matyis, Danis, Maris, Boris, Gedus, Ferus, Bár- hinni." „Nehéz tudni czélját, végét, kitanulni mestertus, Bertus, Mikus, Judus, Katus, Ilus, Annus, me- ségét az asszonynak." „Nagy szomorúság a rósz aszlyek közöl némelyek s nélkül is divatoznak : Matyi, szony." Óvjad magad a szakálos asszonytól." „Ha
Dani, Katu, Erzsu, b) azon ős, melyet a nyelvszokás szemérmes az asszony, ne bízd idegen kézre." „A szép
némely idegen, kivált r végzetü szókhoz ragasztani asszony is, ha megvénül, rút időt él."
szeret, pl. mészár-ős (mészár, maazár) granatér-os
De vannak szintén oly népies mondatok és ver(grenadier), kocsm&r-os (krtsmár), sasér-os (cbasseur), sezetek, melyek az asszony méltó dicséretét is megfiakker-os (fiakker), olejkár-os (olejkár) stb.
adják. „Jó asszony a háznak koronája." Km.
£ képzőböz hasonló a latin ős az ily mellékne„Mert mit ér a férfi, ha asszonya nincsen!
vekben : muc-os-us mocs-os, fum-os-us füst-o's, grumNincs ki bús sorsába rajta könnyebbítsen,
os-us göröngy-ös, set-os-us sert-és, továbbá a német
Sok aggságai közt rá nyugalmat hintsen."
icch, pl. wind-isch szel-es, büb-isch gyerek- és, narr-isch
Vöféli versek.
Hazánkban több helység neveztetik róla, műit:
bolond-os. Ide sorozhatok a hellén: ős, 17?, w, *oj,
sós, a hindu asz, isz, jász, szösz melléknévképzők is. Asszonyfa, Asszonyfalva, Asszonyháza, Asszonyszállás,
Egyébiránt részlctesb fejtegetését és rokonsá- Asszonytelke.
gait, 1. a SÁG, SÉG rovatok alatt.
E szónak eredetét megfejteni még eddig nem
ASAG, ASAGOL, 1. AZSAG, AZSAGOL.
sikerült az elemzőknek. Révai a régi halotti beszédASPA, előfordul Párizpápaiban. Nem más mint ben előforduló achszin nyomán úgy vélekedik, hogy
a német Hospel. Az Ormánságban ma is: áspó. Szo- az a héber HIJN (issa) módosítvanya; Jászay Pál az
kott néven motóla.
aszik igéből származtatja, azon föltevéssel, hogy az aszASSZONY, fn. tt osszony-t, tb. —ok. 1) Széles szony korosabb s mintegy aszásnak, fogyásnak indult
ért. az emberi nemhez tartozó inindeu nöszeinély, akár nőt jelent, mi azonban a no'jelentésével homlokegyevan férje, akár nincs. Ennélfogva mondják: asszonyt nest ellenkezik. Mások szerint annyi volna, mint: az
nem, osszonyi ember vagy asszonyember, asszonyt állat, any vagy anyázó, anyzó, mint: leányzó. Ide ragaszasszonyt népek. Kisasszony, leányasszony, hugotnasszony, tunk még egy véleményt. Az asszony máskép nő, mely
menyasszony. Átv. ért. istenasszony. 2) Szűkebb érte- valószínűen = növő, (mint vő = vevő, tájdivatos jó'
lemben oly nő, kinek férje van, vagy volt. Asszonynyá = jövő, stb.) azaz faját szaporító, nemét növesztő.
lenni =: férjbez menni. Asszonyt hozni a házhoz. Ez nem A nemzedéki szaporítás egyegy faját, sarját ág-nak
leány, hanem asszony. Gyermekes asszony. Ifjú asz- mondjuk, honnan a fiuág, leányág egyenes ág, oldaltzony vagy ifjasszony, czime oly fiatal asszonynak, ki ág nevezetek. Ennélfogva az achszin mint legrégibb
a köznépnél miveltebb osztályból való. Vén asszony. alak után indulva, az asszony gyöke ág, s törzse az
Gatd" asszony, özvegy asszony. 3) Jelent úrnőt. Ott van ebből származott ágazik vagy ágzik volna, melyből
mind az úr, mind az asszony. Szomszéd úr, szomszéd asz- lett részesülő ágzó, ágzi, mint: játszó játszi, lakozó
sxony. Ö asszony a háznál. Vár asszonya. Három ura- lakzi, kaposó kapni, stb. innen n utótéttel ágzin, vagy
dalom asszonya. Fejedelemasszony. Föld asszonya, egyenesen az ágzó-ból: ágzon, ágszon, áchszony, asztenger asszonya, népek asszonya. Nagy, tekintetes, nagy- szony. — A lapp m'szu-ban a nő látszik rejleni.
ságos, méltóságot, kegyelmet, fenséges, felséges asszony.
Figyelmet érdemel, hogy a rokon hangzású zan
4) Keresztnevek után téve, az alrendü férjes nőket vagy zen a persában, yvvri a görögben, és dsani a
czimezik vele. Kata asszony, Jutka asszony, Erzsók szanszkritban, (ytvvá<o, yiyvop(ti, dsan = szül igéktől)
asszony, Trézsi asszony. 5) Rokonsági vagy kort kü- nőt jelent, a siuai nyelvben pedig si ám. uxor és sin
lönböztető czim. Néném asszony, ángy óm, menyem, ko- így értclmeztetik: nőmén honorificum feminae. S inmám asszony, húgom asszony, öcsém asszony, nászasz- nen némelyek szerint a magyar asszony, a balotti beszony, sógor asszony. Némely tájakon a menyétet széd szcrént: achsin, összetétel volna okká (1. AGG
(talán szép szőre miatt) menyétasszonynak hívják. A alatt) és zen vagy más hasonló szókból.
régi ágynevezett magyar kártyában a tízes másnéven:
ASSZONYÁLLAT, (asszony-állat) ősz. fn. Réasszony.
giesen ám. asszonyember, asszonyszemély, némber. E
Az asszonyról a nép nyelvén igen sok közmon- szóban az állat nem animál, hanem substantia érteldás van forgásban, melyek jó része csipkedő, gúnyos, mű, valamint ebben is: Az Isten egy állatjában, hápyakran jellemzetes, de nem ritkán, gyöngédtelen is. rom személyében, (unus in substantia). Te vagy áldott
Fölhoznak itt néhányakat. „Hugóm asszony, ma meny- az asszonyt állatok között. (Angyali üdvözlet).
asszony, holnap asszony, holnapután komámasszony."
ASSZONYBARÁT, (asszony-barát) ősz. fa. Ki
„A rénasszony dérddr." „Jaj az oly szegénynek sor- az asszony! nem iránt különösebb barátsággal, vonzasa, ki gazdag asszonyt vesz el." „Haragos asszony, lommal viseltetik; ellenkezője: asszonygyulölö.
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ASSZONYBERSÁG, (asszony-bírság) ősz. fn.
Törvényszéki büntetés az asszonyok ellen, mely némely országokban kisebb szokott lenni a férfiak birságánál. A magyar törvény szerint az asszonyokra
nézve külön bírság nem létezik.
ASSZONYCZIPÖ, (asszony-czipő) ősz. fn. Czipő, milyet az asszonyok szoktak viselni, különböztetésiil a férfi vagy gyermekczipőtől.
ASSZONYCZIPÖSZ, (asszony-czipősz) ősz. fa.
Varga, aki asszony! czipőket készít
ASSZZONYEMBÉR, (asszony-ember) ősz. fa.
Általán minden nőszemély, akár leány, akár férjesfilt
vagy özvegy. Oly értelemben használják a régiek,
mint némber azaz nőember. Hallgatással nép <u aszMonyember. Km.
ASSZONYFA, több helység neve. Helyragokkal: Asttonyfá-n —rá, —ról.
ASSZONYFALVA, több helység neve. Helyragokkal: Asseonyfalt>á-n, —rá, —róí.
ASSZONYFEJKÖTÖ, (asszony-fej-kötő) ősz. fh.
Fejkötő, milyet a nők, kivált férjhezmentek szoktak
viselni, kfilönböztetésfil a gyermekfejkötőtől. Átv. ért.
jelent házi nőuralkodást Fültenni át atnonyftjkStöt,
azaz úrnőt játszani a házban. Gúnyosan szólva: a
férfi agftonyfejlcötöt vitel, midőn papucskormány alatt
van, s közmondás szerint felesége hordja a kalapot
ASSZONYFÉLÉS, (asszony-félés) ősz. fn. Lásd
ASSZONYKERÜLÉS.
ASSZONYFÉRFI, (asszony-férfi) ősz. fa. 1) Csira
vagyis himnő (hermaphrodita). 2) Átv. ért. elpáholt,
elasszonyosodott, kataskatennészetfi férfi.
ASSZONYFÉRTÉZÖ, (asszony-fértéző) ősz. fh.
Oly férfi, aki tisztes nőket akár erőszakkal, akár elcsábítva paráznaságra vesz, illetőleg megejt
ASSZONYQYŰLÖLÉS, (asszony-gyülölés) ősz.
fn. Az asszony! nem iránt ellenséges indulattal viseltetés.
ASSZONYGYŰLÖLŐ, (asszony-gyűlölő) ősz.
fn. Oly férfi, aki az egész asszonyi nemnek, akár vele
született belső ösztönből, akár valami külső viszonyok miatt, határozott ellensége, megvetője.
ASSZONYHAJ, (asszony-haj) ősz. fa. Az aszszonyok szálasabb, hosszabbra növő haja, mint rendesen a férfiaké.
ASSZONYI, (asszony-i) mn. tt osssonyi-t, tb.
—ok. Asszonyt illető, asszonyhoz való, tartozó, annak tulajdonságára vonatkozó. Asszonyt* kötelesség, dolog, munka. Asszonyi ész, ügyesség. Asszonyi Sltötet.
Asszonyi erény, gyöngédség, könnyelműség, furfangosság.
ASSZONYIAS,(asszony-i-as) mn.tt. assconyias-t,
tb. —ok. Asszonyhoz hasonló, asszonyok tulajdonságára vonatkozó, leginkább rósz értelemben. Assconyias
pityergés. Asszonyios lágy tág. Assconyias férfi.
ASSZONYIASAN, (asszony-i-asan) ih. Asszonyias módon, szokás szerint Asszonyiosan pilyeregni,
zsémbet&ín*.
,
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ASSZONYILAÖ, (asszonyi-lag) ih. Asszonyi
módon, asszonyi tekintetben, úgy mint asszonyhoz
illik.
ASSZONYILUETMÉNY/asszony-illetmény) ősz.
fn. Törvényi értelemben azon jószág, illetőleg örökség, hagyomány, mely asszonyt illet, melyhez az aszszonynak van joga.
ASSZONYDÍÁPÓ, (asssony-imádó) ősz. fn. Férfi,
ki az asszonyi nemnek tdlzólag hódol, tömjénez.
ASSZONYING, (asszony-ing) ősz. fa. 1) Hosszú
ing, milyet rendesen az asszonyok viselnek. 2) A pendelyt viselő pórasszonyok rövid inge, melynek féling
a neve.
ASSZONYISÁG, (asszonyi-ság) fa. tt asszonyitág-ot. A nőnemnek finomabb, gyöngédebb s neméhez illő szelíd, kellemes tulajdonsága, melyben semmi
férfias, vagy épen nyersszerflség nincsen; nőiség. Férfira vonatkozva elpuhnlást, elasszonyosodást jelent
ASSZONYISMEBET, (asszony-ismeret) ősz. fn.
Az asszonynak természetéről, illetőleg azok hajlamai,
indulatai, erényei, gyengeségei, hibái stb. felől szerzett tudás. Asszonyismerettel bírni. Asszonyismeret nem
könnytt dolog.
ASSZONYJAJVE8ZÉKUÉS, (asszony -jaj - veszéklés) ősz. fa. Idétlen felsikoltás, megrémfilés, ideoda futkosás, sopánkodás, milyen az asszonyoknál
nem ritkán csekélyebb bajban vagy veszélyben is szokott történni.
ASSZONYJOG, (asszony-jog) ősz. fo. Jog, mely
különösen az asszonyok személyét és vagyonát biztosítja, vagy mely különösen az asszonyokat illeti. Az
asszonyjogot nemzetünk törvényei lovaglásán kiemelik és védik.
ASSZONYKA, (asszony-ka) kies. fn. tt asszonykái, tb. asszonykák. Néha valóban kicsit, kis termetűt
jelentő, néha hízelgő, kedveskedő, nyájas értelemben
vett asszony.
ASSZONYKALAP, (asszony-kalap) ősz. fii. Kalap, milyet a nők szoktak viselni. Ó, ttf divata osstonykalop.
ASSZONYKERÜLÉS, (asszony-kerülés) ősz. fa.
Akár természeti, akár rögzött tulajdonság némely férfiben, melynél fogva a nőkkel társalogni vonakodik,
s távol lenni szeret tolok.
ASSZONYKEZTYÜ, (asszony-keztyü) ősz. fn.
Keztyfi, milyet nők szoktak viselni, mely t. i. szabása,
finomsága által különbözik a férfikeztyütől.
ASSZONYKODÁS, (asszony-kod-is) fa. tt oszssonykodás-t, tb. —ok. Asszonyi foglalkodás, működés, kormányzás, mely az asszonyt műit úrnőt illeti.
ASSZONYKODIK, (asszony-kod-ik) k. m. aszsconykod-tam, —tál, —ott. Úrnői hatalmat gyakorol,
mint úrnő a házi kormányt viseli.
ASSZONYKORMÁNY, (asszony-kormány) ősz.
Fn. 1) Országos, fejedelmi kormány, melyet asszonyok
igazgatnak, akár mint törvényes fejedelmek, akár csak
befolyva a fejedelemre. 2) Házi, családi kormány,
mely asszony kesében vagyon.
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ASSZONYKÖNY, (asszony-köny) ősz. fn. Kötty,
melyet asszonyok ejtenek; asszonysírás.' Ócsárló értelemben réve, tettetett, nem szívből eredő, erőltetett,
csalfa sírás, nem sokáig tartó kesergés.
ASSZONYKÖPENY, (asszony-köpeny) ősz. fn.
Saját szabása köpeny, milyet asszonyok szoktak viselni, kfilönböztetésfil a férfiköpenytől.
ASSZONYLAK, (asszony-lak) ősz. fn. ÁltsJán,
terem, szoba, vagy több szobából álló házosztály, melyben a ház asszonya lakik. Keleti szokás szerint, bol a
többnejüség divatozik, a nők számint egészen elzárt
hely, hová, az illető férjet vagy berelteket kivéve, férfinak belépni tilos; iiőlak. (Hárem).
ASSZONYMUNKA, (asszony-munka) ősz. fn.
Általán minden munka, melyet asszony vitt véghez;
különösen oly munka, melyet rendesen és kiváltkéképen nők szoktak űzni, mint: fehérvarrás, himzés,
kötés, horgolás, reczézés.
ASSZONYNÉP, (asszony-nép) ősz. fn. Az asszonyt vagyis nőnem gyüneve, máskép fehérnép, alsóbb
népnyelven fehéreseléd. Rokon értelmű vele az asszonynem, csakhogy ez mint nemesebb elnevezés a felsőbb,
amac a közép Írásmódban használtatik helyesebben.
Sok asszonynépek. (Münch. cod.)
ASSZONYNEM, (asszony-nem) ősz. fn. Gyfinév,
melyben minden nő, hajadona, férjese, kicsinye nagyja,
örege apraja benne foglaltatik, máskép: [nöi>em. Ellenkezője : férfinem.
A8SZONYNYERÉG, (asszony-nyereg) ősz. fh.
Sajátságos készületü nyereg, a lovagló nők számára,
mely a férfinyeregtől különbözik.
ASSZONYOS, (asszony-os) mn. tt. osszonyos-t,
vagy —át, tb. —ak. 1) Aki asszonyi természetű, elpáholt, nem szilárd jellemű. 2) Aki szerfölött a nőnem
útin totóit, máskép : menyecskés, leányos.
ASSZONYOSAN, (asszony-os-an) ih. Asszonyi
módon, szokás szerint, asszony! természettel: hiún,
puhán. Asssonyosan piperézni magát.
ASSZONYOSODÁS, (asszony-os-od-ás) fh. tt
«ws*onyosodds-t, tb. —ok. Férfielpuhulás neme, midőn
aMConyi természetet, szokásokat, erkölcsöket vesz föl.
AS8ZONY080DIK, (asszony-os-od-ik); k. m.
asMonyosod-tom, —tál, —ott, htn. —ni. Pérfiat illető erkölcsökből, szokásokból kivetkőzve asszonyi terméuetet ölt, illetőleg neméhez illetlenül gyöngévé,
puhává lese.
ASSZONYOL, (asseony-ol); átb. m. osszonyol-t,
htn. —m*. A régieknél ám. asszonyképen, vagyis úrnő
gyanánt tisztel valamely nőt. Megfelel az ural igének.
A* ttrot uralják, ős asszonyt osszonyolják.
ASSZONYOZ, (asszony-oz); áth. m. osszonyoztam, —tál, —ott, pár. —s. Asszonyának hí, asszony
csőmmel nevez, szólít valakit, pl. asszonyom.' nénémaMSony/ komámasszony.' Hasonló képzésnek: uroz,
komát.
ASSZONYÖLTÖZET, (asszony-öltözet) ősz. fn.
Mindenféle ruházat, mely a férfiakétól szabásra, forzaán, s jobban kelmére nézve is különbözvén, kizá-
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rólag a nőnem sajátja, milyenek: fejkötő, nyakkendő,
szoknya, stb.
ASSZONYÖV, (asszony-öv) ősz. fii. Öv, derókravaló szalag, melyet nők szoktak használni, kfllönböztetésül a férfiövtől.

ASSZONRUHA, 1. ASSZONYÖLTÖZET.

ASSZONYSÁG, (asszony-ság) fn. tt asszonyságot, így nevezik közönségesen az úri asszonyokat, hölgyeket, ha t. i. férjesek, vagy özvegyek. Nemes oszszonyságok. Fodorné asszonyság. Különösen használtatik czimeaésfil, mint a férfiakat illetőleg az urasig.
Üdvüzlöm asszonyságodat. Ha tetszik asszonyságodnak.
Ingyen kegyes asszonyságod. Ma már az újabb társalgási nyelvben kegyed vagy nogysád szóval élünk, melyeket rövidségök is ajánl.
ASSZONYSIPKA, (asszony-sipka) ösz.fh. Sipka, milyet még hazánk némely vidékein, pl. Beszterczebányán, viselnek a polgári nők.
ASSZONYSZABO, (asszony-szabó) ősz. fn. Szabó, ki nöszemélyek számára készít öltönyöket, máskép, és jobbára : nóruhaszabó, noVuhakészfód, hülgynthaszabó.
ASSZONYSZAVÚ, (asszony -szavú) ősz. mn.
Mondják férfiról, kinek asszonyias, vékony, rikácsoló
hangja van. Máskép gúnyosan: kappa.nna.vu, kappanhangu.
ASSZONYSZÉK, (asszony-szék) ősz. fh. Templombéli szék, mely rendesen az asszonyok ülőhelye. A
katbólikusokuál az asszonyszékek templom hosszában bemenetről balra állanak, a protestánsoknál a
templom egyik felében, még pedig úgy, hogy az aszszonyok a férfiak székei közt ne járjanak, tehát ha a
templomnak csak végül van ajtaja, az asszonyszékek
az ajtó felőli részen vannak.
ASSZONYSZÉMÉLY, (asszony-személy) ősz. fa.
Az asszonyt nevezet nyomatékosabb kifejezése, mely
az asszonynak, mint a férfinak, személyességet tulajdonít, máskép : nönemély, népiesen: fehérszemély.
ASSZONYSZÍV, (asszony-szív) ősz. fn. Átv. ért.
női, gyöngéd érzelem, továbbá, félénk, ingatag, változó,
érzelgésre hajlandó kedély, mint a nyersebb, bátrabb,
szilárdabb férfiszív ellenkezője. Az osszonysziv, mint
az avar, igen hamar lobbot vet. Tud szeretni az aszszonyszív, de csak magát t kényeit. Kisf. S.
ASSZONYSZFVU, (asszony-szivü) ősz. mn. Lágy,
érzelgő, félénk. Asszonystivli férfi.
ASSZONYSZOBA, (asszony-szoba) ősz. fa. Szoba, mely kizárólag asszony, illetőleg a családanya
számára, kényelmére van szánva.
ASSZONYTALAN, (asszony-talan) mn. tt oszszonytalan-t, tb. —ok. Asszony hiával levő, asszonyt
nélkülöző. Asszonytalan társaság.
ASSZONYTÁRS, (asszony-társ) ősz. fn. Széles
ért. nő, aki akár férfinak, akár nőnek bizonyos tekintetben társa. Asszonytárssal utazni. Asszonytárssal llsérkedni, gazdálkodni. Szűkebb ért. nőszemélynek nőnembeli felebarátja, barátja. Nejét, » annak minden assszonytársoit gyűlöli.
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ASSZONYTEJ, (asszony-tej) ősz. fh. Tej, mely
a gyermekes asszony emlőiben gyűl össze. Asszonytejet fecskendezni a fájót szembe. Atv. ért tejszinü illatszeres víz, melyet kendőzésre, bői-tisztításra szoktak használni.
ASSZONYTELKE, paszta Bihar megyében.
Helyr. —telkén, —telkére, —telkéről.
ASSZONYURALKODÁS, (asszony-uralkodás)
ősz. fh. Hatalom, melyet asszonyok gyakorolnak, akár
házi, családi, akár országlási s más ügyekben.
ASSZONYÜGY, (asszony-figy) ősz. fn. Ügy, dolog, munka, foglalkozás, mely különösen asszonyokat illet, vagy azok által szokott gyakoroltatni, milyenek a háztartáshoz, kiházasításkoz, stb. tartozó dolgok.
ASSZONYVARGA, helyesebben 1. ASSZONYCZIPÖ8Z.
ASSZONYVÁRI, paszta Somogy vármegyében.
Helyr. — ba, —bán, —ból.
ASSZONYVÁSÁRA, falu Bihar megyében.
Helyr. —vdsdrá-n, —ró, —róí.
ASSZONYZSIVAJ, (asszony-zsivaj) ősz. fh. Hangosabb szóváltás, kiáltozás, sikoltozás, jajveszéklés,
s más lárma, milyent asszonyok szoktak ütni.
ASSZU, 1. ASZÚ.
— AST, (as-t) hangrendi módosítással, est, est,
őst, 8st, öazvetett képző, mely igehatárzókat képez.
Alkatrészei az öszvekötő ős, és, és, ős, ős, és határzókat
képezni szokott t, pl. al-ant, kép-es-en-t, vagy képes-in-t, alkalmas-an-t, vagyalkahn-as-in-t,kivál-t,néz-t
Ugyanezen t egy érvényű az an én batárzóval, mely
a régieknél gyakoribb volt, mint ma, pL a Kinizsi Pálné imakönyvében: „ rettenetösség-#st (rettenetességesen) hozattatol vala;" „nagy böség-ösí (bőség-esen)
kióntád;" „méltóság-őst (méltóság-osan) engem meghallgass;" „görjedet-ös< (gérjedet-esen) ha ölellek."
Hasonlóak a mai: egyén-est = egyen-esen, bizony-őst
— bizony-osan, vegy-esí, = vegy-esen, öröm-est =
öröm-esen, rettenet-est = rettenet-esen, öszv-est =
Öszv-esen. Ide tartozik az elavult el-esst (primitns, antíquittts), honnan, elesstebb (antíquius, prius) az el
(prae) gyöktől, tehát = el-est, el-est-ebb, mint: mielest = quamprimum, meg-est = iterum. Ugyanezen
képző rejlik a vast vett igehatárzóban is, pl. folyvást = folyva-ast, bizvást =r bizva-ast, nyargaluásí
= nyargalva-ast, lépvést = lépve-est stb.
Minthogy ezen képző világosan módhatártó, s
mint olyan ezen kérdésre felel meg: hogyan t mifcép t
mimódön t nem lehetünk egy véleményben Révaival,
ki a magyar est őst öszvetett képzőt az eszt-btpp ast
est- és fordított finn sta ste-vel rokonítja; mert ezek
ágynevezett obloítVust képeznek, pl. Fottus-est =: tető-tífl, tető-bői, tető-ről, kolo-sta = hal-tói, ellenben a
magyar est őst őst stb. inkább ösivetevést jelentenek,
mi az óstul óstul stb. képső jelentéséből kitűnik. Több
hasonlatot gyanítunk a német st határzóval, pl. er-st
= el-est, «treng-st = legszor-ost, nüch-tt legközelebb,
wttrdig-sí méltóság-őst

—ASTUL, (as-t-ul) hangrendi módosítással, esílíl,
éttül, óstul,.östtll, nevekhez járuló, s első tagbeli hangzójára nézve az illető többesszámhoz alkalmazkodó
képző, pl. ház-ok ház-as-trul, fel-ek fel-es-t-űl, kert-ék
kert-es-t-ül, csont-ok csont-os-t-ul, bőr-ök bör-ös-t-ül,
gyöker-ek gyöker-es-t-ttl. Irtani kell gyökerestül a bűnt.
Berzsenyi. Képez társas, egyflttességi igehatárzókat, s
ám. azzal együtt, annak társaságában, akit vagy amit
az alapszó jelent. Ezen képző így elemezhető: első
íze teszen öszveköttetési viszonyt; pl. házas ember,
csontos test; a másik t. i. t =: onenhatárzó: hás-os-t
'= ház-as-an, csont-os-t = csont-os-an; a harmadik
HÍ ül pedig ám. úgy, oly minemtiségben, tehát: ház-ostúl = úgy házasán, házzal együtt, népestül = úgy
népesen, néppel együtt, csont-óstul bSr-Sttül = csontját bőrét úgy véve, mint együtt levő részeket A sinai
nyelvben tschien így értelmeztetik: omn«s simul.
ASZ, elvont gyök, melyből aszal, aszik, aszott,
aszú s ezek rokonai származnak. Alapért száradás,
mely különösen melegség, tűz által történik, midőn
az illető test nedvei elpárolognak elröpülnek, s és által tömege kevesbedik. Ezen értelménél fogva rokona
a magyar itx, melyből izzik, izcó, izzad síinnaztak,
a szanszkrit: asz (ég), latin: asso, bélien: a!do> (aszik,
szárad), német: heiss, Asche, török issei, sinai szií (assare comburere), héber és vagy essáh (tűz), stb.
— ASZ, magashangon ESZ, képző, mely részint önálló, részint elvont gyökökből mellék és főneveket képez, s nem egyéb, mint az ős és sziszegő hanga módosítása, pl. dob-ősz has, = dobos azaz, dobformára fólfiy t has; hasonlók: kop-osz, esup asz, horp-asz,
rav-asz, íám-asz, szak-ász, dug-asz, top-ász, vál-asz,
rönt-«sz. Legközelebbi rokona azon ős ez, mely szintén neveket képez, mint: ig-os, szár-ot, lem-es, stb.
Bővebben 1. ÁSZT igeképző.
ASZAG, (asz-ag) fn. tt aszag-ot. Szemét, holmi
aszott gyimgyom, trágya. Büdöt, mint az aszag. Km.
Egyezik vele a cseh és szerb őszek.
ASZAL, (asz-al); ath. m. ossal-t. Aszúvá tesz,
azaz a nyirkos, nedves, leves testet, különösen növényt,
gyümölcsöt, melegség által nedveitől megfoszt, öszvefonnyaszt, kiszárít. Szilvát, almát, körtvüyt fűtött kemenczében aszalni. Meggyet, cseresnyét aszalni.
ASZALÁS, (asz-al-ás) fa. tt astalás-t, tb. —ok.
Gyümölcsnek vagy ma* nedvekkel bíró testnek tttx,
napsugár általi szárítása, fonyasztása, zsugorítása.
ASZALMÁNY, (asz-al-miny) fa. tt ossalmány-t,
tb. —ok. Általán minden, amit aszalás által kiszárítottak, különösen, aszalt gyümölcs.
ASZALÓ, (asz-aJ-ó) fn. tt. oszoló-t, tb. — k. 1}
Kemencze, melyben gyümölcsöt szárítanak} aualókemencze. 2) Mezőváros neve Borsod, és falu Somogy
vármegyében, helyr. —rá, —n, —rrfí.
ASZALÓDESZKA, (aszaló-deszka) ősz. fn. Desika, melyen az aszalni való gyümölosöt az wzalókemenczébe teszik.
ASZALÓDÁS, (asz-al-ó-d-ás) fii. tt oszalódos-t,
tb. —ok. Önmagában aszás, megszáradj
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ASZALÓDIK, (asz-al-ó-d-ik); belsz. m. aszalód- i
tam, —tál, —ott. A melegségtől, tüztől,áthatva mintegy önmagában megaszik, szárazzá lesz, pl. a szőlő
a meleg napon, a gyümölcs a kemenczében.
ASZALÓHÁZ, (aszaló-ház) ősz. fa. Gyümölcstermesztő nagyobb kertekben kemcnczével ellátott
különös épület, melyben az aszalnivaló gyümölcsöt fejtegetik, tisztogatják, kemenczébe rakják, s onnan kiszedvén a padlásra teregetik.
ASZALÓKEMENCZE, ősz. fn. L. ASZALÓ.
ASZALÓPLÉH, (aszaló-pléh) ősz. fa. Vas lemez, vagy tepsiféle edény, melyen az aszalnivaló gyümölcsöt a kemenczébe teszik.
ASZALÓKÚD, (aszaló-rúd) ősz. fn. Vasrudak,
melyekre az aszalódeszkákat fektetik.
ASZALT, (asz-al-t) mn. tt assaU-at. Kemenczében vagy nap sugaránál szárított. Aszalt szilva, alma,
es«resnye. Aszalt túró, sajt. Átv. ért elsoványodott,
kiszáradt testű. Aszalt ábrásat.
ASZALTÁN, (asz-al-t-an) ih. Aszalt állapotban,
kiszárítva. A szilvát aszaltán sokáig el lehet tartam.
A gyVműletSt aszaltán szeretni.
ASZALVÁNY, (asz-al-vány) fo. tt. atzalvány-t,
Üt. —ok. 1) Aszalt gyümölcsféle, mely értelemben
jobban: oszalmány. 2) Száraz nyavalya, aszkórság.
ASZÁLY, (asz-ály) fn. tt. oszály-í, tb. —ok.
Szárazság, különösen a növényekről értve. Jelenti az
állati testnek lassú ekoványodásat, hervadását is. Az
ossály mind kiégette a réteket és mezb'ket. Aszályban
sfal&fni.
ASZÁLYOS, (asz-ály-os) mn. tt oszályos-t, vagy
—át, tb. —ok. Száradásban levő, aminek nedvei fogyton fogynak; hervadó, fonnyadó. Aszályos mezők, rétek.
Aszályos kezek, lábak. Hasonló hozzá a hellén : «£«v. ö. ASZIK.
ASZÁLYSÁG, (asz-ály-ság) fn. tt. oszályság-ot,
Szárazság, aszottság.
ASZAS, (asz-ás) fn. tt oszás-t, tb. —ok. Általán száradta, a nedvek kipárolgása következtében. A
füvek aszászát sietteti a nagy hősig.
ASZÁSZ, (ász-ász) fa. tt oszász-t, tb. —ok.
Növénynem ac együttnemzők és egyenlőnősök seregéből (crepis). Sok fajai vannak, nevezetesen : szegletes,
kemény, veret, büdös, hölgyöméi, borzas, stb.
ÁSZÁT, fn. 1. ASZAG, v. ö. MASZAT. Szláv
nyelvekben: őszét, oszat, oszol.
ASZATOS, (asz-at-os) mn. tt atzatot-t v. —át,
tb.—ok. Gyommal, gizgazzal benőtt Aszalót udvar,
parragfeld.
ASZFOLT, (ász-folt) ősz. fn. Foltok, melyek a
iffonAlmfí
indult növényen látszanak.
ASZFÜVES, (ász-füves) ősz. fn. Aki holmi szárított, kivált gyógyfiivekkel kereskedik.
ASZIK, (asz-ik); k. m. osz-tom, —tál, —ott,
pár. aszszát. Nedveit melegség által elvesztvén, szárad, zsugorodik, öszvemegy. Am'k a fii, falevél, szőlőszem. Aszik az állati test, midőn soványodik. Aszik
a ffitdtt kemenczébe tett gyUmSlct. Igekötővel: rlaszik,

megattik, ötzveatzik. Rokonok a latin: osso, görög:
a£°o), szanszkrit: asz, sinai szie, stb.
ASZJÚ, régies, L ASZÚ.
— A8ZKODÁS, oszkodifc-ból föneveket alkot
— ASZKODIK, (asz-kod-ik) öezvetett képző,
mely középigéket alkot; hangrendi párhuzamos társa:
eszkédik. Szoros érteményi viszonyban áll az asztgat,
esztget, képzőjü gyakorlatos átható igékkel, melyekből visszaható középigék így alakulnak: az első t
könnyebb kiejtés végett elhagyatik, a g a keményebb
k-ra, a második t lágyabb d-re, mint a magok nemében szervrokonokra, változnak, továbbá a nyilt a e
zártabb o e'-re megyén által; tehát: asztgat, aszkodik,
esztget, eszkédik, pl. ak-asztgat, ak-aszkodik, rag-asztgat, rag-aszkodik, szak-asztgat, szak-aszkodik, eresztget, er-eszkédik, mer-esztget, mer-eszkédik, rekesztget, rek-eszkédik. Tehát az asztgat mint átható
érteménye ez: valamit gyakran tett másra kihatva,
pl. akasztgat = valami vagy több önmagán kívül levőt gyakran akaszt, okaszkodik = önmagát gyakran
akasztja valamire vagy valamibe, eresztget == mást
vagy másokat mint magán kívül levőket gyakran ereszt
valahová, ereszkedik = önmagát ereszti gyakran bizonyos távolságra. V. ö. ÁSZT, igeképző.
ÁSZKOR, (ász-kór) ősz. fn. Betegség neme, mely
a testet lassan-lassan hervasztja, fonnyasztja, míg végre kiszáradva elvész. Népies nyelven: ttárazbetegtég.
ASZKÓROS, (ász-kóros) ősz. mn. és fn. Ászkórban szenvedő. Aszkóros ifjú.
ASZKÓRSÁG, (ász-kórság) ősz. fn. 1. ÁSZKOR.
ASZLÁZ, (ász-láz) ősz. fa. Láz neme, melyben
az aazkórosok szoktak szenvedni.
ASZMÉRTÉK, (asz mérték) ősz. fn. Mérték,
mely által a posztónyirők, illetőleg szabók meghatározzak, mennyire megy öszve a beáztatott posztó.
ASZOMANY, (asz-o-mány) fn. tt oszomány-t,
tb. —ok. Növényfaj a sertecsíkok neméből, melyről
azt tartják, hogy a bolhákat elűzi, honnan máskép :
bolhosertecrfk. (Inula pulicaria).
ASZOTT, (asz-ott) mn. tt atzott-at. Ami ki van
aszva, száradt Aszott fű, falevél. Átv. ért sovány,
szikár. Aszott test. Aszott képű vén ember.
ASZOTTAN, (asz-ott-an) ih. Aszott állapotban.
ASZOTTAB, (asz-ott-as) fn. tt oszottos-t, tb.
—ok. A szántóföldeken, parragokon teremni szokott
soványlevelű tüskés gyom.
ASZOVÁNY, (asz-o-vány) fn. tt attovány-t, tb.
—ok. Aszott, száraz holmi, t. i. fű, növény, kóró.
ASZOVÁNYOS, (asz-o-vány-os) mn. tt. oszoeányos-t, tb.—ok. Aszott, száraz , sovány, öszvezsugorodott. Aizovdnyoi mező. Aszoványos far, Ülep.
ÁSZT, elvont gyök, melyből asztag, asztal és
ezek származékai erednek. Egyezik a megfordított
tesz önálló gyökkel, s rokona a bélien : <rtáu>, (cm^ii,
latin : »to, ttatuo, szanszkrit: sztha (áll), szthasz (állít,
helyez) szthal szthul (halmoz, rak), német: ttehen, stellen, szláv: sztojlm, tttáiodm, stb. Jelentése tehát: valahová tevés vagy állítás, helyezés, rakás.
14
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— ÁSZT, (asz-t) öazvetett igeképző, melynek
magashangu párhuzamos társa észt. Képez tényező,
okozó, etzközlö átható igéket, és belső érteményi viszonyban áll azon szintén kétágú ad ed képzővel,
mely önhatókat, Uletőleg belcselekvőket alkot Az elsőnemttek érteménye: azzá vagy olyanná tesz, amit
vagy amilyent a törzsszó jelent, pl. horp-aszt — horpsszszá, kop-aszt = kopaszszá tesz; a második nemnek jelentése pedig: azzá vagy olyanná lett, amit
vagy amilyet a gyökszó jelent, pL lik-ad = lik támad, lik lesz rajta, horg-ad — horog alakúvá lesz,
olv-ad = oluvá lesz. Az oszt észt képzőnek első alkatrésze asz esz, melyről némelyek azt tartják, hogy
nem egyéb, mint az ad ed változata, miszerint pl.
horp-osz-t annyi volna, mint: horp-od-t, mer-eszt
~ mer-ed-t, azaz horpadóvá, meredőré tesz. De
ezen elemzés, tetszetőssége daczára, a hangváltozási viszonylatok analógiájával nem egyezik; mert
a d, midőn t járul hozzája, a kiejtésben rendesen
ebhez alkalmazkodik, sőt a gyök vagy törzsbeli sz
is t-re változik, pl. nytcgoszik nyugottam, nem nyugosztom, fektiszik fekfittem, nem fektisztem. Véleményünk szerint valószínűbb , hogy az os» esz mint középképzők azon ős és változatai,.melyek mellékneveket, képeznek, s a csángó nyelvben, néhutt hazánkban
is, nevezetesen Aggtelek vidékén a barkóknál sziszegve vagyis szelypesen hangzik, pl. édesz, kedvese,
csendes*. Sőt vannak országos divatnak is: horposz,
kopasz, dobasz, csupasz, ravasz, rűnkesz, s a főnevek:
tárnán, szokásé, dugott, válasz, vigasz, tapasz, tavasz,
éress; vagy e-vel melléknevek: száraz, igát, nehéz.
Ennélfogva így okoskodunk: valamint kopasst = kopaszszá, horposzt = horpaszszá tesz, •támaszt = tamás Ulásba helyez, szakaszt = szakossá, bortasst
= borzassá, száraszí = szárazzá tesz: hasonlóan
tikászt = likassá, horgászt = horgassá, gerjeszt =
gerjessé tesz, stb. Tudniillik az ily asz esz képzőjfi
törnek nagyobb részt elavultak, vagy legfölcbb bizonyos tájakon maradtak szokásban. Némely igékben
az sz tájejtéssel j-re változik: szakaszt szakajt, szalaszt szalajt; országos divata pedig felejt e helyett:
f éleszt vagy feled.
ASZTAG, (aazt-ag) fa. tt asttag-ol. Szabad ég
alatt, illetőleg sztirün hosszúkás vagy kerekdomboru
halomba öszverakott gabonakévék. Buta-, rozs-, árpaasztag. A kévékbe nem kötözött száras gabona, szalma, széna stb. hasonló halomba rakva különösen kazal, vagy boglya, vagy máglya. Asztagot rakni, tetézni.
Asztag alá járatni a barmot.

gabonakévéket asztagféle halmazba rakja. A Kürtibe
hordott búzát, rozsot osztogolni.
ASZTAGOLÁS, (aszt-ag-ol-ás) fn. tt asztagolás-t, tb. —ok. A gabonakéréknak asztagba rakása,
asztagcsinálás, asztagrakás.
ASZTAL, (aszt-al) fn. tt asztal-t, tb. —ok. Palóczos tájejtéssel: osztó. 1) Széles ért állványra, czölöpökre, lábakra stb. vizirányosan fektetett, szegezett
táblaforma lap, házi bútorféle készület, melyre holmit
tenni, rakni, s melyen különféle dolgokat végezni szokás. Másztál, melyen ironk. Farróasztal, szabóasztal,
konyhaasztal. Játszóasztal. Fa, márványul asztal. Négyszögű, kerek, hosszukat, keskeny, széles, magot, alaeton
asztal. Festetlen, fényes, aranyozott asztal. Asztalhoz
állni, ülni. Zöld asztal = tanácskozási. 2) Különösen,
melyről enni szokás. Asztalt teríteni, étellel megrakni.
Fölszedni az asztalt, a rajta levő terítéket s holmit eltakarítani. Más asztalához kenni a kést ám. másnál
élődni. Széles az asztal, keskeny az abrosz, rövid a vacsora. Népd. 3) Atv. ért lakoma, élelmezés, eszemiszom, mennyiben asztalnál szokott történni. Gazdag,
zsíros, szegény, sovány asztal. Takarékos asztalt tartani. Nagy asztalt (lakomát) ütni. Sovány, mert magot az asztala, mert nem jut eledelhez. Úr asztala, =
oltár, oltári szentség, illetőleg asztal, melyről az Úr
vacsoráját veszik a hívek. Úr asztalához menni.
Egyeznek vele a szanszkrit: szthali, szthalan
(szék), hellén: atylt/ (oszlop), régi felső német: Stual,
újabb német: Stvhl, szerb: asztal, szlávul: stol, stul,
stb. Elemzését illetőleg 1. ÁSZT.
—ASZTAL, (asz-t-al) ősz. képző, párhuzamos magashangon : esztel, mely nem egyéb, mint az ászt, észt
igeképző toldalékos változata, s gyakorlatos módosítása, pl. maraszt-al, magaszt-al, tapaszt-al, vigaszt-al,
engeszt-el, hireszt-el, s az ezekhez hasonló: nehezt-el.
V. ő. —ÁSZT, igeképző.
ASZTALADÁS, (asztal-adás) ősz. fa. Vendéglés, ételitallal ellátás.
ASZTALADÓ, (asztal-adó) ősz. fa. Vendéglátó,
vendéglő, aki másokat saját asztalánál megvendégel,
ételitallal ellát, akár ingyen barátságból, akár pénzért.
ASZTALAG, (aszt-al-ag) fn. tt asztalag-ot. Mértani ért. asztalhoz hasonló hosszúkás négyszögfi lap,
melynek általelleneB oldalai nem párhuzamosak. (Trapezinm).
ASZTALÁQY, (asztal-ágy) ősz. fn. Olyan ágy,
melynek táblafödele asztalul használtatik, pl. a szs>bómfihelyekben.
ASZTALÁLDÁS, (asztal-áldás) ősz. fa. Imádság, melyet a keresztények evés előtt végezni, s általa az asztali étkeket megáldani szokták. Étel előtt
asztaláldást mond;, utána hálaadást.
ASZTALDÍSZ, (asztal-dísz) ősz. fű. Sütemény,
vagy más valamiből készült alkotmány, melyet úri
díszlakomák alkalmival asztali ékességül tesznek föl.
ASZTALFIA, (asztal-fia) ősz. fn. Az asztal táblája alá alkalmazott tolókás fiók, melybe az asztal rendeltetéséhez tartozó holmit berakni szokás, pl. az evő-

„A nagy asztag s a szép leány,
Segít hazán és a pártán.,,
Székely dal.
Szélesb ért. mondják kévébe kötözött más növénynemüekről is. A röziekévéket, kukoriczokórót osztagba rakni.
Egyezik vele a perzsa: ászti, román: stogi, a
scláv: stog, stoh, siók. Elemzését Uletőleg 1. ÁSZT.
ASZTAGOL, (aszt-ag-ol) áth. m. asztagol-t. A
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asztalijába kenyeret, villát, kést, a varróasztaléba tűt,
czérnát, az íróasztaléba papirt, tollat stb.
ASZTALFIÓK, 1. ASZTALFIA.
ASZTALFÖ, (asztal-fő) ősz. fn. Az evő vagy
tanácsasztal előrésze, melynél a legkitűnőbb személy,
vendég, illetőleg elnök ül.
ASZTALHAZUGJA, (asztal-hazugja) ősz. fn.
Ingyen asztalnál élődi tányérnyaló, kit mulattató tulajdoniért, melyek hazudozással szoktak járni, fogadnak asztalvendégül.
ASZTALGYÁRTÓ, ősz. fn. L. ASZTALOS.
ASZTALHULLADÉK, (asztal-hulladék) ősz. fn.
Mindenféle étel-italmaradék, mi evés után íonraarad.
Asztalhulladékból élő szegények, koldusok.
ASZTALI, (aszt-al-i) mn. tt. asztali-t, tb. —ak.
Evőasztalboz tartozó, azt illető. Asztali készület, eszköfök, edények. Asztali beszéd, nyájaskodás, tréfa. Asztali
bor, közönséges, gyöngébbfélc bor, milyet rendesen
inni szokás, különböztetésül az úgynevezett pecsenye-,
csemege- stb. boroktól.
ASZTALKA, (aszt-al-ka) kies. fn. tt. asztalkái tb.
asztalkák. A maga nemében kisebb terjedelmű asztal,
pl. a nők varróasztalkája.
ASZTALKENDŐ, (asztal-kendő) ősz. fn. Asztalteritékhez tartozó kendő, mely száj- és kéztörülésül
szolgál. Cfinvat, damaezk asztalkendő.
ASZTALLÁB, (asztal-láh) ősz. fn. Azon lábforma czölöpök, melyeken az asztaltábla nyugszik. Szegletet, hengerded, egyenes, görbe, karikás asztalláb. Zsámolylyal önvekötött asztallábak.
ASZTALNEMŰ, (asztal-nemű) ősz. fn. 1) Mindenféle evőasztali eszköz, kellék, ú. m. kés, villa, tányér, palaczk, pohár. 2) Különösen asztalhoz tartozó
ruhanemű, t. i. abrosz, asztalkendők.
ASZTALNOK, (aszt-al-nok) fn. tt. oszíalnofc-oí.
Fejedelmek vagy főurak belső tiszte, ki az étteremekre, s lakomákra fölügyel. Királyi föatztalnok vagy
aactalnokmester, zászlósúri méltóság Magyarországban.
(Dapiferorum Magister).
—ASZTALÓDIK, (asz-t-al-ó-d-ik) ősz. igeképzö
mely egy-két belszenvedőt alkot, milyen : vigasztalódik, a a magashangú : engesztclödík.
ASZTALONKÉNT, (aszt-al-on-ki-ént) ih. Asztalról asztalra, több asztalt külöukíilön véve. A vendégeket asztalonként bejárni, /elköszöntem.
ASZTALOS, (aszt-al-os) fn. tt. asztalos-t, tb.
— ok. Eredetileg mesterember, ki asztalokat készített,
később szélesb ért. aki fából mindenféle házi bútorokat, s ibiszerelvényeket, d. m. ajtókat, ablakrámákat,
padlózatot stb. készít
ASZTALOSEXY V, (asztalos-euy v) ősz. fn. Asztalosok által ragasztásra használt sajátncmü ragadós enyv.
ASZTALOSINAS, (asztalos-inas) ősz", fű. Kezdő tanítvány az asztalosinesterségben.
ASZTALOSLEGÉNY, (asztalos-legény) ősz. fn.
Az asztalosuiesterségbeu gyakorlott tanítvány, illetőleg segéd, kinek ebbéli képe.wjre, felöl c.'éhbizonyítványa van.
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ASZTALOSMESTER, (asztalos-mester) ősz. fn.
A bevett asztalos! czébszabályok szerint legényből
mesterré aratott személy.
ASZTALOSMUNKA, (asztalos-munka) ősz. fn.
Asztalos mint olyan által készített, vagyis asztalosmesterség köréhez tartozó mindenféle mű, különböztetésül a szintén fából dolgozó ács, kerékgyártó, bodnár stb. munkától.
ASZTALOSSÁG, (aszt-al-os-ság) fn. tt. osztalosság-ot, tb. —ok. Asztalosmesterség. Asztalosságot
tanulni, űzni, abból élni.
ASZTALOSVÉSÖ, (asztalos-véső) ősz. fa. Véső,
melylyel az asztalosmunkákhoz szükséges likakat, hornyolatokat vésnek.
ASZTALPÉNZ, (asztal-pénz) ősz. fn. 1) Élelmezésért fizetett pénz, kosztpénz. Mindennapi, hónapi,
évi asztalpénz. 2) Háztartási költség, mely különösen
asztali szükségek födözésére fordíttatik. A gatdaszszonynak havonként száz/orintngi asztalpénzt adni.
ASZTALTÁBLA, (asztal-tábla) ősz. fn. Az
asztal lényegét tevő táblaforma lap.
ASZTALTAKARÓ, (asztal-takaró) ősz. fn. Selyem, gyapjú, len, vagy másnemű szövet, mely kivált fényűzés! asztalok befedésére használtatik.
ASZTALTERÍTÉK, (asztal-teríték) ősz. fn. 1)
L. ASZTALTAKARÓ. 2) Az evöasztalra főirakott
evöszerek és edények.
ASZTALTERÍTÉS, (asztal-terítés) ősz. fh. Az
evőasztalnak az evésnél használtatni szokott ruhanemüekkel, edényekkel s eszközökkel fölszerelése.
ASZTALTERÍTŐ, (asztal-térítő) ősz. fn. 1)
Asztali szolgálattevő személy, ki az asztalt az evésiváshoz szükséges szerekkel fölszereli, különösen úri
házaknál kiválólag erre fogadott szolgatiszt. 2) L.
ASZTALTAKAEÓ.
ASZTÁN, helyesebben 1. AZUTÁN.
ASZTÉJ, falu Bereg megyében; tt. Asz/éj-/,
helyragokkal: —ön, —rá, —ról.
ASZÚ vagy ASSZÚ, (asz-ú, asz-jii) mn. tt. osztí-í,
tb. —k vagy —ak. Egy azon kevés melléknevek közöl,
melyek ti, illetőleg ü raggal képződvén, magok elé
más melléknevet uem vonzanak. Mondjak bizonyos
testekről, melyek nyirkossága vagyis nedves leves
részei elpárologván, öszvelbnnyadtak, öszvezsugorodtak, szárazakká lettek, különösen növényekre és gyümölcsökre alkalmazva. Aszú fii, fa, ág. Az aszú fa
melleit a nyers is megég. Kin. ASSJIÍ szilva, szóVö.
Mint főnév különösen jelent aszuszölőt.
ASZÚBOR, (aszú-bor) ősz. fű. Aszuszölöböl készített finomabb, édesebb, szeszesebb bor. Hazánkban különösen híresek a hcgyalyjai aszúborok.
ASZÚFÜGE, (aszú-fúgc) ősz. fn. A forróbb éghajlati nap melegénél megaszott fiigpgyiimölcs. Afrikai aszúfilgf..
ASZÚGYÜMÖLCS, (siszú-pylimölcs) ősz. fn. A
nap heve vagy mesterHcj^es meleg által, pl. kemenczében inpjriszott evümiilcs.
ASXÚKÓK.SÁG, 1. ASZKÓRSÁG.
14*
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ASZÚSÁG, (asz-ú-ság) fn. tt. osniság-ot. Me- öltözünk. Ennélfogva más és más az írás és irat,
legség által okozott szárazság, fonnyadtság; nyirok, mondás és mondat, gondolát és gondolat, keretét és
kereset, ööífeés és öltözet. «tb. A régiek e különbségre
nedv, lév nélküli állapota bizonyos testeknek.
ASZÚSZILVA, (aszú-szilva) ősz. fn. Topott, tö- pontosabban figyeltek, ma pedig az eredeti nyelvérpörödött, a nap hevétől vagy mesterséges meleg ál- zék megtompoltával ott is ás és-t használ a hanyag
nyelvszokás, hol öt, et-nek van helye, pL magával
tal megaszott szilva.
ASZUSZŐLÖ, (aszú-szőlő) ősz. fa. Érett szőlő, viszi ős Írásokat, e helyett iratokat vagy irományokat.
Ezen át ét képzőn kivfil, mely igékhez szokott
melyet a tartós meleg napok vizes részeitől megfosztottak, s csak mézét, cznkrát hagyták meg. Hegyaly- ragadni, van még egy másnemű öt ét is, mely elvont, s jobbéra homályos eredetű gyökökből alkot réjai aszuttSIS.
ASZÚSZÖLÖBOR, 1. ASZÚBOR.
szint fő, részint mellékneveket, pl. borbat, kuvat, duAT, elvont gyöke az atka szónak, valamint az vat, tntvat, szamot, harmat, gyarmat, szimat, gamaí,
Átad, Atány, Atkár helyneveknek is. Eredete s csa- garat, pamal, pemet, etemet, követ, stb. Ezekről különkülön saját rovataik alatt szólunk. Egyébiránt bőládi rokonsága homályos.
—AT, (1), igeképző, magashangon ét. Képez, vebben 1. —T, mint képző.
—AT, (3), tárgyeseti rag, egyesszámban of,
») mtoeltetSket egytagú gyök- és törzsigékből, melyek
ik hozzátétellel ktllssenvedó'k lesznek, pl. csuk, cauk-at, ét, e't, öt változattal, hangrendi szabályok szerint
csok-atík; fon, fon-at, fon-atík; mond, mond-at, mond- az illető név többesszámának hangzójához alkalmazatik ; »er, ver-et, ver-etik; ken, ken-et, ken-etík ; Sní, kodva, pl. ház-ok, hiz-ot, fel-ek, fel-eí, szém-ék, szemönt-et, önt-etik. Jelentése: az illető cselekvést más által et, bot-ok, bot-ot, körm-ök, körm-67. A többeszámban
hajtja végre, más által teteti, péld. parancsolva, rendel- csak kétágú öt, ét, pl. házak-al, botok-at, húrok-öt,
ve, meghagyva, kényszerítve stb. b) Gyakorlatos g kö- felek-et, szémék-et, őrök-et, bfirflk-et. Hosszú önhangzépképző után ggakorlalos etelekvSket: iát, lát-og-at; zók után egyuerfi-t, pl. kopo-t, sarló-t, kópó-t, milé-í,
sodor, sodor-g-at; s*ed, szed-ég-et; fit, üt-ög-et. Értel- gfimő-t, szütyő-í; a e után egygyé olvadva lessen át
me : gyakran teszi azt, amit a gyök vagy törzsige je- ét, pL kapát, kaszát, kepéi, kefét; i M « után egyszelent, pl. lát-og-at = gyakran teszi a látást, sodor-g- rű t : tepszi-t, gugyi-t, kapu-t, hamu-t, köpü-í, csöpü-f.
at a sodrást gyakran teszi stb. e) Önható gyakorla- — Az ős és stb. képzőjfi főnevek után rendesen t,
tos igékből miveltetSket: kong, kong-at; csikorg, csi- mint: fazekas-t, nyáras-t (erdő), szilas-t (erdő), fenykorg-at; reng, reng-et; csorg, csörg-et, azaz eszközli, ves-t, üvegés-t (mester-ember), lakatos-t (mesteremteszi, hogy valami kongjon, csikorogjon, rengjen, ber), kőrös-t (fa)? melléknevek után pedig szokottab
csörögjön, d) Némely kedélyhang-utánzókból egyszerű bán egyszerű t, de terjedt tájszokás szerint al ét is,
önhatókat képez, mint: jajg-at, ujjong-at, kurjog-at, pl. magas-t vagy magas-at, szálas-t vagy sz&las-at,
ug-at, rigy-et, nyir-et, bég-et, nev-et e) Néha egyszerű népes-t vagy népes-et, tőrös-t vagy tőrös-et, stb. Ha
öthatokat: mnt-at, kut-at, sir-at, vez-et, köv-et, me- tehát ugyanazon szó főnév is, melléknév is, első esetlyek közöl némelyekben al el képzővel váltakozik, ben csak t-vel, másodikban mindkétfélekép ragozható,
mint: sser-et, elavultán szer-el, honnan szer-elem ; mut- pl. láttam a szomszéd kalapot-t (mesterembert), nem
at, régiesen muí-al; sir-at, sir-al, honnan rir-alom; kalaposat; ellenben: azt a sipkás gyereket hívd ide,
irg-ot, irg-al, irg-alom. f) Ezen önhatókban: réseket, nem azt a kalapot-t vagy kalaposat, így: nyergee-t,
viszket, siet, tulajdonkép az önbatókat képezni szokott asztalos-t, üveges-t, lakatos-t, (t i. mesterember-t).
ed helyett áll: reszked, viszked, sied.
Hasonló szabály áll némely más képzőjfi fő és melMindezekben a közvetlen vagy közvetett tevés léknevekre nézve is, melyek tárgyeseti és többesszámalapeszméje rejlik, s nem egyéb mint a té-sc ige te'gyö- beli ragjai mindig följegyezve találtatnak.
ke fordított alakban: ét, mélyhangon öt. Miről öszveÁTAD, mezőváros Somogyban, tt Atád-ot, helyfnggőleg és részletesen tárgyalva, 1. —T, mint képző. ragokkal: —rá, —ön, —rrfí.
—ATAG, (at-ag) párhuzamos magachangn tár—AT, (2), magashanga párhuzamos mása ét,
névképző, s mint olyan szoros viszonyban áll az ás sa ETEG, mindkettő a maga nemében nyílt hangzókés névképzővel, pl. tát-ás, láí-oí, ir-ás, ir-at, men-és, kal, képeznek mellékneveket a) ad ed képzőjü önbamen-et, Út-és, llt-et, stb. Ezek képeznek mindennemű tóigékböl, midőn a d keményebb t-ra változik, s gyaigékből főneveket, melyek szabatosan véve, értemény- korlatos og ég ragautatík hozzá, d. m. olvad, olvre különböznek egymástól, ti. az ás és azt jelenti, al-ag, hervad herv-al-ag, lankad l&nk-al-ag, rockod
hogy az illető cselekvés, szenvedés vagy állapot gya- rosk-al-ag, caügged csfigg-et-eg, pöfed pöf-«t-eg, b) át
korlatban, folyamatban van, s nincs ige, melyhez nem ét képzőjfi önhatókból, mint: hallg-at-og, reszk-et-eg,
járulhatna; ellenben az öt ét jelenti a) az illető cse- viszk-et-eg, e) oly ad ed köiépképzőja igékből, melekvés, szenvedés vagy állapot bevégatét, végrehajtott lyek gyakorlati igék törzseiül szolgainak, mint: ingmivoltát, eredményét, pL irat, ami írva van, irott valami, ad-oz ing-atag, roml-od-oz roml-atog, leng-ed-éz lenggondolat, amit gondoltunk, gondolt valami, b) annak eteg, csörg-ed-ez caörg-eíeg, stb. E nem alá tartozó
tárgyát, lételét, pl. mondat, a mondás tárgya, tartalma, melléknevek jelentenek belső hajlamot, képestéget,
keretet, a keresés tárgya, öltözet azon ruhaféle, amibe szokásos könnytitéget azon belcselekvés gyakorlatára,
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melyet az illető törzsige jelent, pl. alvótag, hervatag,
lankatag, ami természeténél, hajlamánál fogva könynyen olvad, hervad, lankad; roskotag, etüggeteg, ami
belső gyengeségénél fogva könnyen roskad, csfigged,
vagy roskadozó, csüggedezö állapotban van. E képző
által tok szép hangzata szóval szaporíthatják nyelvünket így lehetnek : omlatag árvíz; dűrgeteg ágyú;
horgatag, sjui könnyen horgad, tespeteg, ami tespedni
szokott stb. A mered igéből mereteg helyett meredek
van divatban. — Némelyek fönevekül is használtatnak, mint: tuhatag, tivatag, fíSrgeteg, rengeteg, ctSrgeteg, kergeteg stb.
Mint képesség! gyakorlatra vonatkozók hasonló
érteményfiek az ékony ékeny, pl. forgékony, omlékony,
ingékony, tevékeny.
—ATAL, (at-al) ősz. képző, magashangon
étel, (et-el). Főneveket alkot igékből, mint: hiv-atal,
roo-aíal, jOv-etel, men-etel. Ide tartoznak az é, i, te,
w, «i, hi, lé elvont gyökökből származott: étel,
ital, tétel, vétel, vitel, hitel, létei. Ezen neveknek részint élő, részint kiavult egyszerű törzsei: hivat, rovat, jövet, menet, ét, it, tét, vét, lét, hit, vit, s a hozzájok ragasztott al el nagyobb nyomatékot, vagy faji
érteményt kölcsönöz nekik. V. ö. —AT, névképző.
ATALA, falu Somogy vármegyében; tt. Atalá-t,
helyragokkal: Atotá-n, —rá, —ról.
ATANY, L ÁTÁNY.
—ATÉK, magashangon ETEK, ősz. képző,
mely igékből alkot főneveket. Első alkatrésze a tevétt vagy tetetett miveltetést jelentő öt ét, pl. fogy
fogy-at, ró rov-at, fon fon-at, mos mos-at, második ék,
mely az illető tevésnek tárgyát, illetőleg eredményét
fejezi ki, pl. fogyaték = elfogyatott valami, fonaték
= font valami, rovaték = rovott valami, vetetek =
vezetett valami. Erteményi rokonságban áll vele az
odék edéfc, pl. maradik, okádék, motadék, menedék,
stb. ásón különbséggel, hogy az első nemitekben inkább a kiható, emezekben a benbató cselekvés tárgya
vagy eredménye jelentetik. Ily különbséget teszünk
ezek között is: hastték, hasított valami, hasadék, hasadás által támadt nyilas, repeszték, amit külerő repesztett, repedek, ami önmagától repedt stb.
ATLLA vagy ATILLA, keresztnév, tt Atilá-t,
1) A honitok világhírű fejedelme, máskép: Etele,
(itélő?)
.Óh ! más magyar kar'mennyköve villogott
Atilla véres harcsai közt, midőn
A félvilággal szembe szállott
Nemzeteket tapodó haragja."
Berzsenyi.
2) Atv. ért. magyar szabású dolmány neme, atíladolrnany. Atilát csináltatni, viselni.
ATTJLÁS vagy ATILLÁS, (atila-as) mn. tt.
atüdtt vagy — oí, tb. —ok. Atiladolmányba öltözött,
festett, atilában járó. Atüás ifjak, urak.
ATKA, (at-ka) fit. tt atkát tb. atkák. 1) Nyolczlibn kisded bőrféreg, mely a barmokat szokta leginkább meglepni (marhaatka). Van ilynevü sajtkukacz is. 2) Baróti Szabó D. szerint folyók partjain

kavicsból és porondból álló földréteg. Mi első jelentését illeti, egyezik vele a lengyel ovodka magyarosan elemezve : av-at-ka, mintha volna ev-et-ke, az evét
rokona, mennyiben a bőrön illetőleg sajton élődik.
(Comedo).
ATKÁK, falu Heves vármegyében, tt AífcoY-í,
helyragokkal: —rá, —ön, —róí.
ATKÁS, (at-ka-as) mn. tt atkás-t vagy —át,
tb. —ok. 1) Marha vagy sajtféreggel teljes. 2) Porondos, kövecses. Atkát vízpart.
ATLACZ, fő és mn. tt atlacz-ot. 1) Nehéz, tömör, fényes szövet neme leginkább selyemanyagból.
Fekete, fehér atlacz. 2) Ily szövetből való, készített,
varrott Atlacz szoknya, köntös, köpeny, etipS, mellény,
nyakkendő'. — Perzsa szónak tartják.
ATLACZÉRCZ, (atlacz-ércz) ősz. fn. Érczes állapotban találtató jegeczcs zöldes réz.
ATLACZGÁLICZ, (atlacz gálicz) ősz. fn. Tiszta,
rostos állapotban levő gálicz, milyen a magyar és
csehországi bányákban bőven találtatik.
ATLACZKELME, (atlacz-kelme) ősz. fh. Atlaczanyagból álló kelme. Atlactkelméből készített diszkiSnte*, öltözék.
ATLACZOS, (atlacz-os) mn. tt.atloczos-t vagy
—öt, tb. —ok. Ami atlaczmódra, vagyis sodrott fonalakkal kevert szálakból van szőve; félatlacz.
ATLACZOZ, (atlacz-óz); áth. m. ottaczoztam,
—tál, —ott, pár. —z. Atlaczossá tesz, atlaczformára
készít valamely szövetet.
ATLACZOZOTT, (atlacz-oz-ott)mn. tt. atlactotott-ot. L. ATLACZOS.
ATLACZPILLANGÓ, (atlacz-pillangó) ősz. fa.
Pillangók egyik neme, melynek röptyüi atlaczszint
játszanak.
ATLACZSZALAG, (atlacz-sznlag) Ősz. fn. Atlaczféle szövetü szalag.
ATLACZSZÖVET, (atlacz-szövet) ősz. fn. L.
ATLACZ.
ATLACZSZÖVÖ, (atlacz-szövő) ősz. fh. Takács,
illetőleg gyáros, aki atlaczféle szöveteket, kelméket gyárt.
—ATLAN, magashangon ETLEN, átvetve talán, telén, öszvehúzva: tlan, tlen, mellékneveket képez nevekből és igékből. £ bárom alak használásában
a nyelvszokás annyira változó, hogy szabály alá venni
csak féligmeddig lehet
I. Nevek után. 1) Az önhangzóval végződő egytagú nevekhez talán telén, vagy az ekő hangzót
kiugratva tlan tlen járul: fatálán, fátlan; sótalan, sótIán; scótalan, szótlan; nőtelen, nőtlen ; htttelen, htttleu. 2) A többtaguak után a rövid önbangzó megnyújtásával szokottabban: tlan tlen; apátlau, anyátlan, csomótlan, szülétlen, gyürütlen. 3) A mássalhangzóval végződő egytagú nevek után a szokás hol
az egyiket, hol a másikat használja: pl. a tagok, testrészek nevei után jobbára otlan étien, mint: agyatlan, fejetlen, hajatlan, fiiletlen, nyakatlan, orratlan,
szemetlen, szájatlan, nyelvetlen, ínyetlcn, lábatlan,
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kezetlen. Különben épen nem ritkán talán t«len, ú. m.
kártafon, nyugtalan, szagtalan, meztelen, hirtelen.
Néha másmás értelemben majd ezt, majd amazt, pl.
nyomtalan = nyom nélküli, nyomatlan, ami nyomva
nincs; zártalan = zár nélküli, zárattan, ami nincs
bezárva. 4) Az ékveaatők. ép állapotban a talán, rövidítve pedig az otlan alakot veszik föl; sartalan, aaratlan; úrtalan inatlan; kéztelen, kezetlen; rézteleu
rezetlen; fttztelen, füzetlen stb. 5) A többtagú s mássalhangzóval végződök után általán talán telén: dorombtalan, tanácstalan, csillagtalan, veszélytelen kétségtelen, örömtelen. Kivétetnek a) a hangugratók,
melyekhez ép alakban, talán telén, különben ottan
étien járul: álom-talan, álm-atlan, nyereg-telén nyergetlen, szobortalan, szobr-atlan, vödörteleu, vödr-etlen,
b) az alom, elém után rendesen: allan étien: bizalmatlan, alkalm-atlan, félelm-etlen, kényelm-etlon; c)
az ékvesztők után, ha hosszúk maradnak, talán telén,
különben atlan ellett: kos&r-talan, kosar-atlan, bogártalan, bogar-atlan, kenyér-telén, kenyer-etlen, egértelén, eger-etlen.
n. Igék után. A gyök- és egytagú származékigék általán fölveszik vagy fölvehetik a tagadóképzőt, továbbá az ad ed, ászt észt, it til 01, l, r, s,
z-vel képzettek, és a tehetők, a többi öszvetett képzőjüek pedig, pl. a kodik, ódik, ogál stb. igen gyéren, s mintegy ritkaság gyanánt. Az igékhez általán atlan, étien alakban járul, ú. m. ezab-atlan,
ad-atlan, szed-etlen, vág-atlan, ls>k-atlan, szók-atlan,
csal-atlan, gyón-atlan, ken-etíen, kér-etlen, vél-etlen; mosd-atlan, kezd-etlen, int-etlen, fejt-etlen, oltatlan, nyujt-atlan, dönt-etien, küld-etlen; szakad-atlan, enged-etlen, dagaszt-atlan, gerjeszt-etlen, füröszt-etlen; tanít-atlan, hasít-atlan, borít-atlan, kerítetlen, feszít-etlen, fenyít-etlen; szabadúl-atlan, tanulatlan, készül-etlen, rendül-etlen; gondol-atlan, fontol-atlan, kapal-atlan, meszei-étien, herél-etlen, taposatlan, keres-etlen; hámoz-atlan, poroz-atlan, legyezetlen, kérdéz-etlen, födöz-etien; maradhat-atlan, vigasztalhat-atlan, élhet-etlen, türhet-etlen.
Az ász ész után, midőn ige, szintén: atlan étien,
midőn pedig név: talon, telén, pl. vadász-atlan erdő,
melyben nem vadásztak, vadáss-tolan erdő, melynek
vadásza nincs; holász-otton folyó, melyben balaszni
nem szoktak, halász-talan folyó, melynek halásza
nincs. Használtatik határozóilag is általában.
Az ifjúság szeszélyes álma illan,
Férfiúit erőnk valót ölel bűsítlan.
Kisfaludy Károly.
De ah ! szemeim haszontalan keresnek,
Haszontalan keresnek téged könnyeim.
Szemere Pál.
Hogy ezen képzőt észszerüleg elemezhessük,
mindenek előtt érteményét kell meghatározni. Annyi
világos, hogy tagadó, vagyis nemlö mellékneveket képez, és pedig a) midőn nevekhez járul, ellentétesei az
ős ét öt S» képzőjü melléknevek, pl. házas, akinek
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háza van, Mz-atlan, akinek haza nincs; fej-es, akinek
feje van, fej-étien, akinek feje nincs, és így csomós
csomótlan, kapus kapntlan, csillagos csillagtalan, vagyis az elsőrendű képző az illető alanyról bizonyos birtoki, tulajdonsági, vagy őszvektfttetési viszonyt álUt, a
második rendű pedig ezen viszonyt fogadja, miszerint a tagadó nem vagy nélkttl-vel azonos jelentésű,
pl. lábatlan = nem lábas, láb nélkül, fogotton =
nem fogas, szótlon = nem szós, nőtlen = nem nős
vagy a tagadó nem-et is hátratéve = lábas nem, fogas nem, szós nem, nős nem. Az árja nyelvek a tagadó szócskát az illető név elé teszik, pl. fegyvertelen,
(nem fegyveres), latinul: in-errois, németül: un-betoajfnet, szlávul: ne-zbrojni; akarattalan (nem akarós), lat. in-voluntarius, nem. un-wittig, szláv, ne-trolni.
Sőt nálunk is van egy-két szóban előtétes tagadó, pl.
se-honnai =r hontalan, se-szinii = színtelen. 2) Midőn
igékhez járul, körülírva a multídő által értelmezhető:
szoöatlan = amit nem szabtak, nem szabott; ttokatIán = amit nem szoktak, nem szokott Hasonló viszony uralkodik az árja nyelvekben is: ismeretlen,
incognitus, unbckannt, newedomí; szokatlan, insolij tus, ungewöbnt, váratlan, inexpectatns, unerwartet,
necsekani. Tehát közös észjárás szerint ezekben és
: ilyenekben a multidö képzője t rejlik.
E szempontból kiindulva az igékhez járó ottan
étien így elemezhető: első alkatrészét tenné a multídő
' t képzőjo előtétes nyílt a vagy e önhangzóval: jár,
< jár-t, jár-aí; a masikat pedig a len, tájejtéssel lem =
nem, hangrendileg Ion (n és l másutt is könnyen fölcseréltetnek pl. gyanánt régen gyalánt, lám régen
csaknem állandóan nám; ma is a népnél htm, hol helyett ; így lön Anton-ius Antal) ; tehát: járatlan =
jár-t-lan = nem járt; ellentéte: jártas, járatos ;fonoflan = fon-t-lan = nem font. Amely igék csak a harmadik személyben kettőztetík a t-t, az első személy
szerint elemzendők, pL szokott, szok-t-am, leszen: szokt-kvn szok-at-lan, törött, tör-t-em, leszen: tör-t-len,
tör-et-len. Amelyek pedig a kettőztetést minden személyben, megtartják, analógia szerint ezen képzésben
is kettőztetniök kellene: oldottam, old-ott-lan, old-attlan, ütöttem, üt-ött-len üt-ett-len; de tudvalevő dolog,
hogy ezen nemiteket is a tájszokás egyszerűsíti, pl.
ültem, tehát üt-t-len, üt-et-len süttem, tehát: süt-t-len,
süt-et-len. Ezen elemzés szerint az itlan, föloldva =
ittlan, nem itt, nem ivott, étien = ettlen, aki nem
evett, nem ett, hitlen = hittlen, aki nem hitt
A nevekből származott atlan etlen-féle tagadó
melléknevek ellentétesei az ás es-nemii állítólagosak,
pl. hajas, hajatlan := nem hajas, bőrös, bőretlen ~
nem bőrös, nyelvet nyelvetlen = nem nyelvéé stb.
Tehát a tőnerekhez ragadt atlan étien azt jelenti, hogy
az illető alany bizonyos birtoki, tulajdonsági, vagy
öszveköttetési viszony nélkül való, pl. szareotlon ökör,
melynek szarva nincs, nem szarvas; kezetlen ember, kinek keze nincs, kéz nélkül. Ezen alapeszméből kiindulva azt gyanítják', hogy a kérdéses névképzőben a.
' t nem egyéb, mint átváltozott s, -vagyis, hajatlan =
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haj-as-lan, fejetlen = fej-es-len; és így, mint az igéknél, a tulajdonképi tagadó képző len (lem, nem). Eszerint mind az igék, mind a nevek után az eredeti képzősorozat: atlan étien, ellenben a talán telén átvetett,
a tton tten pedig öszvehúzott; továbbá a t mindenütt
lényeges alkatrész, s ki nem hagyható, pl. hibás volna nepteten vidék helyett: néplen, mert ez tulajdonkép ezt tenné : nem nép, holott azt akarjak mondani:
nem népet; hasonlóan tétlen, elemezve : tét-t-len (két
t-vel), vagy tét-et-len = nem tétes. Azonban ha már
a törzs végén t van, a t kettőztetése elmaradhat, pl.
mint föntebb búsittan (búsít-t-lan vagy bdsít-at-lan helyett), különösen hot, hét képzők után : láthatian (láthat-t-lan vagy láthat-at-lan helyett). „A szél
eme
láthatian szilaj mén" (Tompa); „Szirt! rendifhetlen"
(Kazinczy Ferencz); „Halhatlan ifjúsággal jövő időm
örül" (Kis János); „Ellentállnt e viharnak, lehelten
már a magyarnak" (Kisfaludy Sándor). Nincs példa
nélkül a régiségben, hogy Ián, len egészen egyszerűen
áll, pl. a Toldy Ferencz kiadta .Passió' 134. lapján
„mérteiden irgalmasságodat mntatid."
A finn nyelvben hasonló hozzá a hiányt, fogyatkozást jelentő tta ttU névmódosító rag, pl. kukko kakas, kukotta , kakas nélkül, íyttS leány, tyKUS leány
nélkül; továbbá a tön tön képző, pl. raha pénz, ráhaton pénzetlen, henki lélek, hengetSn, lelketlen.
Innen némelyek a mag) úrban is ta elemet vesznek fel, mely táv = ta-av, tasz-ít to-1, ta-g-ad stb.
ssokban is létezik, Ián végzettel együtt, vagy épen
magát a tol igét an végzettel. Azonban a föntebb!
elemzés valószínűbb.
ATRACZÉL, fh. tt. otraczél-í, tb —ok. Növénynem az öthímesek és egyanyások seregéből, melynek
legismeretesb faja mezei otraczél, máskép, SkSrnyelvfÜ.
Németül: Augenzier (Anchusa).
—ATOS, pl. szorgalmatos, 1. —ETÉS.
— ATT, változattal OTT, ETT, ÉTT, OTT,
UTT, ÜTT, helyképző, mely megfelel e kérdésre hol t
pl. al-att, Óvár-ott, fél-étt, mell-ett köz-ött, más-utt,
minden-fitt Közvetlenül véve nem egyéb, mint a helymutató ott különféle módosított alakban. Alkatrészei,
a) azon ön eh ön, illetőleg n, mely állapító belybatárzókat képez, mint: ben, benn, kun, künn, len, után, Petién, Váradon, b) azon t, mely az n-vel képzett belyhatárzókhoz szokott járulni : ben-t, kün-t, len-t, feu-t,
mely hasonlatnál fogva ezek : alatt, fűlött, előtt, mögött, hégyétt, körött, között, mtUeít így elemezhetők:
alan-t, fSlSn-t, előn-t, mSgSn-t, stb. valamint hosszait
— bosszant, Fehérvárait = Fehérváront, Pécsett =
Pécsént, Győrött = Győrönt, sőt maga az ott itt is j
= on-t, in-t.
—ATTA, felhangon —ETTE, (att-a, ett-e)
igen sajátságos és a bécsi s müncheni codexekben gyakran előforduló igerag : „ lelek Dánielt imádkozatta és
tuwottotta ő istenét" (bécsi codex, latinul: invenerunt'
Dánielem orantem ét obsecranten Deum suum). A '
mint látjuk a latinban részesülő felel meg neki. De
egy az, hogy a latin részesülő jelenben van, midőn

a magyar alak múltra látszik mutatni; más az, hogy
a magyarban végül a személyrag van, melynek nincs
nyoma a latinban. Megtetszik ez más helyekből is:
„Jézus azért, hogy látá ötét siratta, és a zsidókat sirattok. * (Müncheni codex, latinul: Jesus ergo üt vidít eum plorantem ét Judaeos plorantes); „úr mikor
láttonk tégedet ékezetted és etettönk tégedet, szomjozattad és venerékct adtunk teneked" (Domine, quando
te vidimus esorientem ét pavimus te, sitientem ét dedimus tíbi potom); „és látván azokat munkálkodóitok "
(ét videns eos laborantes) stb. Ezeket ugyan mind ki
lehet határtalan móddal — iufinitívussal — fejezni: lelek Dánielt imádkozni, látá a zsidókat sírni, láttunk
tégedet éhezni ét szomjazni, látván ótokat munkálkodni.
De jönnek elő számos esetek, melyekben ez nem alkalmazható : „ő még e beszéltette" (adhuc eo loquente); „ő kedeg olivetiiakhegyénUlette" (sedente autem
eo super montem oliveti); „ immár kedeg ő leszállatta"
(jam autem eo descendente); „azok evezettek kedeg ő
elalvék" (ét navigantibus illis obdormivit); „ők a helyről leszállattok" (descendentibus illis de monte); „tű
a városba bemenettetek'1 (introeuntibus vobis in civitatem); sőt viszonyragokkal is : „Pontius Pilátus Judeiban birolkodtának idejében" (procurante Pontio Pilato Judaeam); „látá egy szegény özvegyet két fél
akcsa eresztettet" (vidít viduam pauperculam mittentem aera minuta duó); „és ők a begyről letzállattokban parancsolá ő nekik" (ét descendentibus illis de
monte, praecepit illis); „mend a népek hallattára (ez
ma is szokásban van) kedeg monda" (audiente autem
omni populo dicit). Valamennyit kifejezhetjük midőn,
mikor toldással és határozottmódú múlt idővel: midőn imádkozott, midőn sírt, midőn éheztél, midőn munkálkodtak, midőn beszélett, midőn eveztek, midőn le-szállottak stb. Ez tehát állapotjegyzői alak, még pedig
múlt időbeli, tökéletesen megfelelő a va ve jelen időbelinek, mely a régiségben szinte fólvevé a személyragokat : „a mely föld tégedet meghalvád fogadand"
(quae te terra morientem susceperit). íme látjuk, hogy
a latinban mindkét esetben a részesülő jelene hasznaitátik, hanem a régibb magyar nyelvérzés a föntebbiekben igen finomul a multat is megkülönbözteti, s e mellett a személyragokat is használja. A mai általános
nyelvszokás mindkét működést elhanyagolja. Azonban
Erdélyből értesülünk, hogy ott ezen alak mostanig divatban vagyon, pl. ott szokásos ezen kifejezés tálmatta
vagy álmotía (álmában, midőn álmodott) azt képzelé.
ATY, eredeti főnév, mely ma csak a birtokos állapot harmadik személyében használtatik : atyja, atyjok,
atyját, atyjaik, és ezek ragozásaiban : atyját, atyjokhoz,
stb. Atyjaik helyett némelyek Írták : atyáik, de a többi
formák ellen hibásan. Rokonságait 1. ATYA szónál.
—ATY, — OTY, magashangúlag ITY, hangutánzókat képeznek, melyek csak népies alsó Írásmódban használhatók mint: pitypalaty,fityfirity,
kitykoty,
lityloty, titytoty, pitypoty.
ATYA, (1), (aty-a) fa. tt. atyát, tb. atyák. Annyi
mint: apa, vagyis nemző. Különben nyelvszokásilag
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ás apa éa atya között az a különbség latszik lenni,
hogy ás apa mindennapiasabb, népszerűbb s bizodalmasabb nevezet, ellenben ás atya uríasabb, s nagyobb
tiszteletre matató, s bizonyos rangú, s hivatala személyeket illet. Lelki atya, gyámatya, egyház oíjp'a,
árvák atyja. Atyamester. Atya Isten. Szentsége* Atya.
Atyám uram, vagy uram atyám. Afyají, Atyaságod.
V. 6. APA.
Legrégibb szavaink egyike, mely első szükségfi
családi viszonyból fejlődvén ki, különböző nyelvfajokban kisebb-nagyobb módosítással divatozik, milyenek
a hellén: árra, szláv: otoec, vagy oíecz, lapp: attye,
góth: otto, tatár, török óta, szanszkrit tátasz, csuvas:
ötté, angol: dad, daddy, cziginy: dádé stb.
ATYA, (2), több falvak és puszták neve; tt
Atyá-t, belyr. Atyá-n, —rá, —ról.
ATYABÍTYA, (atya-bátya) ősz. fa. 1) Atyámnak öregebbik fitestvére. 2) Bármelyik apai testvér,
ki nálam idősebb, mindkettő máskép: nagybátya.
ATYAFI, (atya-fi) ősz. fn. tt aíyojí-í, tb. —ok.
Szoros értelemben annyit tesz, mint velem egy atyától nemzett fiú, vagyis fitestvér, személyragozva:
atyámfia, atyádfia, atyjafia stb. „Toldy Györgynek....
atyjafia (azaz testvére) volna." Ulosvai Péter költeményében a XVL századból; de ezen értelme már végképen kiavult, s tágasabban véve oly rokon, ki veIfink egy nemzetségből származott, vérrokon. Koséiról,
távolról atyafiak. Osztályos atyafiak. Legtégasabb értelemben a sógorok, komák is ide értetnek. A lakodalomra mindnyájan hivatalosak ás atyaiak. Erre vonatkozik a közmondás is: Sógortág, komatág, nem nagy
atyafitág. Atyafinak nevezi a magyar a különféle keresztény felekezetbelieket is, református, evangélikus,
kothólikus otyánk/íai. Népies nyelven barátságos megszólításul használtatik. Hová hová, atyafit Hej nem
úgy, atya)! / Különösen a bazában lakó idegen fájnak
közöl a köz magyar így czimezi a tótot, valamint a németet sógornak, a románt bátyónak, a czigányt komának, a zsidót szomszédnak szokta nevezni.
ATYAFIAS, (arya-fias) ősz. mn. Atyafihoz illő,
atyafiak szokása szerint való. Atyafiat vontalom, barátság, egyettég.
ATYAFISÁG, (atya-fiság) ősz. fa. tt atyafitág-ot.
Vérrokonság, egy nemzetségből származás. Kötélről,
távolról való atyafitág. Atyafitágban Itták Stmekeléte.
Sógortág, komatág, nem nagy atyafitág. Km.
ATYAFI8ÁGOS, (arya-fiságos) ősz. mn. Ami az
atyafisággal megfér, hozzá való, arra vonatkozó, illetőleg : barátságos. Atyafitágot indulat,szeretet,megegyezés, osztozás.
ATYAFISÁGOSAN, (atya-fiságosan) ősz. ih.
Atyafiaágos módon, úgy mint atyafiak szoktak. Atyafitágotan egyezkedni. Szélesb ért = barátságosan,
viszonyos szeretettel.
ATYAFISODÁS, (atya-fisodás) ősz. fa. tt oíyafitodát-t, tb. —ok. Atyafivá levés, rokonosodás, mi tulajdonképen házaság által történik, tehát sógorosodás.
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ATYAFISODIK, (atya-fisodik) ősz. k. m. otyafitod-tam, —tál, —ott. Atyafiságba lép, bizonyos családdal rokonul.
ATYAFIÚI, (atya-fiúi) ősz. mn. 'Atyafit illető,
ahhoz illő, annak tulajdonságával bíró. Atyafití szeretet, vonulom, részvét.
ATYAGY1LKOS, (atya-gyilkos) lásd APAGYILKOS.
ATYAGYILKOSSÁG, L APAGYILKOSSÁQ.
ATYAHÚG, (atya-húg) ősz. fn. 1) Atyám testvérhuga, fiatalabb nővére, máskép: nagynéném. 2)
Atyám nővére, ki nálam ifjabb.
ATYAI, (aty-a-i) mn. tt otyoi-í, tb. —ok. Atyát
illető, ahhoz tartozó, attól való, származó. Atyai szeretet, gond. Atyai jog, hatalom, kötelesség. Atyai jószág, hoc, örökség. Atyai áldás, átok.
ATYAILAG, (aty-a-i-lag) ih. Atyai módon, atyai
szokás szerint, mint atyához illik. Atyailag gondot viselni a gyermekekről. Atyailag bánni ős árvákkal, alattvalókkal.
ATYAISTEN, (atya-isten) ősz. fa. A Szentháromság első személye. A köznép néhntt Öregisíerwiek
is hívja.
ATYALKODAS, (aty-a-al-kod-ás) fn. tt alyátkodát-t, tb. —ok. Atyai módon való gondoskodás,
atyai kötelességek teljesítése; atyáskodás.
ATYÁLKODIK, (aty-a-al-kod-ik); k. m. atyálkod-tom, —tál, —ott. Atyai módon gondoskodik, bánik, atyai gyöngéd kötelességeket gyakorol; úgy bánik valakivel, mintha atyja volna.
ATYAMESTER, (atya-mester) ősz. fii. A cséhrendszerben azon mester, kinek fegyelmettartó fölügyelése alatt vannak ás illető legények. A czéhmester után első czéhbeli hivatalnok. Tréfás pásztori nyelven így hívják a bikát.
ATYANÉNE, (atya-néne) ősz. fn. Atyám nénje,
öregebb nővére, máskép: nogynene.
ATYANÉV, (atya-név) ősz. fia. Atyát illető név,
czfm, vagyis ezen szó: atya, atyám. Megérdemleni o*
atyanevet. Atyanéven nóltíam jótevőnket.
ATYAÖCS, (atya-öcs) ősz. fa. 1) Atyámnak ifjabbik fitestvére. 2) Atyámnak fivére, ki nálamnil is
Ujabb.
ATYAÖLÉS, (atya-öles) ősz. fa. Az apának önnön fia, vagy leánya által erőszakos halállal kivégzése.
ATYAÖLŐ, 1. APAGYILKOS.
ATYABOKON, (atya-rokon) ősz. fa. Aki velünk
atyai ágról van vérségben, rokonságban.
ATYÁS, (aty-a-as) mn. tt atyás-t, vagy —át.
tb. —ok. Mondjak oly gyermekről, kit atyja elkényeztetett, t ennélfogva annak nyakán csfigg, s tőle
elvárni nem bír.
ATYASÁG, (aty-ft-sig) fn. tt atyatág-ot. 1)
Atyai minőség, tulajdonság. 2) Czím, melylyel általán a katbólikusok szokták papjaikat, lelkészeiket, különösen a szerzeteseket megtisztelni. Kérem atyaságodat. Engedje meg atyasdgod. ö atyasága parancsolja.
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ATYÁSKODÁS, (aty-a-as-kod-ás) fa. tt atyáskodás-t, tb. —ok. Atyai gondoskodás, bánásmód.
ATYÁSKODIK, (aty-a-as-kod-ik); k. m. oíyáskod-tam, —tál, —ott. Atyailag gondoskodik, bánik,
ápolgat valakit Atyáskodó fejedelem.
ATYÁTLAN, (aty-a-atlan) mn. tt. atyáüan-t, tb.
—ok. Arra, akinek atyja megholt, vagy elveszett, elbujdosott
ATYÁTLANUL, (aty-a-atlan-ul) ih. Atya nélkül, árván, atyátlan állapotban. Atyátlanul bujdosó,
nyomorgó árvák.
ATYÓ, (aty-ó) fn. tt atyó-l, tb. —k. Öreg apa;
néha hízelgő értelemben ám. apus, atyus.
ATYÜL, 1. APUL.
ATYUS, (aty-us) fn. tt. otyus-f, tb. —ok. Az
atya szónak kicsinyített, bizodalmas, hízelgő, gyermeteg kifejezése, mint: apus, anyus.
ATYUSKA, (aty-us-ka) fn. tt. oíyuskáí. Az atya
•zónák kettőztetett kicsinyítése, mint: apuska, anyuska, mamuska.
AUGUSZT, keresztnév, tt. Auguszí-oí. Latinul:
Augustus, jobban megmagyarosítva: Ágost.
AUGUSZTA, női keresztnév, tt. Augusztát. Latinai : Augusta. Máskép : Ágosta.
AUGUSZTUS, fa. tt Auguszíus-í, tb. —ok. 1)
Keresztnév. 2) A polgári év nyolczadik hava, régiesen:
kisasszony hava, vagy kisosszonyhó, újabb nyelven:
nyolczodhó vagy nyárutó.
AV, elvont gyök, egy az ó (antiquus) szóval; változattal, ÖV, honnan : avik vagy ovik, avas vagy óvás,
avul vagy ovúl stb. Hasonlóan a hav, sav, szav, táv
öszvehiizva: hó, só, szó, tó. Általán jelent régit, régmúltat, s mennyiben agg korra is vonatkozik, ellenkezője iv, ivik, ivódik, mint a maga nemében újat, ifjat,
illetőleg új nemzedéket jelent
Bókon vele az agg korra vonatkozó latin : avus,
ovitus, autummus, s a német: alt, Ahn, stb. V. ö. A,
távolra mutató.
AYAD, (av-ad); önh.m. avad-t, htn. —ni. Óvá,
illetőleg kopottá, romlékonynyá lesz ; avul.

AVAROS—AVATAGSÁG

226

rik. Az asszonysciv, mint az avar, igen hamar lobbot
vet. Kisf. S.
AVAROS, (av-ar-os) mn. tt. avaros-t vagy —öt,
tb. —ok. Avarral benőtt. Avaros sovány mező, telek,
legeld. L. AVAR.
AVAS, (av-as) mn. tt ai>os-<, vagy —öt. tb.
—ok. Mint az av azaz ó gyök származéka általán jelent régiest, a maga nemében avultat. Különösen mondjuk holmi zsíros, kövér testekről, melyek bizonyos idő
multával mintegy elavulnak, megromlanak, kellemetlen szagot és ízt kapnak. Avas szalonna, háj, zsír, olaj,
túró, »ajt, tej.
AVASÁN, (av-as-an) ih. Avas állapotban, minőségben, illetőleg romlottan, ízét, bűzét vesztve.
AVASÍT, (av-as-ít); áth. m. avasít-ott, pár —s,
htn. —ni, vagy —ani. Avassá tesz. A hosszú idő, a
nagy melegség megavasítja a szalonnát.
AVASODÁS, (av-as-od-ás) fa. tt. at>osodás-í, tb.
—ok. Bizonyos testek romladozó változása, midőn
avasokká lesznek. Avasodat ellen hiis, szellőt kamarában tartani a szalonnát, zsírt.
AVASODIK, (av-as-od-ik); k. m. avasod-tam,
—tál, —ott. Avassá lesz, illetőleg hosszabb állás,
melegség miatt szaga, íze megromlik, megkeseredik,
pl. a szalonna, háj, zsír.
AVASSÁG, (av-as-ság) fn. tt avasság-oí. Némely zsíros, olajos testek mineműsége, megromlott tulajdonsága, midőn avasakká lettek. Avossága miatt
használhatatlan szalonna.
AVAS-ÚJ-FALU, helység Szathmár megyében.
Helyr. —ba, —bán, —bói.
AVASUL, (av-as-úl) önh. 1. AVASODIK.
AVAT, (av-at); áth. m. avat-tam, —tál, —ott,
pár. avass. Az av azaz ó gyököt véve alapul, általán
ám. valamit oly állapotba helyez, mely azt ujdon- vagy
ujonczságától megfosztja, s mintegy hasonnemtt ó tárgyakhoz hasonlóvá teszi. V. ö. AVATATLAN. Innen
1) ám. valami új szövetet bizonyos készület által friseségétöl, újdonságától megfoszt, s azt a kellő czélra
alkalmassá, s a többi már viselésben levőkhöz mintAVADAG, AVADAGSÁG, 1. AVATAG, AVA-egy hasonlóvá teszi. Beavatni a posztót, ara. beereszteni. 2) Valakit bizonyos hivatali körbe, vagy társuTAGSÁG.
AVADÉK, (av-ad-ék) fn. tt. avadéfc-oí. Avadt, latba vezet, s árinak ismeretes, rendes tagjává tesz.
arait, illetőleg elkopott, elvásult, idő által megviselt Az újonnan kinevezett tisztviselőket beavatni. A gyerholmi, pl. ruha, bútor, edény. Használható mellékné- mekágyas asszonyt egyházba avatni. 3) Valakit bizovül is: avadék posztó. Ellenkezője : ivadék, mint új nyos rejtélyes dolgok, ismeretek titkaiba bevezet. Tiszüleményt, fiatal származékot, nemzedéket jelentő. tokba, tudományokba avatni valakit. 4) Visszaható
AVAGY, (a-vagy) kötszó, mely elválasztó, ille- névmással: önmagától bizonyos dolgokba, ügyekbe ketőleg ellentétes mondatokat köt öszve. Enyém leszesz, veredik, bocsátkozik, s úgy teszen, mintha azokhoz
avagy meghalok. Ily mondatokat így is lehet öszve- mir régtől köze vagy joga volna. Mások Ügyeibe avatni
kötni: vagy enyém leszesz vagy meghalok; vagy én, magát.
AVATAG, (av-at-ag) mn. tt. avatag-ot. Eégisége
vagy te. Néha igazító jelentése van. Avagy mit is mondottam t Avagy úgy / A régieknél előfordul: azt-agy. miatt kopásban levő, romladozó, romlékony. Avatag
AVAK, (av-ar) fn. tt auar-t, tb. —ok. Általán, áru, ruha. Elemezve tulajdonkép: avadag, az avod
lábán túlérett, megaszott, elavult, öszveszáradt fa. Kü- törzstől, mint: hervad hervatag, olvad alvótag stb. L.
lönösen, sovány, homokos földön, legelőkön termő szé- —ATAG.
AVATAGSÁG, (av-at-ag-ság) fn. tt. avatagság-ot.
nafonna fii, melyet a barom nem kedvelvén, lábán
marad, m/g a tél és tavasz viszontagságai le nem tö- Romlott, kopott régi holmi, tarattyű.
15
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AVATÁS, (av-at-áe) fa. tt avatát-t, tb. —ok.
Általán cselekvés, mely által valamit vagy valakit beavatnak. Potztoavatát, hivatalba avatás, titokba avatás,
stb. V. ö. AVAT.
AVATÁSI, (av-at-ás-i) mn. tt avatári-t, tb. —ok.
Avatást illető, ahhoz tartozó, azzal járó. Avatási mód,
szokás, V. ö. AVATÁS.
AVATATLAN, (av-at-atlan) mn. tt aeaíatlan-t,
tb. —ok. Általán, ami vagy aki avatva, beavatva nincs,
vagyis a maga nemében még új, újoncz, régies szint
nélkülöző, más régiekhez a maga nemében nem hasonlítható. Avatatlan posztó, mely még újdoniij alakjában van meg, amint a gyárból kikerült. Avatatlan
új hivatalnok, akit még a hivatal titkaiba be nem vezettek, aki a régiebb hivatalnokéhoz hasonló ügy ismerettel nem bír, stb. Határozókép ám. avatatlanul.
V. ö. AVAT.
AVATATLANUL, (av-at-atlan-ul) ih. Anélkül,
hogy avatva, beavatva volna, újonczképen, újdon állapotban.
AVATKOZÁS, (av-at koz-ás) fa. tt ovatkozás-t,
tb. —ok. Általán cselekvés, midőn valaki bizonyos idegen ügybe jogosan vagy jogtalanul, hivatva vagy hivatlannl mtiködőleg közbeveti magát, beleereszkedik.
Törvényes ért. midőn valaki még a pernek folyamatban léte alatt a fölpereshez csatlakozik, s magának
ugyanazon keresetet s jogot igényli, mely a fölperest
illeti vagy illetheti. (Ingessio).
AVATKOZIK, (av-at-koz-ik); k. m. awoíkoz-íam,
—tál, —ott, pár. —zál. Mások dolgába, ügyébe cselekvőleg, részvevőleg keveredik, ereszkedik. Hivattanul mátok házi dolgaiba avatkozni. Ami nem illet téged, ne avatkozzál bele. Perbe avatkozni.
AVATKOZÓ, (av-at-koz-ó) mn. tt avatkozott,
tb. —k. Aki valamibe avatkozik, beleártja magát
Törvényes ért mint főnév jelent személyt, ki bizonyos perben mint második fölperes lép fel. V. ö.
AVATKOZÁS.

AVATOTTAN, (av-at-ott-an) ih. Avatott módon,
állapotban ; kellő ügyességei, ismeretekkel.
AVATOTTSÁG, (av-at-ott-ság) fa. tt awotoííság-ot, tb. —ok. Kellő jártasság, otthonosság, ügyesség bizonyos dolgokban, .ismeretekben, tudományokban, stb.
AVATVÁNY, (av-at-vány) fia. tt. owaíoány-í, tb.
—ok. A tanítvány, szökevény, jövevény mint személyt
jelentők hasonlata szerint ám. személy, akit most avattak valamibe. Jobban: avatonct.
AVÉGETT, (a-vég-ett) ih. Azért, azon czélból.
Utána hogy következik: Avégett jöttem, hogy megkérjelek. Néha előtte való dologra vonatkozva hogy nélkül : Avégett (amit mondottál) kár fáradni. Avégett
egy lépett sem teszek.
AVÉGRE, 1. AVÉGETT. Arégre teremtett Itten
bennünket, hogy jók és boldogok legyünk.
AVIK, (av-ik); k.m. aw-otf, htn. —ni. Személytelen ige, s helyette az avul veszi föl a személyragokat. Igekötőkkel: beavik, beUavik, elavils. „Amit szüléink magasztalnak, annak becsülete belénk avik."
Pázmán. Idővel minden elavik.
AVÍT, (av-it); áth. m. avtt-ott, pár. —s, htn.
—ni vagy —ani. Óvá tesz, illetőleg elkoptat, elvisel. Avítani a ruhát. Továbbá ám. aggá, vénné tesz.
AVÍTT vagy AVOTT, (av-ítt vagy —ott) mn.
tt avtít-at, tb. —ok. Őszre van húzva az atrftott-ból,
s ám. elviselt, elkoptatott, ósága miatt romlott Avtít
ruha, köpeny, szerszám, bútorok.
AVUL, (av-úl); önh. m. avúl-t. Hosszabb idő
folyta ntán óvá lesz, illetőleg divatból kimegy, elkopik, elviselődik. A jó avul is ugyan, de javul is. Km.
Avulnak az Sri szokások, erkölcsök. Avulnak a szók
s újak támadnak helyettok. Igekötőkkel: elavul, kiatnil, megattúl.
AVULÁS, (ar-ul-ás) fn. tt. avulás-t, tb. —ok.
Ó, kopott állapotba jutás, divatból, szokásból kimenés.
Elavulás, kiavulát, megavulát. Avulás által feledéibe
ment szók.
AVULHATATLAN, (avul-hat-atlan) mn. tt.
avuMatatlan-t, tb. —ok. Amit az idő el nem ronthat,
új szokás el nem törölhet, ami mindig új, divatos, fris
alakban, minőségben tűnik fel. Szoros ért csak azt
örök lény változatlan és avulhatatlan.
AVULT, (av-ul-t) mn. tt avult-ot. Amit az idő
újdonságától megfosztott, az újabb szokás divatból kiszorított, illetőleg elviselt, elkopott. Avult szók, kStmondátok. Avult szokások, erkölcsöt. Avult bútorok,
ruhák. Igekötőkkel: elavult, kiavult, megavult.
AVULTÁN, (av-ul-t-an) ih. Avult állapotban,
elkoptatva, elviselve, divatból kiszorítva.
AVULTSÁG, (av-ul-t-ság) fa. tt avu&sag-ot.
Avult, elviselt, elkopott állapot, tulajdonság, divatból
kimaradt régiség. Avulttága miatt használhatatlan, nem
viselheti ruha.
AVVAL, 1. AZZAL.
AZ, (1), 1. A, (á), névmutató vagy nevelő*.
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AVATLAN, AVATLANÜL, 1. AVATATLAN,
AVATATLANUL.

AVATMÁNY, (av-at-mány) fa. tt avatmány-t,
tb. —ok. Avatás által nyert minemfiség, állapot Hivatalbeli, tudományai aoatmány = avatottság.
AVATÓ, mn. ős fa. tt avató-t, tb. —k. Aki valamit vagy valakit beavat, ezen igének mindenféle értelmében véve. Avató biztos, aki valakit hivatalba avat
Avató pap, aki gyermekágy útin az asszonyt az egyházba avatja. V. ö AVAT.
. AVATONCZ, (av-at-oncz) fa. tt avaloncz-ot.
Valamibe újonnan, nem rég beavatott személy.
AVATÓPÉNZ, (avató-péna) ősz. fa. Díj, mely
avatási munkáért, fáradságért adatik az avatonak.
AVATOTT, (av-at-ott) mn. tt avatott-at. Akit
vagy amit beavattak. Hivatalba avatott személy. Avatott posztó. Különösen, bizonyos dologban, ismeretekben, ügyekben jártas, nem újoncz, kellő ügyességgel,
tttdománynyal biró. TWományok avatott papja.
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AZ, (2), névmás, melynek mássalhangzója rende- bizonyos alárendeltségre mutat, akkor elválasztva
sen az illető ragéhoz alkalmazkodik, pl. abba, arra, iratik: az alatt, pl. A mely fa alatt te Visz, tn is tegahhoz, annál, attól, arról, akkor, annyi, e helyett: azba, nap az alatt ültem. Péter is az alatt szolgál, aki
azra, azhoz, áznál, aztól, azról, azkor, aznyi. Azig alatt én.
helyett mondjuk és írjuk: addig, s tájdivatosan léteAZAR, KIS—, NAGY—, helységek Zemplén
zik: ádázig. Tárgyesete: azt, fölösleg toldalékkal: vármegyében; tt. Azar-í, helyr. —ön, —rá, —rói.
áztat, még fölöslegesebb czafranggal: aztaíal vagy
AZ AZ, (1), matató névmás, mássalhangzón kezaztotat. Jelentését illetőleg, kettő vagy több közöl dődő nevek előtt az a. Az az ember, az a kert.
arra matat, mely távolabbra esik, s ellenkezője a köAZAZ, (2), (az-az) kötszó, mely által a már
zebe matató ez, pl. Ex üt a kertem, az ott a szolom. mondottat más szóval vagy szavakkal körülírva, fölNem arról szólok, hanem erről. Néha általánosságban világosítás, magyarázás végett ismételjük. Latinul: id
mutat valamire. Abban mindnyájan egyetértünk. Abból J est. Rászedni valakit, azaz megcsalni nem szép. Holnap,
semmi sem lesz. Én is azon gondolkodom, abban töröm azaz f. hó 16-én meglátogatlak. 80, azaz nyolczvan
affjemet. V. ö. A, (1), mutató, és AMAZ.
forint. Abban különbözik a kimondásban is az elsőRokonok a latin is, a hellén ibi; iffog, goth is, től, hogy az elsőben a hangsúly az első tagon (az az
német és, dós, héber zeh, zu, zóth, arab zd, zí, td, ember), az utóbbiban pedig a második tagon (azaz)
szanszkrit szász, szá, tat, finn se, tűn, stb.
fekszik, mintha ez volna: az azt jelenti (hoc illud est,
—AZ, (1), magashangon EZ, ŐZ, néhány mel- hoc id siguificat).
lékneveket képez, ú. m. ig-az, szár-az, neh-ez, üdv-öz.
AZELŐTT, (az-előtt) ősz. ih. Múlt időben, régen,
Eredetre nézve legközelebbi rokon az asz és ás mel- hajdan. Azelőtt más világ volt. Nem úgy van most,
léknévképzőkkel, mint: horp-asz, kop-asz, dob-ász, mint azelőtt, sár van a mi házunk előtt. Népd.
crap-asz, horg-as, tág-as stb. Képez egykét főnevet
AZÉRT, (az-ért) ib. 1) Bizonyos okozó vagyis
is: halmaz = halmos, halmozott valami, csiinaz = ered tető okból, pl. Azért frfj a f«je, mert sok bort
csimához hasonló féreg. L. —ÁS, képző.
ivott. Azért sír, mert megférték. 2) Bizonyos czélból,
—AZ, (2), változattal ÓZ, magashangon : ez, ez, végokból, avégett Azért jöttem, hogy magammal viőz, igeképző, mely főnevekből alkot gyakorlatos cse- gyelek. Azért kár fáradni. Azért dolgozunk, hogy haszlekvőket, s az illető név többes hangzóját veszi föl, nunk legyen belőle.
AZÉRT IS, daczoskodási, ellenszegülés! indupl. fal-ok fal-oz, nyál-ok nyál-oz, bot-ok bot-oz, szerek szér-éz, kör-ö/fc kör-öz, ör-öfc ör-ö'z vagy ör-i'z. A latszó. Azért is elmegyek — daczára annak, hogy
gyök véghangzójával öszvcolvadva megnyúlik: czika tiltják, vagy bizonyos hátrányomra szolgál. Általán
czikáz, csata csatáz, pipere piperéz. De az i « U-t rö- ellenkezőleg állít valamit, s ellentéte: őzért sem, vaviden hagyja, vagyis ezekhez egyedül z járul: pili-z, lamit daczosan tagadó: Azért sem teszem, azért sem
hama-z, bötü-z. Különösen jelent az illető nevek ál- hallgatok.
tal kifejezett tárgyakkal való bánást, foglalkodást,
AZIDÉN, (az-idén) ősz. ih. Ebben az évben, folyó
azoknak mint eszközöknek bizonyos czélra használá- esztendőben. Azidén történt. Azidén kemény tél volt.
sát, pl. fal-oz, ágy-oz, nyál-az, nád-az, nyak-az, fej-ez, Azidén, oxidén, megházasodom én. Népd. Oszve van
ftl-ez, stem-éz, bot-oz, bSr-Sz, bor-oz, sér-e'z, pip-áz, téve a mutató az és idén = időn, szókból. Ellenkezongoráz, furulyáz, tárogatót, stb. Értelemre hasonló zői : tavai, hajdan (ha időn), múlt évben. L. IDŐ fű.
azon l-hez, mely eszközök, hangszerek stb. neveiből
AZOKÁÉRT, (az-okáért) ősz. ih. Azon okból,
képez igéket, mint: kapál, kaszál, gereblyél, dudál, si- amiatt, azért.
pol, trombitái stb. Mennyiben gyakorlatot jelent, haAZOLTA, (az-olta) ősz. idöhatárzó. Azon időtől
sonló azon óz ez őz vagy ős és ős háromágú képzőkhöz, fogva, azon időtől számítva, azalatt. Azolta sok történt.
melyek igékből gyakorlatos igéket alkotnak, mint: Azolta, hogy nem láttalak, nagyon meghíztál. L. OLT A.
kopd-oc kapd-os, fogd-oz fogd-os, tépd-éz tépd-és, öldAZON, (az-on) (1), ih. Amiatt, afölött, azért, azt
Sz Öld-St atb. V. ö. ÉS ÉS kötszó, és —ÁS képző. illetőleg, arra vonatkozva. Azon tSprenkedik, azon töri
fejét, azon aggódik, azon búsul, hogy . . . . Azon van,
AZ A, 1. AZ AZ.
AZAL, fa. tt azál-t, tb. —ok. Xövénynem az hogy igérelét mielőbb teljesítse. Azon kéri az Istent,
öthímesek és egyanyások seregéből; bokrétája ha- hogy szabaduljon meg. Azon igen tudok nevetni, örülni,
rangforma vagy töltsércs, hímszálai a vaczokból nőt- boszonkodni. Néha felcserélhető raj<a-val, pl. Mindentek , tokja ötrekeszfi. Havasokon termő rózsanem. kép rajta leszek = azon leszek. Nem nevet rajta =
(Azalea).
azon nem nevet. Tori rajta a fejét.
AZALATT, (az-alatt) ősz. ih. Azon idő folytában,
AZON, (az-on) (2), névmás, s nem egyéb, mint az
melyről imént szó volt; tehát = azon idő alatt. ön bösógi raggal megtoldott az mutató névmás. Élünk
Mint időfolyamra, tartósságra vonatkozóval míg kötszó vele, midőn jelző gyanánt használjuk bizonyos név
áll viszonyban, mely néha csak alattomban értetik. vagy igehatározó előtt. Azon ember nekem nem tetszik.
Mig te heverémtél, mi azalatt dolgozgattunk. Azalatt Azon házba megyek lakni, melyet most építenek. Azon
tok víz lefolyt a Dunán. Midőn nem időre, hanem bi- módon, azon okból. A toldalék ön tulajdonkép a muzonyos tárgyra, mint helyet foglalóra vagy általán tató a az-t helyettesíti, pl. Azon ló az enyém = az a
15*
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lő . Azon emberben nem bízom r= abban az emberben.
Jelent annyit is, mint: ugyanazon.
AZONABANYT, (acon-arinyt) ősz. ih. Azonkőp,
azon módon.
AZONBAKSÁG, (azon-bakság) ősz. fa. Székelyes szólás, s ám. azon baknak nyúzása, szószaporitás.
AZONBAN, (az-on-ban) ih. 1) Azon bizonyos
időben, azon idő folytában, melyről épen szó van, az
elbeszélés alatt levő dolgok történetekor. Azonban az
ellenség mindig közelebb nyomul való. 2) Mindjárt,
legott, azonnal, tüstént Csak menjetek előre, én is
azonban ott leszek. Amint hallotta az ellenség álgyuzását, azonban fegyverhez kapott. 3) Mindazáltal, egyébiránt. Azonban tehetsz, amit akarsz.
AZONEGY, (azon-egy) ősz. mn. tt azonegy-et.
Ugyanaz, nem más. Azonegy emberrel találkozni több
Ízben. Azonegy levelet háromszor egymásután elolvasni.
AZONFÉLE, (azon-féle) ősz. mn. Olyanféle, ha•onlónemfi. A te ruhád is asonféle kelméből való, milyenből az enyém.
AZONFÖLŰL, (azon-fölül) ösz.ih. Az elébb állított valamihez hozzá téve, hozzájárulva. Ö nemei
vérből származott, azon/Ölül gazdag is.
AZONHAMAR, (azon-bamar) ősz. ih. Legott,
tüstént, mindjárt, azonnal.
AZONHELYT, (azon-helyt) ősz. ih. Nyomban,
helyből ki sem mozdulva, illetőleg tüstént, legott.
Amint leveledet vettem volt, ozonhelyt válaszoltam.
Aconhelyt megismeré a pásztort. Heltai Gáspár. Oly
alkotású, mint: mihelyt.
AZONHEVENYÉBEN, (azon-hevenyében) ősz.
ib. Azonhamarjában, frisében, melegében, azaz legott,
tüstént, iziben, üstöllést
AZONÍT, (az-on-ft); áth. m. ozonit-ott, pár. —s,
hatn. —ni, vagy —ani. Valamiről azt állítja, hogy
egy másikhoz annyira hasonló, mintha egy volna vele ; valamit, mint egy másnak hasonmását ugyanazzal
egyesíti. Saját ügyét a közjóéval azonüani. (Identificat).
AZONÍTÁS, (az-on-ít-ás) fh. tt. atontíás-t, tb.
—ok. Ugyanazzá tevés, ugyanaz gyanánt állítás.
AZONKÉP, (azon-kép) ősz. ib. Ugyanazon
módra, hasonlóan, úgy mint valami más, oly módon.
Aconkép lehetetlen boldogulnia. Azonkép cselekszem,
mint parancsoltad.
AZONKÉPEN, L AZONKÉP.
AZONKÍVÜL, (azon-kivül) ősz. ib. Az elmondott, az állított valamihez nem számítva, nem tartozva. Amit okarék, elmondottam, azonkititt! semmi
mondani valóm.
AZONKORI, (azon-kori) ősz. mn. Ugyanazon
időből való, azon időben történt, létezett, egy korból
való. Azonkori irók, események.
AZONKÖZBEN, (azon-közben) ősz. ib. Az elbeszélésre vonatkozó időszak folyamában, azon idő
alatt, mely épen szóban forog. Míg a külháboru folyt,
azonkSzben honn belvillongások dúlták a polgárok nyugalmat. A történelmi előadásban a dolgok fonalára
visszavezető szó.

AZONKÖZEL, (azon-közel) ősz. ih. Mindjárt
közel állva, legott mellette.
AZONMODON, (azon-módon) ősz. ih. 1. AZONKÉP.
AZONNAL, (az-on-val) ih. Tüstént, legott, mindjárt Amint észre von bennünket, ózonnal eltűnt. Azonnal ott légy.
AZONNEMU, (azon-nemti) ősz. mn. Ugyanazon
nemhez, ugyanazon köz tulajdonságokkal birok osztályához tartozó (Homogeneus). Azonnemii számok oszveadása, kivonása.
AZONNEVÜ, (azon-nevü) ősz. mn. Különféle
dolgok vagy személyek, kiknek ugyanazon nevök
vagy elnevezésök van. Különösen nyelvtani értelemben oly szók, melyek ugyanazon hangokkal mástmást jelentenek, pl. ár (pretíum), ár (snbula),ár (unda).
(Homonymus).
AZONOS, (az-on-os) mn. tt otonos-t vagy —öt,
tb. —ok. Ami bizonyos másikkal egy jelentésű, egy
érvényű, egy tulajdonságú, stb. Azonos állítás, Ítélet,
Azonos eljárás. (Identícus).
AZONOSÍT, (az-on-os-ít); áth. m. o*onosit-ott,par.
—s, htn. —ni, vagy ani. Két vagy több külön dolgot
bizonyos hasonlati köz jegynél fogva azonegynek állít
AZONOSSÁG, (az-on-os-ság) fn. tt oconossog-ot.
A különféléknek látszó dolgok ugyanegy léte, azonegysége. (Identitás).
AZONOZ, (az-on-oz) áth. m. ozonoz-íam, —tál,
—ott, pár. —z. Ugyanazon dolgot ismétli, ugyanazon bakot nyúzza. A már egyszer-kétszer elmondottat
ozonosni.
AZONSÁG, 1. AZONOSSÁG.
AZONSZINÜ, (azon-szinü) ősz. mn. Aminek szakasztott olyan színe van, mint a vele hasonlított másiknak. Azonszinfi ruhában járó testvérek, intésetbeU
növendékek.
AZONT, AZONTÚGY, székely tájejtéssel ám.
hasont, hasonlóan, épenúgy.
AZONTÚL, (azon-tűl) ősz. ih. Annakutána, azután, bizonyos idő multával vagy tér határán túl.
Azontúl minden közlekedés, levelezés megszűnt kbVtttSk.
Azontúl az égess vidék kopár ét néptelen.
AZONZÁS, (az-on-oz-ás) fn. tt azonzds-l, tb.
—ok. Ugyanazon dolgot ismétlő szószaporítás, ugyanazon baknyűzás, pl. Péter hazulról eltávozott, és ninc*
honn, hanem oda van.
AZÓTA, (az-óta) ősz. ih. A szóban vagy kérdésben levő időtől fogva, onnan számítva. Azóta tok
történt a világon. Azóta már máskép gondolkodom.
AZÓTÁTÓLFOGVA, a népies bőbeszédttség
egyik hibás példánya, melynek az irodalmi nyelvben,
kivévén népbeszéd jellemzése végett, belye nincs.
AZTÁN, a helyesebb azután értelmében. L.
AZUTÁN.
AZUTÁN, (az-után) ősz. ih. Elbeszélésben &c
események fonalát tovább szövő szó, mely a jövőt »
múlttal öszvekötí. Némely tájejtéssel és hanyagul
szólva: osztáfi. Népmesélőktől hallani: azután, osstdn
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vagy oiuten őszién, vagy ozutég osztég, vagy azutánnég, osztánnég. Ezeknek az irodalmi vagy miveltebb
társalgási nyelvben nincs belyök.
AZSAG, fa. tt oísog-oí, tb. —ok. Piszkafe,
melylyel a kemenczében égő szalmát, nádat, gazt kotorják, piszkálják, hogy jobbban égjen. Néhutt így
nevezik a pemetsöprűt, melyet nyélbe ütve szintén kemencze vagy kéménysöprésre használnak. Csalóközi
kiejtéssel: arzsag. Eredeti jelentése homályos vagy
talán rokon a hárít, hárul szókkal, s annyi volna
mint: hárzsag, azaz, pernyét, tüzet hárítgató eszköz.
AZSAGHIPON, (azsag-hipon) ősz. fh. A hiponok neméhez tartozó lopvanösző növényfaj, melynek
szárai elágazók, rendetlenek , levelei tojáskerekek, s
lakik a fák derekán. (Hipon rutabulum).
AZSAGOL, (azsftg-ol); áth. m. ozsagol-t, hat.
—ni. Azsaggal, azaz piszkafával vagy konyhai pcmetoöpriivel valakit megver, kerget. A kotnyeles vendéget kiozsagolni a konyhából.
AZSAGOLÁS, (azsag-ol-ás) fa. tt. azsagolás-t,
tb. —ok. Azsaggal verés, ttzés.
AZSAGPEMET, (azsag-pemet) ősz. fn. Piszkafára kötött pemet, azaz söprü , melylyel a kemenczét
sütés előtt kitisztítják, vagy a kéményt söprik.

ragban, midőn mássalhangzóhoz járul, pl. mentél, jártál, vertél, csaptál, egyél, igyál; elmélkedjél,gondolkodjál, ezeket szintén némely tájakon röviden ejtik,
sőt elemzés szerint csak így is helyesek, 5) a nél nál,
ve vá ragokban: szegénynél, gazdagnál, kőfé, lóvá,
6) az é á helymutató ragokban: fölé, mögé, alá, melyek eredetileg, és némely tájejtéssel rövidek, mint a
hasonló, messz-e, od-a, tov-a, baz-a szókban. Az ért,
tg névmódosítók előtt tájszokásilag rövidek: kefe-ért,
kepe-ért, fa-ért, munka-ért, fa-ig, háza-ig, ország szerint rövidek pedig a kor, ság, ség, béli, és i képzők
előtt: mente-kor, járta-kor, renyhe-ség, lusta-s&g, megye-béli, gulya-béli, betye-i, buda-i. Honnan basonlat
szerint gyaníthatni, hogy a 2)-dik pont alatt elszámlált ragok és képzők előtt eredetileg rövidek voltak:
kapa-val, kepe-vei, kapa-nak, kepe-nek, stb. Később
kapa, kepe stb. szókhoz némi gyönge utóhehentés
(spiritns lenis) janiit: kapah, kepeh mint ennek világos bizonysága több régi nyelvemlők, pl. a Báthori
bibliája, debreczeni legendás könyv, és némely más
nyelvek, pl. a persa nyelv, melyben az önhangzón végződő szó mindig h-t vészen föl utói. így lön kapah-nak
kepeh-nek alakokból egy szóvá olvadtan kapának
kepének.
Élesebb é, következésképcn hangrendi párhazam szerint élesebb á hangzik bizonyos képzőkben,
melyek é-je /-re szokott tájejtésileg változni, milyenek
ék ák: mellék, környék, czulák, fonák, ély ály: fekély
görvély, osztály nadály, éwy ány: legény, kötény, vágány, csákány, ész ász : kertész, ökrész, juhász, kanász,
ész ász igcképző: csenevész, kotorász, és ás •' verés,
heverés, marás, takarás, meny mány: vetemény, eredmény, hagyomány, fény vány: kérvény, törvény, látvány, halvány, ség ság: szépeiig, bőség, jóság, csúfság,
énk ánk: élénk, félénk, nyaláuk, falánk.
Az igeragozásban élesek, midőn két vagy bárom
önhangzóból húzódnak öszve : rerék =: vére-ék, véréi
= vere-el, verénk = veré-enk, veretek, vérének; marék, marat, maránk, maratok, marónak; verem— vere-e-em, t-eréd = vere-e-ed, téré = vere-e-e, vagy
ver-é-j-e, marám, marad, stb. hasonlóan : vernék, marnék, v<rntt, marnál, vernénk, marnánk. Mindezek szabatos kiejtésére a kulcsot azon é szolgáltatja, mely
tájejtéssel, és elterjedt régi szokás szerint i-vel váltakozik, s melytől Heltai és Erdősi a másik hossza é-t
különös jegy által különböztették meg, pl. a kéz, ég
(coelum) fenék szókat Heltai ilyformán irta: kéz, 'ég,
fenek, Erdősi pedig: kéz, ég, fenők.
Az á némely szókban tájszokásilag é-vel cseréltetik föl: tovább tovébb, arrább arrébb, odább odébb,
hamarább hamarébb, hátrább bátrébb, rákász rákész.
Némely gyökszókban és képzőkben rövid a helyett
divatozik: hagy = hagy, ad = ad , ápol = ápol,
láng ~ láng, árpa =r árpa, ánynlna = angolna,
o'riás =r óriás, uriás = urias, kaczfciás =: kaczkias, fuvát — fuvat, korlát ~ korlat, magyarán —
magyarán, igazán = igazan, fonál = fonal. Különben több gyökszóban a rövid a-tól egészen különböző
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A, (1), kisded alakban á, második bötü a magyar
ábéczében. Mint hosszú önhangzó hangmértanilag anynyi időmozzanatú, amennyi két rövid a, pl. ba bába,
pa papa. Közönséges tisztább beszédben tátott szájjal ejtett élesebb nemű nyílt hangot fejez ki, melyet
azonban némely táj béliek, neveztesen a palóczok, barkók, stb. vontatott hangú öblös szájjal aa, aá, oá, oá,
t*á, gyanánt ejtenek. A mélyhanguak osztályába tartozik, s magashangon hangrendileg párhuzamos társa
a hosszú é. De az é nyelvUnkben kétféle, a) tompább
vagy zártabb hangzatd, mely tájejtéssel i-re nem szokott változni, pl. az ér (rivus, véna) szél (ventus), egér,
ktrék, szókban, b) élesebb vagy nyíltabb, mely több
ridéken í-vel cseréltetik föl, pl. ér (pertingit), szél
(margó), bér, vér, vég, verés, ütés. Ezen hasonlatnál
fogra gyanítható, hogy hajdan, midőn az eredeti nyelvérzék finomabban működött volt, kétféle hosszú á létezek, és pedig (az é mint párhuzami kulcs után indulva) tompa á 1) az - ékresztőkben, mint tér teret,
dér deret, sár sarat, nyár nyarat, egér egerek, agár
agarak, kenyér kenyerek, kosár kosarak, 2) azon ragok és képzők előtt, melyek e a végzetü nevekhez járulnak, mint: kepe kepék, kapa kapák, kepét kapát,
ktpém kapám, kepével kapával, kepéhez kapához, kepénél kapánál, kepén kapán, kepére kapára, képes kapás,
képez kapái, kepécske kapácska, 3) a gyakorlatos él
ál igeképzőkben, melyek t i. igékhez ragasztatnak,
mint: üldögél, álldogál, mendegél, j&rdogál, cddegél,
iddogál, melyeket a régiek röviden is használtak : üldögél, álldogál, stb. 4) a második személyi! él ál ige-
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alkatrész, melyet értelemváltoztatás nélkül fölcserélni ter-eb, és ap, ép, ip, pl. har-ap, gyar-ap, cser-ep,
nem lehet, pl. ezekben: ág ág, ágy agy, vágy vagy, zsil-ip, csir-ip, stb.
ÁBÉCZE, (á-b-cz) fa. tt ábécsét, tb. abéczék.
hál hal, csáp csap, már mar, tár tar, rág rag, nyál
nyal, váU vall, tág tag, tár tar, kár kar, kánya ká- Azon bötfik rendé, vagy sorozata, melyekből az illenya, bánya banya, stb. Más részről az á és é több ro- tő nyelvek alkotrák. Magyar, német, tót ábécce. A*békonértebnü szóban mint egymásnak változatai for- cxét tanulni. Ért hozzá, mint tyúk oc ábéczéhez. Km.
dulnak elő, pl. ár (pretium), érték (valor), bér = Melyik az ábéczében a középső bötU t Még ai ábéczét
fizetett ár; sár csér ; vág vég ; tár tér ; vas vés ; táv sem tanulta, azaz, egészen tudatlan. Ábécéé, kis becse,
tév; láb láp ; f ónak f ének ; kagyló kágyó, kégyó, csáp gyermekek szójátéka.
ÁBÉCZEREND, (abécze-rend) ősz. fii. Általán
csép, stb.
A, (2) természetutánzó hang bizonyos lelki vagy bizonyos sokaságot képező szók, különösen személy
kedélyi állapotok kifejezésére, melyek szájtátás által vagy tárgynevek egymás utáni következése, sorozása
nyilatkoznak, milyenek a) a bámulás, csud&lkozást, os- aszerint, amint első betűik az ábécze sorában követobaságot együgyüséget jelentők, pl. á! á! ám, ámé, tik egymást Abéczerendben készült szótár, névlajstrom.
amit, ámúl, ásít, ájul, előtéttel: bá, bám, bámé, bámul, A katonák neveit ábéccerendbsn olvassák föl.
ÁBÉCZÉS, (a-b-cze-es) mn. tt ábécxét-t, yagy
bámész, bámészkodik, báva, ma, mákó, máié, mámmám,
mámor, mámmog, tát, taté, látogat, b) némely teljes —ét, tb. —ék. 1) Ami ábéczét foglal magában, amiszívből fakadó, s mintegy nyilt szájon kiömlő indula- ből ábéczét tanulnak. Ábécz/to könyv, tábla. 2) Aki
tokat jelentők, mint: áh, altit, áhítat, áhítoz, átok, ádáz, ábéczét tanul. Ábéczés gyermek.
ádázkodik; h előtéttel: ha, háta, hálál, hálálkodik.
ÁBEL, férfi kn. tt Abel-t, tb. —ék. Héber ereMint természeti hang más nyelvekben is hasonló jelen- detű szó, s ám. múlandó, hiú.
ÁBER, alsó csallóközi tájejtéssel, 1. ALBERT,
tésű szók alaphangja.
—Á, (1), határozói képző, fenhangu szókban palóczosan: ÓBEE.
megfelel neki az é: al-á, re-á összvehúzva rá, tovább-á
ÁBOLYOG, 1. ÍMOLYOG.
ABBA, (ábr-a) fa. tt ábrát, tb. ábrák. Valasok-á, el-é, f d-i, föl-é, mell-é; néha előszellettel: ho-vá,
tájejtéssel: ha, hoc-já régiesen, ma: hoz-zá, melyhez mely test terjedtségének határait, alakját, idomát főhasonlófcöz-zé=ko'z-jé. Jelent valahová, egy helyről vonalakban matató rajzkép (Figura). Er&mtitani ábmáshová menést. A régieknél előfordul helynevek mel- rák, gépábrák, mértani ábrák.
lett is: „Annak utána hogy Bakits Pál Győré szállá"
Elavult, s most újra divatba hozott szó. Szárma(Tanúhallgatás a XVI. századból. Magyar Nyelvemlé- zékai : ábráz, ábrásat, ábrázol, ábránd, ábrándot, ábkek II. kötet 50. lap); „Mehmeth basa két negyven- rándozik, melyek mind bizonyos alakra, formára, képezer embervei jutott fel Pesté" (Ugyanott az 51. la- re vonatkoznak. Ezen alapérteménynyél fogva basouló
pon). Eredetére nézve nem más mint a táróba ma- bozzá a persa: ábru (=scemöld), hellén áyQÓf, szansztató rövid o, aminthogy ezekben : ho-v-o, hoz-a rövi- krit bhnisz, bhruvosz, latin frons, német Brauné
den is ejtetik. Néha toldalékai még ba be ragot is vess (Augcnbranne), szláv obroz. Egyébiránt v. ö. ABR,
magához, különösebben a fenhangu szókban, mint ABROSZ.
ÁBRAHÁM, férfi kn. tt Abrahám-ot. Héber szárelé-be, közi-be (= közé-be), föli-be (= fölé-be).
—Á, (2), igcrag a határozott vagy tárgyi igevi- mazású szó, jelentése: sokaság, vagy nemzetségek
szonyítás első múltjában és óhajtó módjában; fenhangu atyja. Van ily nevű falu is Szabolcs vármegyében, és
szókban megfelel neki az é: lát-á, holt-á, olvas-á ; Erdélyben. (Szent—). Helyr. — ba, —bán, — ból.
szeret-é, dicsér-é, kér-é, melyek régiesen így állanak: Szent-Ábrahám mezőváros is Pozsony megyében.
ÁBRAHÁMFA, (ábrahám-fa) ősz. fa. Szicsilia
láta-ja, halla-ja, olvasa-ja, szerete-je, dtcsére-je. Ezen
ragok a halotti beszédben va ve alakban fordulnak elő: és Nápoly mocsaras vidékein termő fa. (Vitex Agnus
halla-va, terSmte-ve, felede-ve, vete-ve; j vagy v nél- castns).
ABBAHÁMFALU, helység Sáros megyében.
kül is ezekben: tiluto-a (=: tilto-a == tütá) és mondo-a
(= monda); gyakrabban előjön ezen régies ja, jé az
ÁBRAHÁMFALVA, helységek Szepes, Turócz
óhajtó módban: hoUana-ja, látna-ja, dicsérne-je, kér- stb. vármegyékben és Erdélyben; helyr. —falvára,
ne-je. Az á és illetőleg é tehát mindenütt öszve van —falván, —falvára.
vonva a határozatlan vagy alanyi igeviszonyítás félÁBRÁL, (ábra-al); 4th. m. ábrál-t. Valamit alapmultat alkotó a e rag&ból, s a tárgyat (j vagy i) és rajzban alakit, formál, körülronalaz.
egyszersmind személyt (a vagy e = ő) mutató ja, jé
ÁBRÁLÁS,(ábra-al-ás) fa. tt ábrálás-í, tb. — oifc.
(a halotti beszéd szerént va ve) ragokból: halt-a-j-a
Rajz általi alakítás, formálás.
vagy hall-a-v a = hall-á, feled-e-j-e vagy feled-e-v-e
ÁBRÁMFALVA, helység Sáros megyében. Régi
= feled-é. V. ö. —A igerag, és -Szeméiynéwnás.
—ÁB, vékonyhangon EB, szóképző, mely, csak oklevélben (1292-ből) előjön mint fala Borsodban.
ÁBRÁMSÍK, régi oklevélben: „Ad qusjndam
igen gyéren, főneveket alkot leginkább elvont gyökökből, mint has-áb, nyal-áb, ver-éb, ger-éb, zsel-éb. viam Abramsych vulgariter nuncupatam. (BaranyáRokonai a szintén neveket képző: ab eb, pl. kasz-ab ban 1235.).
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ÁBRÁND, (abra-and) fn. tt. ábránd-ot. Oly kép,
illetőleg eszme, melynek megfelelő valósága nincsen,
mely egyedül a képzeletben él, a képzelet szüleménye,
különösen, mely a kedélyt akár kedvezöleg, akar kedvezőtlenül izgatja, midőn alaptalan reményt, vagy félelmet támaszt V. ö. ÁBRA. Ábrándokra építeni. Ábrándokban élni. Ábrándoktól félni. Hiú ábrándok.

ÁBRÁZ, (1), (ábra-oz); áth. m. ábráz-tam, —tál,
—ott, pár. —z. Valamely testnek külsejét rajzban lemásolja, valamit fő vonalaiban, árny képében előad,
szóval: ibrit alakít Éltek e szóval Pázmán, Káldi, s
mások. „Mint a majmok ábrázni akarják a keresztyéni szertartást." „Mikor a mennyezetre nem csak Cherubimokat, de Oroszlányképeket is ábrázíaía." „Az
Istent nem azért írják ábrázatban, mintba festékkel
voltaképpen kiábrázhotnók." Pázmán Kai. Származékai: ábrázás, ábrázot, ábrázol.
ÁBRÁZ, (2), (ábra-az) fn. tt ábráz-t, tb. —ok.
Régies, ma : ábrázat, kép. „Uram kerály! meghallgassad, és tennen elmédben ne alóhad (alítsad = véljed),
hogy ez képnek csoda volta az mester vétkétől volna,
de ezt az Isten szerezte, ki ez ábrázt megkedvelte;
ha ez ábrázt megkedvelte, alkoszik (=illik), hogy te
szeressed." Sz. Katalin verses legendája. „De az teremtő úristen más ábrázatra fordojtá (fordító). E1A1mélkodának rajta mindnyájan, és akar&k hogy eltörjék, de az bölcs megtiltá őket mondván: Miért az
nagy istennek elyen (ilyen) ábráz kellett, maradjon
azon" Sz. Kát. 2-dik prósai legén.
ÁBRÁZÁS, (ábra-az-ás) fn. tt. ábrázás-t, tb.
—ok. Rajzolás, vonalazás, illetőleg árnyképezés, mely
által valaki ábráz valamit.
ÁBBÁZAT, (ábra-az-at) fn. tt. ábrázat-ot. Általán bizonyos ábrát vagyis alakot előtüntető rajzolat
Különösen emberi arcz, mennyiben rajta a lélek ismertető jegyei leginkább lerajzolvák, s vonásain a lélek mintegy lemásolva lenni látszik. Szelíd, nyájas,
vad, ijesztő, durva ábrázat. Nincs rajta emberi ábrázat, emberi alakjából ki van vetkőzve, elrutítva. „A
képek előtt tisztességet tehetünk annak, akit jegyez
az ábrázat." Pázmán Kai.
ÁBRÁZATISME, 1. ARCZISME.
ÁBRÁZATLAN, (ábra-az-atlan) mn. tt. ábrázaflan-t, tb. —ok. Idom talán, esetlen, formátlan rút ábrázatú, vagyis kellőleg nem ábrázott.
ÁBRÁZOL, (ábra-az-ol); áth. m. ábrázol-t. 1)
Valaminek alakját rajzban leveszi, ábráját elkészíti.
Állatokat, növényeket ábrázolni. 2) Valakinek vagy valaminek ábráját, formáját mutatja, jelenti, képezi.
Ezen képek Urunk kínszenvedését ábrázolják. Hát ezen
festmény mily tájképet ábrázol f
ÁBRÁZOLÁS, (ábra-az-ol-ás) fn. tt. ábrázolást,
tb. —ok. Valamely testnek rajz általi előterjesztése,
fő vonalaiban lemásolása.
ÁBRÁZOLAT, (ábra-az-ol-at) fn. tt. ábrázolat-ot.
Maga azon kép, rajz, festmény, mely valaminek ábráját, alakját másolatban mutatja.
ÁBRÁZOLÓ, (ábra-az-ol-ó) fn. és mn. tt. ábrázoló-t. Művész, vagy miigyakorló, ki ábrákat rajzol,
készít Továbbá, ami valamit valamely képben, alakban, vagy jelvény által előterjeszt. Szenteket ábrázoló
festmények.
ÁBRÁZOLT, (ábra-az-ol-t) mn. tt ábrázolí-at.
Aminek alakja, külső form&ja rajzolva van. Ábrázolt
állatok, növények, ásványok, érmek gyűjteménye.

Várt üdvöd kincse bánat ára leszen,
Ha kart hízelgő ábrándokra nyitsz.
Vörösmarty.
ÁBRÁNDKÉP, (ábránd-kép) ősz. fn. Hiú, valóságot nélkülöző eezmekép, légben épített vár.
ÁBRÁNDOS, (ábra-and-os) mn. tt ábrándos-t,
vagy —öt, tb. —ak. Ábránddal, azaz, hiú képzelgéssel foglalkodó; légvárakat építő, azokban élő. Ábrándot ifjú, leány. Ábrándos elmefuttatás.
ÁBRÁNDOSSÁG, (ábra-and-os-ság) fn. tt. ábrándosság-ot. Képzelgéei légbekapkodás. Ábrándosság
miatt a komoly valót, az igazat nem látni. Ábrándostágra hajlandó ifjú szerelmese/.-.
ÁBRÁNDOZ, (ábra-and-oz); önb. m. ábrándoztam, —tál, —o<í, pár. —z, htn. —ni. Elméjét hiú,
üres, alaptalan eszméken, reményeken futtatja. Jobb
értelemben : az érzelmek, vágyak országában nemesebb hév által tüzelve föllei géz, képzelő tehetsége
felsőbb erőtől ihlelve kedves szép dolgokkal foglalkodik.
ÁBRÁNDOZÁS, (ábra-and-oz-ás) fn. tt. ábrándozás-t, tb. —ok. Hiú, üres tárgyakba merülő képzelgés ; az érzelmek túlvilágába ragadtatás; magasabb
ihletésű érzelgés.
Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés,
Ábrándozás az élet mogrontója,
Hely, kanosaiul, festett egekbe néz.
Vörösmarty.
ÁBRÁNDOZÁSI, (ábra-and-oz-ás-i) mn. tt.' ábrándotáti-t, tb. —ok. Ábrándozásra vonatkozó, azzal
járó. Ábrándozást* világ. Ábrándozást eszmék. Ábrándozást hajlam.
ÁBRÁNDOZIK, 1. ÁBRÁNDOZ.
ÁBRÁNDOZÓ, (ábra-and-oz-ó) mn. tt. ábrándotó-t. Képzelgő, levegői tárgyakon, biií eszméken
kapkodó, ki a valóságot feledvén vagy mellőzvén képzeletekkel foglalkodik, vesződik. Ábrándozó szerelmesek.
ÁBRÁNDVILÁG, (ábránd-világ) ősz. fn. Képzeletek világa.
A föld határin túl szállong az elme,
S ábrándvilágba kél öröm- s gyötrelme.
Kisfaludy Károly.
ÁBRÁNY, több helység neve Borsod, Sáros és
Bihar vármegyékben. Helyr. —6a, —bán, —bói.
ÁBRÁNYKA, vagy ÁBRÁNKA, faluk neve Seregben, helyr. Ábrányk-ára, —án, —áról.

ÁBRÁZOLTÁN—ÁCS
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ÁBRÁZOLTÁN, (ábra-az-ol-t-an) ih. Ábrázolt
állapotban.
ÁBRÁZTAT, (ábra-az-tat); mivolt m. ábrázíaltam, —tál, —ott, pár. ábráztass. Valakinek vagy valaminek ábráját más által veteti, rajzoltatja le.
ÁBRÁZTATÁS, (ábra-az-tat-ás) fn. tt ábráetatás-t, tb. —ok. Miveltetés, parancsolás, rendelés, midőn valaminek ábraját elkészíttetjük más által.
ÁBRI, férfi kn. tt A'bri-í. tb. —k. Ábrahám
név kicsinyítő és bizodalmas rövidítése.
ÁBRIS, 1. ÁBRI.
ÁCS, (1), öszvevont gyöke vagyis torsoké (án-cs
vagy ám-cs) az ácsorog, vagy dncsorog szónak, s jelent ámnlással járó állapotot. L. ÁCSOROG.
ÁCS, (2) régiesen ÁLCS, fa. tt áct-ot. Építő
mesterember, ki fából épületeket s mindenféle épületekhez famunkákat, különösen tetőzéshez tartozókat
készít.
Rokonságban látszik lenni a szanszkrit tokss
(vág) szóval, melytől jön taksian (ács), továbbá a latin oscio, osciarius szókkal. Azonban eredetileg dics,
álcsi volt, mint az A'cs helység neve L Ferdinánd
1559-diki oklevelében : „Possessiones Thenyfi ét
Álchi" = Ács. Nemde ét az dics fia és Máriának fia.
Hfinch. cod. Egy átcs keresztfákat csinál és farag.
Bégi Passió. Tudniillik a magyar ói, több keleti nyelven aul utó, jelent aklot, gazdasági bajiékot, épületet, miszerint álcsi = ól-csi, azaz ólcsináló, mint
zubbon-csi = zubboncsináló, s valószínűleg ezen hasonlat szerint a szőcs is = szoV-csi, és a csizma-zia
= csizmacsináló. Sőt ács := álcs egészen egyezik a
régies cseál (= csinál) szóval, betttáttételnél fogva,
mint ezekben is: csek(ély) =:fces(keny)= kis, pSh
= köp, pala = lap, egye-eleg = vegy-eleg stb.
Jászay Pál véleménye szerént (Münch. cod. 269. lap)
maga az állít szó. A perzsa nyelvben is usctád (artifez, opifei, magister, doctus) isttáden (stare, consistere)
igétől látszik származni. A sínai nyelvben pedig
cziáng ám. opifez, artífex és csing, ám. perficere, construere.
ÁCS, (3), falu neve Komarom vármegyében;
helyr. —ró, —ön, —rói. „A. szemetek a kulacson, a
kezetek a kalácson, kár Ácson, a karácson." Szirmay
Hungária in Far.
—ÁCS, hangzóváltozattal ÉCS, ÓCS, ÖCS, főneveket alkotó képző, s eredetileg nem más, mint az
át ét, ót 8t módosított alakja, mint az illető származékok elemzése után gyanítható ; pl. tan-ács = tanás
t i. tanát tartalmazó mondat, javaslat, és tanát adó
személy; kov-dct = kob-ás, azaz, kobával dolgozó
mesterember; kop-ács = kopás, azaz, bizonyos termények lekopott béja; kai-ács = kalás, azaz, kalinkósan fonott sütemény; koj-ács = kajcsos tag; kenőcs = kenős, kennivaló, babócs = babos, légyfajta.
Tudniillik az s és cs gyakran váltakozni szoktak, kivált tájbeszédben, pl. ordas ordacs, bordás bordács,
taligát, taligáét stb. A többi ide tartozó szók elemcetét 1. saját rovatatik alatt.

ÁCSA, falu Somogy megyében; helyr. A'csá-n,
—rá, —ról.
ÁCSBÁRD, (ács-bárd) Ssz. fii. Széles bárdhoz
hasonló szekercze, vagy szakócza, melylyel ás ácsok
a munkába vett gerendákat simára egyengetik.
ÁCSFA, (ács-fa) ősz. fa. Általán azon fanemek,
különösen fenyvek, tölgyek stb. melyekből ás ácsok
dolgozni szoktak.
ÁCSPATUTAJ, (ács-fa-tutaj) ősz. fn. Tutaj, melyen az ácsfát, épületfát vizén alászallítjái. Máskép
a tutaj neve szál, vagy a Dunán és Vágón talp.
ÁCSFEJSZE, (ács-fejsze) ősz. fn. Sajátságos formája, hosBzufejü fejsze, melylyel az ácsok a faragás
alá vett faszálakról bosszú forgácsokat hasogatnak, azután bárddal simítják, egyengetik.
ÁCSFUBÓ, (ács-fúró) ősz. fa. Az ácsi munkáknál használtatni szokott nagyobbszertt fúró. L. FÚRÓ.
ÁCSHELY, (ács-hely) ősz. fn. Tágas tér, udvar,
kerített bely, hol az ácsok faragni szoktak. Némely
tájakon : páhó, a német Bauhof-ból (?) elrontva.
ÁCSINAS, (ács-inas) ősz. fa. Az ácsmesterséget ujonczképen tanuló, gyakorló gyerkőcze, vagy
siheder.
ÁCSKÉSZÜLET, (ács-készület) ősz. fh. Kifaragott, vagyis kellőleg idomított ácsfák öszvege, mely
bizonyos épületre alkalmaztatik.
ÁCSKŐ, (ics-kő) ősz. fn. Kőforma vörös festékdarab, melylyel az ácsok a csapósinórt szokták festeteni, vagy a fákat vonalazni.
ÁCSKEÉTA, 1. ÁCSKÖ.
ÁCSLEGÉNY, (ács-legény) ősz. fn. Ácsmesterséget gyakorló, s bizonyos mester alatt dolgozó czéhbeli legény.
ACSLEVÉL, (ács-levél) ősz. fn. A német Beübrief értelmében jelent Írásba foglalt szerződvényt, melyet a tengeri hajók ácsaival mint olyanokkal kötni
szoktak.
ÁCSLÓSZÉK, (ácsló-szék) ősz. fn. Négy lábbal
ellátott hosszúkás székforma állvány, melyre a munkába vett gerendákat vaskapcsokkal megerősítve fektetni szokták; használják egyszerűen is: ácsíó.
ÁCSMESTER, (ács-mester) ősz. fn. Az ácsmivességben czébileg tanúsított ügyességgel, és gyakorlati jogokkal biró személy.
ÁCSMESTÉRSÉG, (ács-mesterség ősz. fn. 1)
Acsmivek készítésének, és öszreszerkesztésének mestersége. 2) Ácsmester! jog.
ÁCSMUNKA, (ács-munka) ősz. fn. 1) Ácsolással foglalkodás. Nehéz, fárasztó ácsmunkával keresni
kenyerét. 2) Mindenféle famű, melyet ácsok szoktak
készíteni, pl. báztetők, fabidak stb.
ÁCSMÜ, 1. ÁCSMUNKA. 2).
ÁCSODOZ, (acs-od-oz); gvak. önb. m. ácsodoetam, —tál, —ott, pár. —z. Ácsi munkával foglalkodik, acsmttveket készítget Ezen elavult ige mar
csak bizonyos játékversben él, mely így kezdődik :
„Lengyel László jó királyunk," hol a többi között
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előfordul: Áaok vagyunk, dcsodozunk. Kinek áesodottokt
ÁCSOL, (ács-ol); áth. m. ácsol-<. Ácsok módjára,
acsfejszével faragja, idomítja a fit, illetőleg ácsmüvet
készít. Képzésre olyan, mint: kováét kováétól.

illető törzsszók véghangzójából (gal-a, csal-a, csel-e,
stb.) és d toldalékbötiiből állott öszve, olyformán,
mint a Mocsolád, Karád, Ürgéd, stb. helynevekben;
— AD, (2), mint második személyrag az egyesszámban, magashangon ed, az illető törzs véghangzójából és az ad ed ragokból olvad öszve, pl. hazaód hazad, apa-ad apád, néne-ed nénéd, kefe-ed keféd;
olvasa-ad olvasid, ira-od irád, vere-ed vered, stb.
ÁDÁM, fn. tt Adám-ot. Az első ember neve.
Mindnyájan Ádámtól származunk. Ádám fiai, marodéki. Ádám bűne. A héber nyelvben ám. ember, eredetileg vöröset jelentő D*ltí gyöktől, honnan származik
a többek közt: adamah (ám. föld) is. A török nyelvben is adem, ódám embert jelent.
ÁDÁM-FÖLDE, falu Sáros megyében; helyragokkal: —földé-n, —/Sídére, —földéről.
ÁDÁMOS, helységneve Erdélyben; helyragokkal : —ön, —rá, —rói.
ÁDÁND, (Ádám-d) fala Somogyban; helyragokkal: —rá, —ön, —róí.
ÁDÁNY, puszta Somogy vármegyében; helyragokkal: —ön, —rá, —rói.
ÁDÁSZ, 1. ÁDÁZ.
ÁDÁZ, (ád-áz) (1) mn. tt ádáz-í, tb. —ok vagy
—ok. Dühös, bősz, kegyetlen, szörnyű, vérszopó.
Adóz tigris. Ádáz zsarnok. Eredetére nézve 1. AD,
gyök.
ÁDÁZ, (ád-áz) (2), önh. m. ádáz-tam, —tál,
—ott, pár. —z. Dühöng, kegyetlenkedik, dühösen
ib.it. Azon szók osztályából való, melyek ugyanazon
alakban igék is nevek is, mint: hálást, vadász, stb.
ÁDÁZÁS, (ad áz-ás) fn. tt ádozás-t, tb. —ok.
Dfibödés, düböngés, bőszfiit kegyetlenkedés, dühös
ábítás.
ÁDÁZÁT, (ád-áz-at) fn. tt. ádázat-ot. Dühös,
bősz indulat, kegyetlenségre törő kedélyi állapot.
ÁDÁZUL, (ad-áz-ul) ih. Dühösen, böszülten,
yérszopó, kegyetlen indulattal.
ÁDÁZUL, (ád-áz-ul); önh. m. ádázul-t. Ádázzá
lesz, bőszül, dühödik.
ADVENT, fn. tt ádvent-et. Üdvözítőnk születési
finnepét megelőző időszak, mely karácson előtt legalább három héttel kezdődik, s a kathólika anyaszentegyház szertartása szerint különös előkészületi ajtatoss&gok és böjti napok által szenteltetik meg. Az
egyházi évszámlálás az első idventvasárnaptól veszi
kezdetét A latin adventus szónak értelme szerint ám.
jövetel, Urjövetel.
ADVENTI, (ádvent-i) mn. tt ádventi-t, tb. —ék.
Adventből való, adventre vonatkozó, ahhoz tartozó,
azon időszak alatt létező, létrejövő, stb. Adventi vasárnapok. Adventi kántorböjtök. Adventi mise, ének,
ájtatosság. Adventi rövid napok.
ÁFONYA, 1. ÁFONYA.
ÁG, fn. tt. ág-aí, tb. —ok. Tulajd. ért a növények, különösen fák derekából kifakadó kisebb-nagyobb szaru sarjadok. Vastag, vékony, egyenes, görbe
ág. Zöld, lombos, száraz ág. Piros, sima, görcsös héjú,
16

„Hidunk lábát lerontátok,
Fel sem áctolátok."
A föntebb! játékversben.
ÁCSOLÁS, (ács-ol-is) fa. tt. ácsolás-t, tb. —ok.
Ácsfarag&s, ácsmunka készítése.
ÁCSOLAT, (ács-ol-at) fn. tt. ácsolat-ot. Ácsmü,
ácsmunka, ács által kifaragott, bizonyos czélra idomított
ÁCSOBG, 1. ÁCSOROG.
ÁCSORGÁS, (ám-cs-or-og-ás) fn. tt. ácsorgás-t,
tb. —ok. Hivalkodó álldogilás, s mintegy szájtátogatás. V. ő. ÁCSOROG.
ÁCSORGÓ, (ács-or-og-ó) mn. és fh. tt ácsorgó-í. Hivalkova álldogáló, látogató, szajtáti. Kapuban
ácsorgó lusta ételed. Ácsorgó napszámos. Ácsorgó úri
szolgák. Haszontalan ácsorgó.
ÁCSORI-VICSORI, ikerített fn. Szájtátó, fogait
mutogató henye, haszontalan, vagy bolondos hüle ember. Alsó Írásmódban használható népies kifejezés.
Az t képző gúnyos jelentésű, mint ezekben : vigyori,
oktondi, oufti, kelehajti, markapöki, sunyi, itb.
ÁCSOROG, (ács-or-og); önh. és hangugrató, m.
áctorog-tam, —tál, vagy áctorg-otfam, ácsorgóitól,
ácsorgóit, htn. —ni vagy ácsorgani. Hivalkodva,
szájtatva, henyén bámészkodva tölti az időt Ácsorog,
mint a boltoslegény. Km. Utctán, ajtóban ácsorogni.
Eredetileg áncsorog, azaz ám-cs-or-og, a bámulásra,
szájtatasra vonatkozó ám gyektől. L. Á, gyökszó.
ÁCSSÁG, (ics-sig) fn. tt ácsság-ot. Ácsmesterség.
ÁCSSINÓR, (ács-sinór) ősz. fn. Sinór, melyet az
ácsok az ácsolandó fák kimérésénél használnak.
ÁCSSZEG, ősz. fn. 1) Nagyfejii vas szeg, milyet az ácsok szoktak használni. 2) Az ácsmunkába
vett gerendák megerősítésére szolgáló vas kapocs.

ÁCSTÉR, 1. ÁCSHELY.
ÁCSUDVAR, 1. ÁCSHELY.

ÁCSUL, (ács-ul) ih. 1) Ácsok módjára, úgy,
mint az ácsoknál szokás. 2) Mesterségesen. Ez utóbbi
értelemben ritkán használtatik. A latin fabre, affabre
•zónák felel meg.
AD, (1), áth. ige, I. AD.
AD, (2), elvont gyöke az ádáz szónak és származékainak. Legközelebbi rokona át, a szintén vad indulatra vonatkozó átok szóban. Hasonlók hozzá a latin:
odi ódium,hellén: <o&tm, <ö&í£o>, német: Hőst,góth:
haris, stb. Köz eredetére nézve a szív mélyéből erősen kitörő indolathang.
— AD, (1) hangrendileg párhuzamos magasliaiiga társa ed, szóképző, mely néhány mellék és
föneveket alkot, mint: gálád, család, cseléd, segéd,
negéd. Úgy látszik, hogy ezen ad ed eredetileg az
AKAD. HAOT IZÓTÍB.
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nyers dg. Faág, rózsaág, szölöág. Fatlyu ág, mely baján a gyökérről sarjadzik. A fattyu ágak mély gyökeret nem vernek. Km. Nyers fának száraz ágát nehéz
várni. Km. A szegény embert még az ág is húzza. Km.
Ágról szakadt ember, jöttment szegény rongyos. Agraraló, akasztani való. Atv. ért. 1) Bizonyos eszközöknek ágboz hasonló része. Villa ágai. Három ágú
vasi-illa. Két ágú kis kapa. 2) A folyók derekából kiszakadó kisebb medrek, folyók, fokok, erek. Öreg
Duna győri, nádszegi ága. Vágduna ága. 3) Bizonyos
szellemi vagy erkölcsi egésznek egyes részletet A tudományok, ismeretek különféle ágai. 4) Az ész működésének egyes szervei. Ettem ágában sem volt. 5) A
nemzetségi fában, illetőleg nemzedéki leszármazásban
jelenti azon vérségi fonalat, melynél fogva valaki az
ősi törzsökkel öszvefűgg. Férfi vagy fiúi ág. Leány
ág. Mellék ágon atyafiak. Harmadik, negyedik ág. Hamis keresmény nem száll harmadik ágra. Km.
Alaphangra nézve basonlók bozzá a szanszkrit
cdkh (fakad), honnan: cákhá (ág), a német Zacke,
Zweig, a sinai ka (ramus), a finn oksa, a török agodsi
(fa). Egyébiránt a magasodás alapfogalma látszik rejleni benne, s rokona: hág = magasra lép, honnan:
ágaskodik = bágaskodik, mint a németben a Baum
és botomén.
— ÁG, magasbangon ég, kevés főnevet képez
leginkább elvont gyökökből, mint: vil-ág, vir-ág, vendég. Ügy látszik, nem egyéb, mint a rövid ág, ég képző megnyujtott vagy öszvehdzott változata: viló-ag,
viró-ag, 1. — ÁG, képző.
ÁGABOGÁL, (ága-bogii); ikerített önh.m. ágabogál-t. Székely szójárás szerint ám. hímelbámol,
imígy amúgy, akadozva mentegetődzik.
ÁGABOGAS, 1. ÁGASBOGAS.
ÁGACSKA, (ág-acs-ka) kies. fa. tt ágacskát*
tb. ágacskák. A maga nemében kisded, fiatal, gyönge *gÁGAS, (ig-as) (1), mn. tt ágast vagy —öt,
tb. — ak. Aminek ágai vannak, különösen ágakkal
bujálkodó, bőven sarjadzó. A'gos ftic. Némely fanemek ágasabbak, mint mások. Atv. ért aminek növényághoz hasonló részei vannak. A*gos kapa. A^as
szarvak.
ÁGAS vagy ÁOOS, (ig-as vagy ág-os) (2), fh.
tt. ágos-t, tb. —ok. Két ággal végződő s földbe vert
fa oszlop vagy rúd, melynek ágai közé valamit fektetnek, s mely az illető tehernek mintegy tartalékol
szolgál. Kútágcu, mely a gémet tartja. Házágas,
melyre a ház födele nehezkedik. Átv. tréfás ért tót
ágas, midőn valaki fejre áll, és szétvetett lábszáraival ágast képez. Mint helynév előfordul régi oklevelekben (Ogus, Agos, Ágas. Jerney. Nyelvkincsek).
ÁGASBOGAS, (ágas-bogas) ikerített mn. Aminek sűrűén egymásba fogódzó tekeredett, görbegurba
ágai és sok bogai, csomói vannak. Agasbogas vén
somfa, tUskebokor. Agasbogas a diófa teteje. Népd.
Átv. ért sokfelé ágazott, elterjedett Agasbogas só-

gorsdg, a lakodalmi versekben. Továbbá bonyolódott,
szövevényes szerkezetű.
ÁGASEGYHÁZA, paszták Pest megyében és a
Kis-Eunságban; helyragokkal: —házán, —házára,
—hazáról.
ÁGASHALOM, helynév (Agosbolm) a váradi
Regestrumban.
ÁGASKODÁS, (ág-as-kod-ás) fa. tt ágoskodás-t,
tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki vagy valami ágaskodik.
ÁGASKODIK, (ág-as-kod-ik); k. m. ágaskodtam, —tál, —ott, hatn. —ni. Saját ért mondjak
négylábú állatokról, midőn bátulsó lábaikra állván,
első lábaikat fölfelé tartják; különösen ágaskodik a
ló, midőn akár szilaj, akár délczeg indulatból első
libáit magasra emeli. Széles ért. ágaskodik az ember
is, midőn Iába begyére állva fölemelkedik. Elemzésére nézve 1. ÁG, fn.
ÁOASODÁS, (ág-as-od-ás) fn. tt ágosodás-t,
tb. —ok. A növényi sarjodzásnak azon neme, midőn
ágai nőnek.
ÁGASODIK, (ág-as-od-ik); k. m. ágasod-tam,
—tál, —ott, btn. —ni. Mondjuk általán növényekről, különösen fanemüekről, midőn ágaik nőnek, szaporodnak. A lebotolt fűzfák újra ágasodnak. Átv. ért.
a nemzetségi törzs szaporodik, több ágra szakad.
ÁGASPÓCZ, (ágas-pócz) ősz. fn. Több sugarakra s mintegy ágakra szakadó oszlopfej.
ÁGASMOH, (ágas-mob) ősz. fn. Vékony agakat
képző szálas mohfaj.
ÁGASUL, önh. m. ágosul-t, 1. ÁGASODIK.
ÁGASSZÁRNY, (ágas-szárny) ősz. fh. A kétágú állványnak, oszlopnak, ágasnak egyegy szárnya,
illetőleg ága.
ÁGATLAN, (ág-atlan) mn. tt dgotlon-t, tb.
—ok. Aminek ágai nincsenek, ágaitól fosztott, nyesett, botolt ÁgaOan tSrts, faderék. Határozókép ám.
igatlanul.
ÁGATLANÜL, (ág-atían-ul) ih. Ág nélkül, ágatlan állapotban, ágaitól megfosztva.
ÁGAZ, (ág-az); áth. m. ágaz-tam, —tál, —ott,
pár. —z. A fa ágait lemetszi, nyesi, botolja. Ágotái
a fiatal erdőt, pagonyt. Ágazni a fűtést. Képzése olyan,
mint a hámoz, fottyos igéké.
ÁGAZÁS, (ág-az-ás) fn. tt ágatás-t, tb. —ok.
1) Midőn az ágas álhatótól származik, ám. igák lemetszése, botolása. 2) Midőn törzse ágazik, ám. ágak
növése, szaporodása, vagy átv. ért nemzedéki leszármazás, szaporodás. V. ö. ÁGAZIK.
ÁGAZAT, (ág-az-at) fn. tt ágazat-ot. 1) Fa,
vagy másnemű növény ágainak öszvege. Fűzfa sűrű
buja ágazata. Nyírfának, szomonifuznek lefityegS ágazata. 2) Atv. ért. a hitvallásnak vagy valamely tudománynak egy-egy czikke, tanigazsága. Hitágazat. A
kathólika hit ágazatai. (Dogma fidei).
ÁGAZIK,(ág-az-ik); k.m. ágaz-tam, —tál, — ott,
pár. —sál, btn. —ni. Agai nőnek, sarjadzanak, szaporodnak. A fák elb'fzür rigyáznok, atuíán ágaznak.
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Átv. ért. ágaznak a folyók, midőn több kisebb mederre szakadoznak ; elágazik a nemzetség szaporodás
által. Általán elágazik valami, midőn a maga nemében több hasonló részek, tagok, szakok stb. fejlőnek
ki belőle. V. ö. ÁG, fn.
ÁGBOG, (ág-bog) ősz. fn. tt. ágatbogat vagy
bogot, tb. ágakbogak vagy bogok. Sűrű növésü, s bogot képező ágak. Átv. ért. szövevény, bonyodalom,
nehéz megfejtési! valami. Ezen dolognak tok ágaboya van.
ÁGCSA, (ág-csa) kies. fn. tt ágcsá-t, tb. ágcsák.
A maga nemében kisded ág, ágacska.
ÁGDUNA, 1210-diki oklevélben : Ad Danubium, quod vulgo dicitur. Ág Duna = Duna ága.
ÁGERDÖLÉS, (ág-erdölds) ősz. fn. A fák ágainak lemetszése, lenyesése, Felső Duna és Vág mentében : botolót.
ÁGEKDÖLÖ, (ág-erdölö) ősz. fn. Munkás, aki
a fák ágait nyesi, botolja. Különösen aki a pagonyt,
vagyis fiatal erdőt a fattyusarjaktól megtisztogatja.
ÁGÉSZ, (ág-ész) (1), áth. m. ágész-tam, —tál,
—ott, pár. —sz. Az erdőben száraz ágakat keres és
öuveszed, a régi úrbéri törvények értelmében fáész
vagy fáit. Mondják a barmokról is , hogy ágésznak,
midőn a zöld ágakat rágicsalják. Sajátncmü képzése
olyan, mint: rákész, e helyett: rákász.
ÁGÉSZ, (ég-ész) (2), fa. tt. ágész-t, tb. —ok.
Aki az erdőben száraz ágakat keres és szed. Hasonló
képzésű : rákész, azaz, rákkereső, rákfogó. Azon szók
osztályába tartozik, melyek ugyanazon alakban jelentenek cselekvést és cselekvőt, vagyis igék és főnevek.
AGFA, (ág-fa) ősz. fn. A fának levágott ágaiból álló készlet, milyen a vastagabbféle dorongfa, és
a vékonyabbnemű ágakból való rSzsefa. Ágfával tutelni.
ÁGFÜRÉSZ, (ág-fűrész) ősz. fn. A kertészek
és ágerdo'lök kisebbnemü fűrésze, melylycl az ágakat
lenyesik.
ÁGH, Kagy-Ágh, helység neve Baranya megyében ; helyragokkal: —ön, —rá, —rói.
ÁGHÓ, 1. ÁGÓ.
ÁGffiTÁS, (ág-irtás) ősz. fn. 1. ÁGERDÖLÉS.

ÁGNES, női kn. tt. Ágnea-t, tb. —öt vagy
ék. Hellenlatin : Ágnes. Hellén jelentése : tiszta, szeplőtlcn, szűz (ayvói). A Debreezeni legendáskönyvben:
Annos.
ÁGNYALÁB, (ág-nyaláb) ősz. fn. Rövidebbre
vágott s csomóba, kévébe kötött ágak; rözsekévc,
pőzs.
ÁGNYESÖ, (ág-nyeső) ősz. fn. Kertész vagy
erdötisztító munkás, aki a fák száraz vagy buja
sarjadzásu ágait lemetéli, ritkítja, így nevezik azon
késnemű eszközt is, melylyel e munkát végezik.
ÁGNYESÖLEK, (ág-nycsőlék) ősz. fn. Nyesés
által lemetszett faágak.
AGO, falu Bars megyében és puszta a Jászságban. Helyr.—n, —rá, —ról.
ÁGOS, 1. AGOS.
ÁGOST, férfi kn. tt. —öt. Latinul: Augustus,
jelentése: magasztos. V. ö. ÁGOSTON.
ÁGOSTA, fn. tt Ágostá-t. 1) Bajorország egyik
nevezetes városa (Augsburg, Augusta Vindelicorum),
melynek közelében a magyarok a X. században
egyszer fényes diadalt nyertek, máskor meg nagy
csapást szenvedtek. 2) Női keresztnév is. (Augusta).
V. ö. ÁGOST.
ÁGOSTAI, (ágosta-i) mn. tt ágostait, tb. —ok.
Agostából való, oda tartozó, onnan eredő , arra vonatkozó stb. Ágostai közönséges hírlap. Ágostai hitvallás.
Ágostai Ütközet.
ÁGOSTON, férfi kn. tt. Ágostont, tb. —ok. Latinai Augustinas. Szent Ágoston dactor.
ÁGOSTON-FALVA, helység Erdélyben ; helyragokkal : —falván, —falvára, —falváról.
ÁGOSTYÁN, helység, hclyragokkal: — ba,
—bán, —ból.
ÁGOTA, női kn. tt. Ágotát, tb. Ágoták. Eredetije a hellén: Ágatha, azaz jó. Van ily helység is
(Szent—) Fehér megyében.
AGOZAS, puszta Somogy vármegyében; helyragokkal: —ön, —rá, —ról.
ÁG-SZENT-PÉTER, AGG - SZENT- PÉTER,
hely neve Fehér megyében.
ÁGTÓ.elöjön régi oklevelekben (1248 —1253.)
„Ad quoddam Stagnum, quod Agtou dicitur" (Jerney.
Xy elvkincsek).
ÁGTÖ, helynév (Agtu) 1268-diki oklevélben.
ÁGUCS, őrségi tájszó Vas vármegyében, s ám.
Ágas.
ÁGÚT, (ág-út) ősz. fn. A (b'útról letérő mellékút.
ÁGZIK , (ág-az-ik); k. m. ágz-ott , htn. —ani.
Ágakat hajt, igái sarjadzanak. Az ágazik igétől abban különbözik, hogy emez átv. értelmekben is használtatik, az ágzik pedig nem.
Á G Y , fn. tt. ágy-at. 1) Holmi pubábbnemtt
anyagból álló, s fészek gyanánt elrendezett teríték,
melyre alvás végett fekünni szokás. Szalmából, szénából , kukoriczahéjbál vetett ágy. Egymásra hányt
ruhaneműkből, Merített bundából való ágy. Párnát,
dunyhás, paplanos ágy. A bojtárom vizén sáron,
16*
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ÁGKERESZT, (ág-kereszt) ősz. fn. A czímerUnban jelent czímerek én látható keresztet, mely ághoz hasonló sugarakkal van ellátva.
ÁGLA, elvont törzse az áglál szónak és származékainak. Böviden : agla, tulajdonképen : akla,
azon ok gyöktől, melyből akaszt, akgat származtak.
V. ö. ÁGLÁL.
ÁGLÁL, (ag-la-al); gyak. áth. m. áglál-t. Valami szakadt, rongyollott jószágot imígy-amügy öszvetkgat, kiigazít. Máskép : aklál.
ÁGLÁLÁS, (ág-la-al-ás) fn. tt áglálát-t, tb.
—ok. Nagyjában végzett foltozás, öszveakgatás.
ÁGLEVÉL, (ág-levél) ősz. fn. A növény különösen fa ágain növő levél, kfilönliözfetésül a növény
derekából sarjadzó vagy virílglevrltöl.
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magam a poplanos ágyon. Népd. Ágyat vetni, ágyat
felbontani. Vetett ágy. Aki a pad alatt hever, vetett ágyra áttíoxik. Km. Ha jól veted ágyadat, jól
nyugattól. Km. Könnyű végbevinni ott, aminek mát
vetette meg ágyát. Km. A rózsaágyban is félhetni a
Kvittől. Km. Az /síén könnyebbítte meg ágya szalmáját, azaz haljon meg. Eb ágyában ellett, eb ágyában
született. Halálos ágyon fekUnni. Gyermekágyban lenni
= szülni. 2) Szilárd anyagból, nevezetesen fából, vasból készített bútorféle állvány, melyre a fentebbi értelemben vett Agyat belyezik. Fa ágy, vas ágy. Festett tulipános ágy. Katonaágy, azaz hevederes, melyet
öszve lebet hajtani Födelet ágy. Ágy feje, lába, oldala, pártázata, feneke. 3) Átv. ért bizonyos müvek öblös része, melybe valamit fektetnek behelyeznek. Puska
ágya, melyben a cső fekszik. Továbbá: meder, fenék,
aly. Vitágy, folyamágy, eczetágy. 4) A kertészeknél a
vélemények ültetésére kfilönkfilön választott osztály.
Virágágy, borsóágy, melybe virágot, borsót ültetnek.
5) Nyomtatás végett a szűrőre kiteregetett gabona
öszvege. Hat hét kereszt búzából vetett ágy. .Egy nap
két ágyat elnyomtatni.
Ha alapfogalomul azt veszsznk,hogy az ágyam,
alvó hely, alvónak készített fészek, így elemezhető:
al-gy, az alszik ige gyökétől, mely hosszan ejtve ál,
az álom származékban és a hál előlehes szóban. Ide
sorozható az al-om is, mely barmok alá vetett ágyat,
alvóhelyet jelent Mennyiben pedig az ágy valaminek
alját, alapját teszi, azon al-ból származtatható, melyből alatt, alul, alá stb. származnak. Megvan az l e
származékban is: álgyú, mely valamint régente úgy
ma is basználtatík ez alakban. Egyébiránt rokonok
hozzá az előtétes goth: badi (ágy), szanszkrit: pat,
svéd: baedd, német: Beit, stb. Képzésre nézve olyan,
mint: rom-gy, tár-gy, hor-gy, USl-gy, vVl-gy, ir-gy,
stb. L. — GY, mint képző.
—ÁGY, némely helynevek képzője, mely valószinfileg nem egyéb, mint az ad ad helyképzők lágyított változata, t i. a d helyképző gyakran gy-re
alakul által, pl. Somod Somogy, Füred Füregy, és így:
Halmégy, Szilvágy, Zbrbágy, Hortobágy, Szilágy, flarságy, Almágy, Palágy = Halmád, Szilvid, Torb&d,
Hortobad stb. L. —D, belyképző.
ÁGYA vagy AGYA, fáin Arad megyében; belyrsgokkal: Ágyá-n, —rá, —róí.
ÁGYACSKA, (égy-acs-ka) kies. fn. tt ágyoeskát, tb. ágyacskák. A maga nemében kisded, pl.
gyermeknek való ágy.
ÁGYAL, (ágy-al); áth. m. ágyal-í, htn. —ni.
Agynemüeket fekhelyül elkészít, kellőleg elhelyez,
ágyat vet Átv. ért. a gabonakévéket nyomtatás alá
kiteregeti, máskép: ágyas.
ÁGYALÁS, (ágy-al-és) fn. tt ágyalás-t, tb.
—ok. 1) Fekvésre való ágyvetés. 2) L. ÁGYAZÁS.
ÁGYANKÉNT, (ágy-an-ként) ih. Ágyról ágyra,
több ágyat egyenként egymásután véve. A kórháti
betegeket ágyanként eljárni. Az alvó katonákat, fegyenezeket, intézeti növendékeket ágyanként newllgyre venni.
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ÁGTAS, (ágy-as) mn. tt ágyas-t vagy —át,
tb. —ok. Ágygyal vagy ágyakkal ellátott, fölszerelt
Ágyat szoba, terem.
ÁGTAS, (ágy-as) fn. tt ágyas-t, tb. —ok. Nőszemély, ki feleség gyanánt törvénytelen házasságban
él valamely férfival. Ágyait tartani. Ágyánál élni.
Ágyattói született törvénytelen gyermek.
ÁGYAS, néhutt divatos tájszó, öszvehúzva ebből : ágyazat. L. ezt 2).
AGYASHÁZ, (ágyas-ház) ösz.fo. 1) Hálószoba,
hálóterem. 2) Ágyasnők laka, hárem.
ÁGYASKODÁS, (ágy-as-kod-ás) fa. tt ágyoskodás-t, tb. —ok. Nőszemélynek ágyas gyanánt élése,
együtt lakása valamely férfival és viszont L. ÁGTAS.
ÁGYASKODIK, (ágy-as-kod-ik); k. m. ágyoskod-tom,—tál, —ott, htn. —ni. Mint ágyas törvénytelen házas életet űz valamely férfival; illetőleg a
férfi ily személylyel él.
ÁGYÁSOL, (ágy-ás-ol);áth.m. ágyásol-t. Baranyában ám. holmit, különösen szénát, szalmát csomóba kötöz. Tiszamelléken pedig ám. búzát s mai
gabonát nyomtatás alá tereget.
ÁGYASSÁG, (ágy-as-ság) fn. tt ágyattág-ot.
Állapot, életmód, midőn a nőssemély törvénytelen
házasságban él valamely férfival.
ÁGYASTÁRS, (ágyas-társ) ősz. fa. Törvénytelen házastárs; feleség gyanánt tartott ágyasféle nöszemély.
AGYASTARTÁS, (ágyas-tartás) ősz. fit. Férfi
részéről törvénytelen cselekvés, midőn törvényes formában vele meg nem esküdött nőszemélylyel nemi
közösülésben él.
AGYATLAN, (ágy-atlan) mn. tt ágyaíían-í, tb.
—ok. 1) Ami ágygyal ellátva, fölszerelve, bútorozva
nincs. Agyatlan szoba, terem. 2) Mondjak bizonyos
híg testekről, melyeknek alyjok, söprejök nincsen.
Agyatlan eetet. V. ő. ÁGY. Határozókép ám. ágy
nélkül.
ÁGYAZ, (ágy-az); áth. m. ágyoz-tam, —Ml,
—ott, pár. —s. 1) Az ágynemtteket elrendezi, hogy
fekünni lehessen rajtok, vagy bennök. 2) Fekvés után
az ágyat rendbe hozza, öszverakja. S) Nyomtatás végett a gabonakévéket bizonyos rendben a szérűre
teregeti.
ÁGYAZÁS, (ágy-az-ás) fa. tt ágyozás-í, tb.
—ok. 1) Ágykészítés, ágyrendezés avégett, hogy fekünni lehessen rajta. 2) A szétbontott ágynak rendbeszedése. 3) A gabonakévéknek vagy szemes szalmának kiteregetése a szérűn nyomtatás alá.
ÁGYAZAT, (ágy-ac-at) fii. tt ágyozot-oí. 1)
Az ágynemüek megvetett, rendezett állapotban véve.
2) A nyomtatás alá kiteregetett gabonakévék Süvege, rendé. Hét keresetből olló ágyatat. Naponként
négy lóval két ágyazatot elnyomtatni.
ÁGYBÉLI, (ágy-béli) ősz. fa. tt ágybeli-t tb.
—ék. Ágy fölszereléséhez s fekvési kényelemhez tartozó mindennemű készület, milyenek; szalmazsák ,
párna, vánkos, paplan, dunyha, lepedő. Finom, tiszta,
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meleg, durva, szennyes ágybéli. Át ágybélit szellőztetni,
túzfogatni, mosni.

ÁGYGOMB, (ágy-gomb) ősz fn. A régies alakú
ágyak fejdeszkái vagy fölfelé nyúló lábai fölött ékességül alkalmazott gomb.
ÁGYHEVEDER, (ágy-heveder) ősz. fh. 1) Az
úgynevezett katonaágyak oldalfáit öszvetartó kenderszövetii s hámalakú heveder. 2) Az igyfa bel oldalaihoz szegezett pártázat, melyre az ágydeszkákat
fektetik.
ÁGYKÁRPIT, (ágy-kárpit) ősz. fn. Függöny,
mely a fódeles ágy mennyezetéről alá lóg, s az ágyat
oldalról elfödi.
ÁGYKOSÁR, (ágy-kosár) ősz. fn. 1) Vesszőből
font kosáralakd körded ágy a kis gyermekek számára. 2) Rácsokkal kerített ágyacska szintén a kisdedek fektetésére.
ÁGYLÁB, (ágy-láb) ősz. fn. 1) Lábféle czölöpök, melyeken az egész agyalkotmány áll. 2) Mint
az agyfö ellentéte, azon vége az agynak, mely felé a
fekvő lábai nyúlnak. Agylábtól nézni át alvót, beteget.
Ágylábhoz fektetni a kisdedet.
ÁGYLEP, (ágy-lep) fn. és székely tájszó. L.
ÁGYNEMŰ.
ÁGYLEPEL, (ágy-lepel) ősz fn. Az ágy menynyezetéről lelógó, vagy az ágybélit takaró lepel.
ÁGYMEDENCZE, (ágy-medencze) ősz. fn. A
betegek alá ágyba alkalmazott edény, hogy szükségőket fekve végezhessék benne.
ÁGYMELEGÍTÖ, (ágy-melegítő) ősz. fh. Üvegből vagy rézből stb. készített eszköz, mely fólmelegíttetvén, lefekvés előtt az agyi ruha meleggé tételére
használtatik.
ÁGYMENNYEZET, (ágy-mennyezet) ősz. fh.
Az ágyállvány négy szögeiből fölnyúlt támaszokon
álló födél, melyhez vagy melyre az ágykárpitok akasztatnak.
ÁGYNEMŰ, (ágy-nemű) ősz. fa. Az ágyhoz
tartozó ruhakészület; ágybéli, agyi ruha. fVnom,
drága selyem, durva daróczféle ágynemüek.
ÁGYOLDAL, (ágy-oldal) ősz. fn. Az ágyfának
oldaldeszkázata, az ágynak oldalrészei, melyek pártazatain az ágydeszkák fekfisznek.

ÁGYBÉR, (ágy-bér) ősz. fa. 1) Kölcsönözött
vagy vendégágy hasznalatáért fizetett bér. Havi, esztendei ágybért f telni. 2) Különösen pénzben vagy
gabonában fizettetni szokott díj , mely a plébániában
lakó házastársaktól jár az illető lelkésznek.
ÁGYDESZKA , (ágy-deszka) ősz. fn. Az ágyoldal belső pártázataira rakott deszkák , melyeken
az ágybéli s közvetlenül a szalma vagy szalmazsák
nyugszik.
ÁGYÉK, (ágy-ék) fn. tt. ágyék-ot. Azon tája az
emberi deréknak , mely a bátgerinczek mellett és a
cslpó'csont taréjának hátsó része , valamint az utósó
borda közt két oldalról határoztatik , mely táj a veléknek megfelelvén , vesetájnak is neveztetik. Az
ágyék szót a lágyakkal nem kell öszvezavarni.
ÁGYÉKFÁJDALOM, (ágyék-fájdalom) ősz. fh.
Az ágyék kóros állapota által okozott fájdalom.
ÁQYÉKGERINCZ, (ágyék-geríncz) ősz. fa. Az
ágyék táján fekvő gerinczcsontok.

ÁGYÉKKELEVÉNY, 1. ÁGYÉKTÁLYOG.
ÁGYÉKOS , (ágy-ék-os) mn. tt. ágyékos-í vagy
—öt, tb. — ok. Göcseji tájszó, s ám. sérült, kinek
a heréje leiár.
ÁGYEKSÉRV, (ágyék-sérv) ősz. fn. Az ágyék
tijan képződött hassérv, ágyéksérülés vagy szakadás.

ÁGYÉKTÁLYOG, (ágyék-táiyog) ősz. fn. AZ

agyékszövetben fejlődő genyedés.
ÍGYÉKÜTÉR, (ágyék-üt-ér) ősz. fa. Üterek,
melyek az ágyékon húzódnak által.
ÁGYELÖZÖ, (ágy -előző) ősz. fa. L. ÁGYKÁBPIT.
ÁGYFA, (ágy-fa) ősz. fn. Azon fából készített
állvány, melyre az ágybélit vetik. Fő részei : igyláb,
agyfej, ágyoldal, ágydeszka.
ÁGYFAL , (ágy-fal) ősz. fit. Deszkából vagy
rimába foglalt vászonból, papírból stb. álló, s ideoda mozdítható falforma alkotmány , melyet a léghuwun akadályozásául vagy akármilymás okból az ágy
elé alkalmaznak.
ÁGYOSZLOP, (ágy-oszlop) ősz. fn. Oszlop gyaÁGYFÉDÉL vagy —FÖDÉL, 1. ÁGYMENY- nánt felnyúló négy állvány, melyek az ágyoldalakat,
NYEZET.
ágyfőt és ágylábat öszvetartják.
ÁGYFEJ, (Agy-fej) ősz. fa. A fekvő feje felől
ÁGYPÁBTÁZAT, (ágy-pártázat) ősz. fn. Az
álló ágyrész. L. AGYFÖ.
ágy oldalakhoz belülről ragasztott fahevederek, meÁGYFEJDESZKA, (ágy-fej-deszka) ősz. fa. lyeken az ágydeszkák nyugosznak.
Azon deszka, mely az ágyban a fekvő fejéhez legköÁGYSÁTOR, (ágy-sátor) ősz. fn. Az ágyat sázelebb áll ; ágyfejet képező deszka.
tor gyanánt kerítő hálóféle készület, az éjjel alkalÁGYFENÉK, (ágy-fenék) ősz. fn. Az ágyállmatlankodó bogarak, különösen szúnyogok ellen.
vinynak kideszkázott vagy hevederekkel öszvefont
ÁGYSZALMA, (ágy-szalma) ősz. fn. Szalma,
alyja, melyre az ágybélit helyezik. Puszta ágyfenéken
melyet az ágy fenekére vetnek, vagy zsákba tömve a
ÁGYFÖ, (ágy-fő) ősz. fn. Az ágy azon része, a derekaly alá tesznek. Isten kSnnycbbítse ágyad szalköznépnél rendszerént eleje, mely felé a fék vő fejaly- máját, azaz, balj meg.

ÁGYSZÉK, (ágy-szék) ősz. fn. Karos, tágas zsöljit vetik. A régi szabása ágyakon ezt magasabban
felnyaló fejdeszka képezi. A levetett ruhát cos ágy- lyeszék, melyet betegek, vagy heverésül egészségesek
fSit akasztani. Ágyfónfl Híve tt'rrasztani a beteg mellett. is ágy helyett használnak.
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ÁGYSZOBA, (ágy-szoba) ősz. fa. Vakszoba, sötét kis kamraféle rejthcly, melyben ágynak van helye.
(Alkoven).
ÁGYTAKARÓ, (ágy-takaró) ősz. fn. Ágybélihez tartozó lepel, melylyel a vetett ágyat befödik.
Selyem-, gyapjú-, vászon-, gyapotszoVetbb? való ágytakaró.
ÁGYTÁRS, (ágy-társ) ősz. fn. Akik egy ágyban habiak, egymásnak ágytarsai. £ nevezet alatt
ugyanazon nembeliek értetnek, pl. a katonai laktanyákban, árvaházakban, szegények intézetében egy
ágyban feküvök.
ÁGYTERÍTÖ, 1. ÁGYTAKARÓ.
ÁGYÚ, (ágy-u) fn. tt ágyu-í, tb. —k. Ágyalaku
kerekes alkotványon nyugvó vastag, nehéz csövü badi
lőszer, melyből az ellenség, illetőleg erődök, épületek
rontására nagyobbszerü golyókat, bombákat stb. lődöznek. A golyók nagyságához képest, melyeket belőlök lőni lehet, vannak hat, tizenkét, huszonnégy fontos stb. ágyuk. Sudár vagy sugár ágyú, a maga nemében legkisebb. Öreg ágyú. Agyút tölteni, elsütni. Ágyukkal vini a várat. Agyút szögezni az ellenség tábora ellen. Nem kár volna ágyúba tenni és kilőni. Km. Ágyának nevezik a lövésre alkalmazott mozsarat is: mossárágyu.
Régiesen átgyu, és elemzésileg belyesen, mert
törzse a fekvésre való alkotmányt jelentő álgy azaz
ágy, t i. az ágyú abban különbözik más lőszerektől,
hogy ágyféle talapon fekszik. Képzése olyan mint a
lapu, áru, tanú s több hasonló szóké, v. ö. ÁGY.
ÁGYUAGY, (ágyú-agy) ősz. fa. Az ágyuüregnek hátsó része, melyet megteltének.
ÁGYUCSAP, (ágyú-csap) ősz. fii. Csapalaku
hengerek az ágyú két oldalán, melyekkel a talpon
fekszik.
ÁGYUCSÖ, (ágyn-cső) ősz. fa. Az ágyú lényegét tevő hengerded cső.
ÁGYUDERÉK, (ágyú-derék) ősz. fn. Az ágyúcsőnek középső része, mely annak mintegy derekát
képezi.
ÁGYUDÖRGÉS, (ágyu-dörgés) ősz. fn. Légrázó
erős tompa dörgés, melyet az elsütött ágyú okoz.
ÁGYUFA, (ágyu-fa) ősz. fn. Ászok vagy ágyalakú fa, melyen az ágyucső nyugszik; ágyutalp.
ÁGYUFOJTÁS, (ágyú-fojtás) ősz. fn. Fojtás,
melyet az ágyúba tett töltelékre ütnek.
ÁGYUFURÓ, (ágyu-fnró) ősz. fn. Sajátnemfi
fúró, melylyel az álgyucsöveket fúrják.
ÁGYUFÜL, (ágyú-fül) ősz. fn. Fülalakú fogantyú, melynél fogva az ágyút fölemelni s ideoda forgatni lehet
ÁGYÚGOLYÓ, (ágyú-golyó) ősz. fn. Kisebb-nagyobb súlyú golyók, milyeket ágyukból lőni szoktak.
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ÁGYUHAZ, (ágyn-haz) ősz. fn. Gerendákból
vagy kőből rakott alkotmány, melyre védő vagy támadó ágyuüteget állítanak.
ÁGYUIRANYZÓ, (ágyú-irányzó) ősz. fű. Eszköz, mely által a kiszegzett ágyuk a kitűzött czéi felé
irányoztatnak.
ÁGYUKALÁN, (ágyu-kalán) ősz. fn. Ágyatöltéshez való kalán vagy lapátalakn eszköz.
ÁGYUKÖTÉL, (agyú-kötél) ősz. fn. A hajók
agyúinál használt sajátnemtt kötél.
ÁGYULÉK, (ágyú-lék) ősz. fn. Lék, azaz nyilas a hajók oldalain, melyeken által az ágyukat kisütik.
ÁGYULÖVÉS, (ágyú-lövés) ősz. fa. Ágyából
történő lövés, illetőleg az elsütött ágyú hangja, ágyúszó. Megrettenni az ágyulövéstSl. Ás ellenséget ágyutfrés»d fogadni. Ágyulöuétsel üdvözleni a fejedelmi vendéget.
ÁGYUÖNTÉS, (ágyú-öntés) ősz. fa. Olvasztott
éreznek ágyúvá alakítása, mi, valamint a harangöntés, előre készített minta segédével történik.
ÁGYÜÖNTÖ, (ágyú-öntő) ősz. fn. 1) Míves, kinek mestersége ágyukat készíteni. 2) Műhely melyben ágyukat öntenek.
AGYUPOR, (ágyú-por) ősz. fa. Gorombább nemű lőpor, melylyel különösen ágyukat töltenek.
ÁGYUROPOGÁS, (ágyu-ropogás) ősz. fn. Légrázó tompa erős hang, melyet egymásután sütögetett
ágyuk adnak.
ÁGYÚS, (ágyn-s) fa. tt ágyus-t, tb. —ok. A
rendes katonaság azon osztálybeli tagja, ki ágyukkal
bánik, ki az ágyulövés mesterségét elméletileg és gyakorlatilag tanulta, máskép: pattantyús vagy tüzér.
ÁGYÜSÁNCZ, L ÁGYUTELEP.
ÁGYUSÜTÖ, (ágyu-sütő) ősz. fa. 1) Az ágyú
mellett működő tüzérek közöl az, ki kanóczczal kezében az ágyút elgyujtja. 2) Ágyukanócz.
ÁGYUSZÁJ, (ágyú-száj) ősz. fa. Az ágyuöböl
azon vége, melyen a töltést beteszik, s melyen ás ismét kiröpül; ágyutorok.
ÁQYUSZEKÉR, (Agyú-szekér) ősz. fa. Szekérféle jármű, melyen az ágyút helyről-helyre vontatják.
ÁGYUSZÓ, (ágyú-szó) ősz. fii. Általános neve
azon hangnak, melyet az elsütött ágyú ad. Ét ágyúszó volt, nem puskaszó. Agyuszóval fogadni a IcözeledS
Mentégét. A'gyuszóual jelt adni.
ÁGYUTALIGA, (agyú-taliga) ős*, fh. Két kerekü taliga, melyhez az ágyút könnyebb mozgathatás végett hozzákötik.
ÁGYUfALIGALÁNCZ, (ágyu-taliga-láncz) 8s«.
fn. Láncz, melylyel az ágyút Hozzákötik taligájához.
ÁGYUTALIGASZEG,(ágyu-taliga-szeg) ősz. fa.
Szeg, mely a taligalánczot öszvetartja az illető ágyútaligával.
ÁGYUTALP, (ágyú-talp) ősz. fh. Vas pántokkal megerősített fa alkotmány, melyen az ágyucső
ÁGYUGOLYOBIS, L ÁGYÚGOLYÓ.
ÁGYUGÖMB, 1. ÁGYÚGOLYÓ.
nyugszik.
ÁGYUTALPOLDAL, (ágyu-talp-oldal) ősz. fn.
ÁGYUHATLAN, (igyu-batlan) ősz. mn. Ami
az igyulövéseknek ellentillani képes, amit ágyúgolyók- Az ágyutalpnak kétfelöl fölemelkedő karimája, hogy
kal öszvcrongálni nem lőhet. Ágyuhatlan yránittsíkla. az ágyucső ideoda ne mozogjon.

258

ÁGYUTALPRÚD—ÁHÍ.

ÖÖ4

ÁHÉ, (áh-é) mn. tt. áhé-t. Székely szó, ám.
szájtáti, milészáju, ámé, bámész, bamba, ostoba.
ÁHÉT, ÁHÉTAT stb. 1. ÁHÍT, ÁHÍTAT.
ÁHÍT, (áh-ít); áth. m. áhtí-ott, pár. —s. htn.
—ni vagy —ani. Nagy vágygyal óhajt, kivan. Önhatólag vallási buzgalommal imádkozva sohajtoz. Törzse ah vagy áh, melytől tí, régiesen ojí, ejt, ojt igeképzővel lesz óhajt, áhajt vagy ahtt, áhít, s néha a
h-nak j-vé változtával ajojí, ajejí, egészen öszvehúzva
ÁGYUTOROK, 1. ÁGYÜSZÁJ.
ajt, honnan ajtat = áhítat, ajtatot = áhítatos. Óhajt
ÁGYUTÖLTÉNY, 1. ÁGYUTÖLTÉS 2).
szóban máig is fenmaradt az ajt képző. Finnül ahkaiÁGYUTÖLTÉS, (ágyú-töltés) ősz. fn. 1) Az len, 8 áhítás ahneus, áhítatos ahnet. Hogy a törzs száágyú fölszerelése golyóval, lőporral. 2) Jelenti ezen mos nyelvekkel rokon, látható áh alatt Hasonló származékok a hellén ntá£a>, a német tichzen, régi német
szerek öszvegét is.
ÁGYUTÖLTÖ, (ágyn-töltő) ősz. fa. 1) Tüzér, ahan, ohhizan stb.
ÁHÍTÁS, (ih-ít-ás) fh. tt áhitás-t, tb. —ok.
ki a töltényt az ágyába teszi, és beveri. 2) Póznaféle
Szív mélyéből fakadó, különösen vallási buzgalmu
eszköz, mely által azon munka végeztetik.
AGYUTÖRLÖ, (ágyú-törlő) ősz. fn. 1) Az ágyú fölsóhajtás.
ÁHÍTAT, (áh-ít-at) fn.tt. áhítaí-oí. Vallási buzmellett működő tüzérek egyike, kinek hivatása a kisütött ágyút tüstént kitisztítani. 2) Azon eszköz, mely galom, mely különösen szent imik s énekek gyakorlata által nyilatkozik. Áhítattal imádkozni. Áhítattal
által e munkát véghezviszi.
ÁGYUÜTEG, (ágyú-üteg) ősz. fn. 1. ÁGYUTE-hallgatni az Isten igéjét. Áhítatra gerjedni, gerjeszteni.
ÁHÍTATLAN, (áh-ít-atlan) mn. tt. áhitatlan-t,
LEP és ÜTEG.
ÁGYUZ, (ágy-u-z); áth. és önh. m. ágyuz-tam, tb. —ok. Akiben áhítat, azaz vallási buzgalom nin—tál, —ott, pár. —z. Áthatólag ám. valakit vagy csen, aki a vallási szent gyakorlatokban, ú. m. imákvalamit ágyulövéssekkel támad, rongál, öldös. Ágyazni ban, énekekben stb. részt venni nem szeret, nem szoa várat, a* eüenségi tábort. Éjjel nappal ágyuzni a kott. Határozókép ám. áhítat nélkül.
t-árost. Önhatólag ám. ágyúból lövöldöz. Ágyúsnak
ÁHÍTATOS, (áh-ít-at-os) mn. tt áhítaíot-t, vagy
a gyakorló tüzérek.
—át, tb. —ok. Vallási buzgalmu, istenfélő, imádÁGYÚZÁS, (ágy-u-z-ás) fn. tt. ágytuái-t, tb. kozni szerető, szent gyakorlatokban szorgalmas. Ahi—ok. Ágyúból lődözés. Valamely kitűzött pontnak tatos jámbor keresztények. Öszvehúzva: ajtatot, finnül
ahnet.
étgyulövések általi rongálása.
ÁHÍTATOSKODÁS, (áh-ít-at-os-kod-ás) fn. tt.
ÁGYUZTAT, (&gy-u-z-tat); mivelt m. ágyuztatfam, —tál, —ott, pár. ágyuztoss. Az illető tüzérek- áhitatoskodás-t, tb. —ok. Áhítat gyakorlása, vallási
buzgolkodás, mely különösen templomok látogatásánek parancsolja, meghagyja, hogy ágyazzanak.
ÁGYVETÉS, (ágy-vetés) ősz. fh. Cselekvés, ban, imádkozásban stb. mutatkozik. Öszvehdzva: ájmely által a rendetlenségben levő ágybélit öszverak- tatoskodás.
ják, vagy hogy fekvésre alkalmas legyen, kellőleg elÁHÍTATOSKODIK, (áh-ít-at-os-kod-ik); k. m.
rendezik.
áhítaloskod'tam, —tál, —ott. pár. —jál. Vallási szent
ÁGYVETÖ, (ágy-vető) ősz. fn. Takar/tó sze- buzgalmat gyakorol, nevezetesen imával dicséri az
mély, illetőleg cseléd, ki az ágyat lefekvés előtt fel- Istent. Öszvehúzva: ájtaloskodik.
bontja , s fölkelés után öszverakja, megveti.
ÁHÍTATOSSÁG, (áh-ít-at-os-ság) fn. tt. áhítaÁGYZUG, 1. ÁGYSZOBA.
tosság-ot. Szent imával, könyörgéssel foglalkodó valÁH, mély érzésből fakadó indulathang, különösen lási buzgóság, ájtatosság.
vallási buzgalomra mutató. Származékai: áhít, áhítat,
Á1IÍTOZ, (áh-ít-oz); önh. m. áhííoz-íom, —tál,
áhítat, áhítatot, stb. Rokonai, a rövid ah / és a hosszú
—ott, pár. —z. Gyakran, folytonosan áhít, valami
á/.^(j=l»)> melyből ájtat, aj tat ős származtak. V. ö.
AHÍT. Egyébiránt kifejez más kcdélyi állapotot is, ne- után forrón vágyakodik.
ÁHÍTOZÁS, (áh-ít-oz-és) fn. tt áhííozás-f, tb.
vezetesen a) bámulást, honnan : áhé ám. bámész ostoba, b) haragot, boszűt Értelmét az élő hangoztatás- —ok. Folytonos vagy gyakori áhítás, forró vágyakoból ismerni meg. Számos más nyelvekben is feltalál- dás, sovárgás valami után.
tatik pl. a héberben r,M, nrttt, a persában áh, aha, a
ÁJ, (l); áth. m. ájt, htn. —ni. Göcsejben s Baralatinban oh, o, eheu, a görögben a, aá, Ál, a német- nyában divatos tájszó az országos szokásu ás (fodit)
ben ach, o, oh, a francziában ah, a hollandban ach, értelmében. Földet ájni, gödröt ájni. Előtéttel egyeág, och, » finnben ahaa, aha, ahah, stb.
zik vele: váj, valamint az ás rokona: fás, vásik. E
ÁHÁ vagy ÁHHÁ, haragos indulatszó. Aha .' ne szókban a j és s úgy váltakoznak, mint ezekben : (j-t,
bonontt! Élünk vele akkor is, midőn valakit megle- és es-ik, vagy a j és sz ezekben: szakajt, szakaszt.
pünk, rajtaérünk. Aha, te vayy az a jó madár t
Mennyiben az ájás ásás nyilasra, nyitásra vonatkozik,

ÁGYUTALPRÚD, (ágyu-talp-rúd) ősz. fn. Rúd,
melynél fogra az ágyatalpat, illetőleg a rajta fekvő
ágyacsövet fölemelni, s jobbra-balra igazítani lehet.
ÁGYUTEKE, L ÁGYÚGOLYÓ.
ÁGYUTELEP, (ágyú-telep) ősz. fn. 1) Emeltebb hely, melyre az ágyuk álíttatnak, valamely pont
elleni lődözés végett. 2) Az ilykép fölállított ágyuk
öszvege; igyuüteg. Hat, nyolez ágyúból álló ágyutelep.
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rokona a rövid aj, melyből ajak, ajt, ajtó itb. származtak.
ÁJ, (2), elvont gyöke az ájul igének. L. ezt.
AJAJ, fa. tt djáj-t, tb. —ok. Evetfáj neve,
mely Madagaskar szigetén lakik.
ÁJAZ, ÁJAZÓ, székely tájszók. L. AJAZ,
AJAZÓ.
AJEJT, ÁJEJTAT, vagy AJOJTAT, AJOJTATOS, régies alakok áhtí, áhítat, áhítatot helyett
ÁJTATOS, ÁJTATOSKODIK.ÁJTATOSSÁG,
stb. L. ÁHÍTATOS, ÁHÍTATOSKODIK, stb.
ÁJUL, (áj-ul); önh. m. ájul-t. Mintegy lélek s
élet nélkül magán kívül lesz, mintha mély álomba
esett vagy meghalt volna. Az aléí által jelentett kórállapotnak nagyobb mértékét jelenti. Az öléi gyöke
al-ik, s ám. alvóhoz hasonló állapotba esik, az ajul-é
pedig a nyilast, szájtátást jelentő áj, minthogy az ájult
szája rendesen tátva marad; törökül: bajyl—mák.
Igekötővel: elájul.
ÁJULÁS, (áj-ul-ás) fn. tt ájulás-t, tb. —ok.
Az embert hirtelen elfogó kóros állapot, midőn a lélek öntudatától ideiglen megfosztatik a a test halott
gyanánt öszveroskad.
ÁJULAT, (áj-ul-at) fn. tt ájulot-oí. Ájulás elvont értelemben.
ÁJULATI, (áj-ul-at-i) mn. tt ájuloti-t, tb. —ok.
Ajulatra vonatkozó. Ajutaíi állapot.
ÁJULDOZ, (áj-ul-d-oz); gyak. önh. m. ájuldostam, —tál, —ott, pár. —z. Gyakori, majd előtűnő,
majd megszűnő ájulásban szenved, el-el-ájul s megmeg magáboz tér.
AJULDOZAS, (áj-ul-d-oz-ás) fn. tt ájuldoeás-t,
tb. —ok. Ismételt, visszavisszatérő ájulás.
ÁJULT, (áj-ul-t) mn. tt ájult-ot. Oly állapotban levő, szenvedő, melyet az ájulás okoz; öntudatától megfosztott, s ideiglen halott gyanánt Öszverogyott.
Oroosi műtét alatt kínjában elájult kór.
ÁJULTÁN, (aj-ul-t-an) ih. Ájult állapotban.
Ájultán fekvő beteg.
ÁJULTSÁG, (áj-ul-t-eág) fn. tt. ájultsdg-ot. Aju14si állapot vagy tulajdonság.
AK, elvont gyöke az ákics, röviden ofcics szónak, mely valami hegyeset, különösen tüskét, tövist jelent Rokona a vékonybangn ék (cuneus).
—ÁE, (1), néhány nevet képez, melyekben
némi gúnynyal vegyes értemény rejlik, milyenek:
isz-ák, nagyiható, részeges; eszeny-ák, nagyehető;
decs-ák, dicsekedő, hányiveti, kérkedő; íud-ák, tudóssAgot fitogtató. A fon-ák eredetileg: fen-ék. Előfordul
némely vezetéknevekben is: Socsák, Oricsák. Középképző ezen hangutánzókban: szip-ák-ol, berny-ák-ol,
bok-ák-ol, czik-ák-ol. A tót nyelvben igen divatos
képző. Egyébiránt részletesen és hasonlítva 1. K,
mint képző.
—ÁK, (2), a többes öszveházott ragja mind
neveknél, mind igéknél = a-ok, sőt i-ak, ai-afc és
o-ak is: fák = fa-ak, almák = alma-ak, birok =

biró-ak; mondották = mondotU-ak, mondanák =
mondana-ak vagy mondanai-ak stb.
ÁKÁCZ, ÁKÁSZ, L AKÁCZ.
ÁKICS, (ák-ics) fa. tt. ákics-oí. Balatonmellékén ám. tüvis, tüske, máskép: okics. Eredetre nézve
gyöke ák egyezik a vékonyhangú ék-vel, mely szintén a maga nemében valami hegyeset, szűröst jelent
Ide tartozik azon ok, melyből akad, okíál stb. származnak, valamint az ékalakii eke.
ÁKOMBÁKOM,(ákom-bákom), nyelvjáték! iker
szó és fn. Idomtalan irkafirka, milyet az írni kezdő
gyermekek s más írástudatlan emberek tesznek; macskavakarás. Valószínűleg az ákom-bötöm (ököm-bököm), azaz, szúrom, szurkalom, elemekből állott öszve.
ÁKOS, férfi kn. tt Akos-t, tb. —ok. Latinul:
Acbatius, valószínűen a hellén ; Achates után. A magyar történelemben ismeretes ily névén Barcsai Ákos
a XVU. században erdélyi fejedelem. Regi oklevelekben, mint nemzetségi és személynév többszőr
előfordul (1130—40. 1284. 1249. 1271.
1287.
1297. stb).
ÁKOS, falu, Közép-Szolnok megyében; helyragokkal : —ön, —rá, ról.
ÁKOSFALVA, falu Erdélyben; helyragokkal:
—falcán, —falvára, —falódról.
ÁKOSI, régi oklevélben falu neve Vas megyében (1268).
ÁKOSNYÍRE, helynév 1259 és 1264-ből Pest
megyében.
•
ÁKOVTTA, néhutt tál a Dunán hallatszó tájsió,
jelent fűszeres, festett pálinkát A latin aqua vitae.
ÁL, (1), mn. tt ál-í, tb. —ok. Ami nem valódilag, hanem csak látszólag az, vagy olyan, aminek
vagy amilyennek mutatkozik. E tulajdonság tehát hasonlaton alapszik, mely valaminek külsejét, színét
mutatja, illetőleg utánozza, belsőkép pedig, vagyis
lényegre különbözik tőle. közönségesebb szokás szerint az illető főnévvel öszveiratik. Álbarát, ki csak
színleli, tetteti magát jó barátnak. Álproféta, kit Isten nem küldött; hanem maga tolta föl magát ácsi.
álarc*, mely a valódi arcz helyett mást mutat Álajtó, álablak, mely csak annak külsejét, formáját lattatja, A"lhaj, álssokál, mesterségesen alkalmazott idegen haj, szakái. MköntSt, milyet az illető személy viselni nem szokott, melyet azért ölt valaki magára,
hogy más valakinek tartsák őt
Ezen szó alapfogalomban külső színre, formára,
olyanságra vonatkozik, s ennélfogva rokona: alak,
(= olyik) honnan alakos = álarczos, továbbá hasonló
bozzá a minőséget jelentő oly, minélfogva így is értelmezhető oly vagy olyan, vagy olyanforma, t i. színre,
külsőre, amilyen az illető hasonlati alap, pl. álbarát =
olyan, mintha barát volna; álarcz = olyan, mint bizonyos arcz; álkirály = olyan, mintha király volna
stb. Különben hasonló hozzá a török: játon, s talán esetleg az előtété* latin: folto, falsus, német:
falsch, stb.
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ÁL, (2), elvont törzse áld szónak és származékainak, rokon, sőt azonos hála szóval. V. ö. ÁLD.
—ÁL, (1), bangrendileg vékonyhangu párhuzamos társa ÉL, néhány igékből főneveket képez, pl.
val-ál, régies ám. (possessio); hal-ál, fon-ál, föd-él,
tót-él. Ezen képző valószínűleg az illető igék részesülőjéből fejlett ki, ily módon : val (elárult ige), val-ó,
val-a, val-a-1, val-ál; hol, hal-ó, hal-a, hal-a-1, hal-ál,
és így: fonó,fona, fonal, fonál; kStö,kSte, kötél, kötél;
fSd6, fSde, fJJdei, födél. Hogy ezekben eredetileg rövid al el létezett, onnét gyanítható, mert némelyek
csakugyan ékvesztők, mint: fonal, kötél, födél, némelyek csupán rövidek, mint: vonal, fiatal (= fiadal,
fiadó), lepel, stb. V. ö. —ALY, ÉLY, képző.
—AL, (2), hangrendi párhuzamban vékonyhangulag ÉL, igemódositó második személyrag, mely kétféle : 1) az igető önhangzójából és al el személyragból öszveb&zva, a) az első múltban: futa-al futai,
mene-el ménéi; b) az óhajtóban futna-al futnál, menneel mennél. Ezekben élesbangu á van, mert párhuzamos é társa tájejtésileg l, pl. menü, mennil, veril,
vtrnü. 2) megnynjtott tompahanga ál él, mely mássalhangzóval végződő igetöhöz járuló al el helyett
411, «) a második mnltban, pl. járt, járt-am, járt-al helyett: járt-ál, üt, itt-am, itt-al helyett ittál; ment,
«nent-em, men<-el helyett mentél; étt, étt-em, étt-el helyett étt-él; amelyek némely tájakon a Tisza vidékén
ma is röviden hangzanak; az ikes igék parancsoló és
kapcsoló módjában: bukik, bukj-ám, bukj-al helyett bukjál ; stök-ik,szgkj-em,szükj-el helyett szökjél. £ második
pont alattiakban az á tompahanga, mert párhuzamos
társa é általános ejtés szerint mindig tompán hangzik, vagyis semmiféle tájon i-re nem változik, pl. nem
ejtik így sebol: menti!, vertil, ütb'ttil. Ellenben van
vidék, nevezetesen Felső-Borsod, hol így szólnak: mit
étt-el t mű ifí-alf e helyett: ettél, ittál. V. ö. É bötü.
—ÁL, (3), párhuzamos vékonyhangon ÉL, igeképző, mely gyakorlatos g k képzőkhöz járulván,
átok gyakorlati érteményét hatványozza. Ezekben az
illető hangzók tompák, mert eredetileg, vagyis régiesen al el, továbbá mert ezen é semmiféle tijejtéssel
f-re nem változik, ilyenek: álldog-ál vagy al, járdogál, adog-ál, gurig-ál, taszig-ál, UldSg-ü, mendeg-él,
eddeg-ü ; irk-ál z= irog-ál, szurk-ál = szurog-ál, turk-ál = turog-ál, vájk-ál = vájog-ál, ussk-ál = uszogál, ctuttk-ál := csuszog-ál, toszk-úl =: toszog-al, herkf l — bereg-él stb. Az átható igékben ezen ál él fbicserélhető át ét képzővel, mint: irkái irogat, turkál,
twogat, nyirkai nyirogat. vájkál vájogat, toizigál to•sogat, stb. Egyébiránt g vagy k nélkül is előfordul,
pl. dob-ál, nyisz-ál, ccib-ál, hoszn-dl, és a tájdivatos:
Aát-dl, jár-ál, stb. Részletesebben 1. L igeképző és
É bötü.
ÁLART.AK, (ál-ablak) ősz. fn. Ablakhoz hasonló rés, az épfilet külsején vagy a szobában, kamarában, stb. mely a falon nincs keresztülütve, s csak
méndomból vagy fiók gyanánti használatra készült.
FokoWak.

ÁLAJTÓ, (ál-ajtó) ősz. fn. 1) Ajtót képező rés
vagy forma az épületen, melyen ki s bejárni nem lehet, 2) Titkos, rejtekajtó.
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ALARCZ, 1. ÁLORCZA.
ÁLAECZOS, 1. ÁLORCZÁS.
ÁLARCZOSKODAS, ÁLARCZOSKODIK, 1.
ÁLORCZÁSKODÁS, ÁLORCZÁSKODIK.

ÁLBARÁT, (ál-barát) ősz. fn. Aki barátságot
színlel, de valóban hűtelen, áruló vagy legalább olyan,
ki a baráti kötelességeket nem teljesíti. Ninct vettedelmesb ás átbarálnái.
ÁLBABÁTSÁO, (ál-barátság) ösz.fo. Tettetett,
színlett, hamis barátság.
ÁLBUZGALOM, (ál-buzgalom) ősz. fn. Ajtatosságot, vallási buzgalmat külsőleg fitogató képmutatás.
ÁLBUZGÓ, (ál-buzgó) ősz. fa. Aki Idverftőnk
szavai szerint csak ajkaival imádja az Istent, szíve
pedig távol vagyon tőle; képmutató.

ÁLBÜZGOSÁG, 1. ÁLBUZGALOM.
ÁLCS, 1. ÁCS.

ÁLCSÓR, (ál-csók) ősz. fa. Nem szívből, nem
valódi vonzalomból, nem szeretetből, hanem mellékes
érdekből adott csók, pl. milyennel Júdás üdvözölte,
és elárulta ártatlan mesterét; Júdáscsók.
ÁLCSÜLÖK, (ál-csülök) ősz. fn. Az állatok lábain nőni szokott fattyu csontsarjazás, fattynköröm.
ÁLCZA, ÁLCZAS, új szók, ezek helyett: ÁLORCZA, ÁLORCZÁS.
ÁLD, (al-d); átb. m. áld-oíí, htn. — ani vagy
—ni. 1) Hálát mondva, hálálkodva, vagyis mintegy
áh áh, á á indulathangon fólsohajtva dicsér, magasztal valakit a tőle vett kedves dologért. A'ldani a* Istent jótéteményeiért. Áldani a szüléket, kik anyagi ét
szellemi nevelésünkről gondolkodtak. Áldani az órát,
mely ránk szerencsét hatott. Áldani még a földet is,
melyben valami termett. Áldani a kezet, mely segített
rajtunk. Áldatiék az Úr neve. Áldlak téged mindenható
Isten. 2) Buzgalma* áhítattal s ünnepélyes vallási
szertartással, imával jót kér és kivan valakinek vagy
valaminek, illetőleg fölavat, s ezen fölavatáshoz az
Isten kegyelmeért sohajtoz. A pap megáldja a népet. A szülék megáldják gyermekeiket. Az új házatokat megáldani. Ételt italt megáldani. Isten áldja
meg kegyelmetek ebédét, át emberit is. Áldjon meg
a három Isten, ha szeretsz. Vörösmarty. Ellenkezője:
átkoz. 3) Valakit jótéteményekkel halmoz. Itten áld
meg a magyart jó kedvvel, bőséggel. Kölcsey. Tessék,
mivel az Jsten megáldott bennünket. Jó terméssel, gazdag szürettel áldott meg bennünket át Isten. Áldj meg
minket Jézus, kik üt egybegyültünk. Egyh. ének. 4)
Imád, imádkozik, könyörög, Áldjad az Istent, hogy te
is ügy ne járj.
„Áld szeuvedésim közt nyögésem;
Áld, poharam ba virág övedzi."
A bit szava az Istenekhez,
Kazinczy Ferencitől.
Eredetét illetőleg 1. Á, gyök. Elvont törzse dl
(= á vagy áh hangon sobajt, ugyanez hála szó tör17
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zsével), melyből d hozzátette! lett: áld, mint a tol,
öl, mos, kér, ken gyökökből: told, old, mosd, kérd, kend.
Egyébiránt rokonok a mandsu: aldsime, latin: laus,
laudo, hellén: aitdm, oíflif, a szláv nyelvekben is
előforduló: aldov, aldujem, stb.
ÁLDÁS, (41-d-ás) fn. tt áldás-t, tb. —ok. 1)
Dicsérés, magasztalás, hálaadás, hálálkodis. 2) Jókivinás. Atyai áldás. Asztali áldás. Új házatokra mondott, adott áldás. 3) Jótétemény, adomány, jó siker.
Emberé a munka, Istené az áldás. Kása Itten áldása.
Nincs óidat rajta. 4) Egyházi szertartás, midőn a
pap ünnepélyesen a néphez fordulva, azaz az Atya,
Fiú és Sz. Lélek nevében vagy az oltári szentség fölmutatásával keresztet vet 5) így nevezik a kathólikusok a délesti ájtatossigot is, mely a szentség kitétele mellett tartatik. V. ö. ÁLD.
ÁLDJONISTEN, (áldjon-isten) ősz. fn. 1) Elbúcsuzási szójárás. Áldjonistent mondani. Utolsó áldjonisten. 2) Üdvözlő, vagy poharat felköszöntő szólásmód. Megverte a tok áldjonisten, azaz, leitta magát,
részeg lett.
ÁLDÓEÚT, határ 1268-ik oklevélben „Juxta
quamdam fossam, quae vocatur Áldokttth" (Jerney
Nyelvkincsek).
ÁLDOMÁS, (ál-d-om-ás) fn. tt áldomás-t, tb.
—ok. A névtelen jegyzőnél (16. és 22. fejezetekben)
jelent régi pogány isteni tisztelettel járt lakomát, áldozatot „More paganismo fecerunt aldumas" (áldomás), a XVI. fejezetben áldomás. Világosan áldozat értelemben fordul az elő a Müncheni codezben
is 32. és 38. lapokon: irgalmosságot akarok ét nem
áldomást (misericordiam volo ét non sacrificiam); a
Bécsi codezben: miként ezer kövér bárányokban, ugyan
legyen ma te személyed előtt mii áldomásonk. Eredeti
közönséges érteménye: áldás. Az Istennek áldomása
leszen mirajtunk. Házasok éneke. Atyának és fiának
ét szentlélöknek áldomása legyön ét éjjel leikömmel.
Benigna asszony imidságos könyve. Továbbá a vett
jótéteményért ömledező hálaadás és szerencsekivánás.
Különösen ám. akármily régrehajtott szerződés vagy
bevégzett munka után az illető felek által megtartott
ünnepélyszerfi lakoma, egykét pohár bor elköltése,
ami rendesen áldás vagy szerencsekivánat nyilvánításával, s felköszöntő ömlengésekkel szokott járni. Aratóknak, szüretelöknek adott áldomás. Eladni a hátat, t
meginni át áldomást. Csapjunk f el t igyuk meg áldomását. A szerződést áldomással befejezni. Áldomást
inni a jelen és távollevőkért, a házi úrért, a házi oscszonyért, a vendégekért. Áldomás (ivás) áldomással (jó
kívánattal) jó. Km.
Képzésre hasonlók hozzá: látomás, hallomás,
tudomás, vallomás, melyek egyszerű törzsei ágy látszik, eredetileg elsőben óm, em, Dm képzőt vőnek föl,
és az ás képző azután az áldom, látom, hallom, tudom,
vallom toldott törzsekhez járult. Ma is mondjak: múlom szinű. Ezen óm, em, öro pedig nem egyéb mint
az ó, 6', részesülői rag, melyekből lett öv, Sv, ezekből
ismét óm, 9m, a honnan múlom szinti = múló színű.

ÁLDOMÁSI, (ál-d-om-ás-i) mn. tt dldomáti-t,
tb. —ok. Áldomást illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Áldomást lakoma, felkützSntés.
ÁLDOMÁSOZ, (ál-d-om-ás-oz): önh.m. átdomátot-tam, —tál, —ott, pár. —z. 1) Aldomásféle lakomát üt, folytat. A szerződi) felek áldomásozni ssoktak.
2) Lakoma alkalmával pohárköszöntő beszédet mond.
Ebéd vége felé áldomásozni.
ÁLDOMÁSOZÁS, (41-d-om-ás-oz-ás) fa. tt áldotnásozás-t, tb. —ok. 1) Áldomásféle lakmározAs, lakozás, ivás. 2) Lakomái felköszöntés.
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ÁLDORNAGY, (áldor-nagy) ősz. fn. Némelyek
által ajánlott, sőt többektől használt kifejezés a Magyarország főpapját Jelentő prímát helyett; mások
szerint: fiSérsek, vagy elsőd.
ÁLDOTT, (ál-d-ott) mn. tt áldoU-at. 1) Akire
vagy amire áldást mondtak. Paptól áldott, megáldott
házasfelek. Szüléktől megáldott gyermekek. 2) Jótéteményekkel, boldogsággal, szerencsével elárasztott. Áldott föld, ország. Oh te áldott Kanahán, Hortobágy
melléke l Népdal. 3) A maga nemében jó, jámbor, erkölcsös, vagy jótevő, jóindulata. Áldott jó ember. Áldott a sok kéz, átkozott a sok száj. Em. Te vagy áldott az asszonyok kStStt. Angyali üdv. 4) Hálával emlegetett, dicsért, magasztalt Áldott legyen még apóra is.
ÁLDOTTCSÜKÜLLÖ, L ÁLDOTTFÜ.
ÁLDOTTFÜ, (áldott-fű) ősz. fn. A csfikttllők
neméhez tartozó növényfaj, melynek fészkei kétszeresen tövisesek, szöszösek, levelei lefutó szabásúk, tövisfogasak; virága sárga. Máskép: pápafü. (Centanria benedicta).
ÁLDOTTÖV1S, 1. ÁLDOTTPÜ.
ÁLDOZ, (ál-d-oz);áth.m. áWoz-tam, —tál, — ott,
pár. —z. Eredetileg ám. áldással, bálaimával párosult ajándékot nyújt Istennek. Pogány őseink szent
források mellett lovat szoktak áldozni. Átv. és közönséges ért ám. sajátjából valami szükségest, becsest
önmagától megvon, s azt akár magánosok javara, akár
a közjó előmozdítására fordítja, odaengedi. Aki tehát
adománya, illetőleg jótéteménye által tetemes rövidséget nem szenved, az nem áldoz, csak ajándékoz
vagy adakozik, tftolsó fillérünket, vérünket, életünket
a hazáért áldozni. A szegények táplálására sokat áldozni. Barátink, gyermekeink javáért föláldozni magunkat. „Épít, munkál, gyűjt, koczkáz életével, s a
közjóért áldozza napjait" Kisfaludy Károly. Néha
ám. veszélyeztet. Múlandó gyönyörért örök boldogságát, nyereségvágyból Úrét, becsületét föláldozta.
ÁLDOZÁR, (al-d-oz-ár) fh. tt áldozár-t, tb.
—ok. Miséspap, áldozópap. Római görög stertartásu
áldozár. Ötven évet, aranymisés áldozár.
ÁLDOZÁS, (al-d-oz-áa) fn. tt áldozás-t, tb.
—ok. 1) Mint az átható áldoz származéka jelent cselekvést, melynél fogva valaki sajátjából áldoz valamit L. ÁLDOZ. Áldozásra két* hazafi, emberbarát. 2)
Midőn az áldozik-ból származik, ám. a híveknek az
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oltári szentségben részesülése, az Úr vacsorájának
magához verése.
ÁLDOZÁSI, (ál-d-oz-ás-i) mn. tt. áldozási-t, tb.
—ok. Áldozást illető, ahhoz tartozó, azzal járó. Áldotási készség, indulat. Áldozást szertartás, mód. V.
ö. ÁLDOZÁS.
ÁLDOZAT, (ál-d-oz-at) fn. tt. áldozaí-oí. 1)
Akirmily jószág, melyet az istenségnek, illetőleg pogány isteneknek, hála, vagy tiszteletjeléttl, vagy engeeztelésfil buzgó biveik nyújtani, neveztesen oltáraikon vagy más szentelt helyen elégetni szoktak. Hdladldozat. Örfmáldozat. Engesztelő áldozat. Véráldotat, ragyis élő állat, melyet az Isten tiszteletére megöltek. Szélesb ért. áldozatnak mondatik minden bitvallási szent gyakorlat, melylyel az Istent tiszteljük,
imádjuk, továbbá minden adományozás, ajándék, melyet a hivck illető egyházaik íolsegélésére, föltartására, nyújtanak. 2) Atv. ért. minden jószág, becses
vagyon, melyet magunktól megvonunk, hogy vele embertársunkon, illetőleg a közjón segítsünk. Áldozatot
hozni a haza oltárára. Áldozatot nem szóval, hanem
tettel kell hozni. Hazafiak áldozataiból állított intézetek. Ét sok pénzáldozatba került. Továbbá, minden
szenvedés, melyet misokért kiállunk, vagy öröm, élvezet, melyről érettök lemondunk. Társaiért S lett az
áldozat. Ét által nagy áldozatot hoztál nekünk. Embertxeretetének, hazájának áldozata lett.
ÁLDOZATBOR, (áldozat-bor) ősz. fn. A pogányok istentiszteleti szertartásánál azon bor, melyet az
isteneknek fölajánlottak. A keresztény egyházakban
az Úr vacsorájánál használt bor, illetőleg: misebor.
ÁLDOZATI, (ál-d-oz-at-i) mn. tt. áldozati-t, tb.
—ok. Áldozathoz való, azt illető, arra vonatkozó.
Áldozati szertartás, mód. Áldozati imádság, könyürgés.
ÁLDOZATKENYÉK, (áldozat-kenyér) ősz. fn.
Kovászos vagy kováeztalan kenyér , illetőleg ostya,
melyet a keresztények az Úr vacsoráján használnak.
A régi zsidóknál az Isten oltárára fölajánlott kenyér.
ÁLDOZATLAK, (ál-d-oz-atlan) mn. tt. áldozaílan-t, tb. —ok. 1) Ami áldozattal nincs öszvekapcsolva. Áldozattan itteni tisztelet. 2) Aki nem áldozott,
ragyis az Úr vacsorájában nem részesült. Határozóilag «m. áldozattanai, áldozat nélkül. Gyónatlan, és
áldozation meghalni.
ÁLDOZATLANUL, (ál-d-oz-atlan-ul) ih. Áldozat nélkül, az Úr vacsorájában nem részesülve. A templomból, a buctujáráttól áldozattanul menni haza.
ÁLDOZATSZEKKÉNY, (áldozat-szekrény) ősz.
fn. Az oltár közepén levő szekrény, melyben az áldozati szent ostya őriztetik.
ÁLDOZIK, (ál-d-oz-ik); k. m. áldoz-íam, —tál,
—ott, pár. —tál. 1) Az Űr vacsoraját, vagyis az oltári szentséget, Krisztus testét vérét magához veszi.
A hívek gyónnak, ét áldoznak. Ki az utazókkal eszik,
otdozik. Km. 2) Mondjuk a napról: ledldozik, midőn
lenyngszik. Ezt kétfelckép elemezbetni, vagy tulajdon értelemben ám. aldozik, azaz, alászáll, vagy mintegy alunni álomra megy, minélfogva alapfogalomban
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hasonló hozzá az alkony alkonyodik; vagy átv. ért.
égő áldozathoz hasonló tüzes alakban letűnik.
ÁLDOZÓ, (ál-d-oz-ó) mn. és fn. tt. áldozó-l. 1)
Aki valami becses vagyonát magától megvonja, s azt
másnak ajánlja, vagyis aki áldoz valamit e szónak
minden értelmében. 2) Aki az Úr vacsoráját magához veszi, Gyónás után áldozó hívek. Oltár elé gyülekező áldozok. 3) Misés, vagy misét mondó pap.
ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK, (áldozó-csiitörtök) ősz.
fn. Kathólika egyházi értelemben, a húsvéti időszaknak bezáró napja; húsvét utáni negyvenedik nap;
Urunk mennybemenetele. £ napon záródik be a húsvéti gyónás, és áldozás.
ÁLDOZÓHÉT, (áldozó-hét) ősz. fn. A negyven
napi nagyböjt utolsó hete, mely a husvétinnepet közvetlenül előzi meg. Ennek csütörtökén üli az egyház
az utolsó vacsora cmlékiunepét, mint az oltúri szentség szerzésének napját.
ÁLDOZÓPAP, (áldozó-pap) ösz.fn. 1. ÁLDOZAR.
ÁLDOZTAT, (ál-d-oz-tat); áth.m. áldoztat-tam,
—tál, —ott, pár. áldoztass. A híveknek oltári szentséget osztogat. A híveket gyóntatni és áldoz t át ni. Az
egészségesekéi a templomban, a betegeket házaikban oldoztatni.
ÁLDOZTATÁS, (ál-d-oz-tat-ás) fn. tt. áldoztatás-t, tb. —ok. Cselekvés, foglalkodús, midőn valaki
aldoztat.
ÁLDRÁGAKÖ, (ál-drága-kő) ősz. fn. Fényes
hegyi kristály, mely tűzben ncliezen olvad fel, s melyet gyakran drágakő gyanánt használnak, s a nemértők velők gyakran megcsalatnak.
ÁLÉLCZ, (ál-élcz) ősz. fn. Keresett, ízetlcn,
erőltetett clménczkedés, meglepő furcsaság nélkül.
ÁLELMÉSSÉG, 1. ÁLÉLCZ.
ÁLEREDETÜ, (ál-eredetü) ősz. mn. Mondjuk
irományokról, illetőleg oklevelekről, könyvekről, melyeket valaki más neve alatt hamisan kohol.
ÁLÉRZELÉM, (ál-érzelém) ősz. fn. Színlelt,
tettetett, nem szívből, nem őszinte kedélyből származott érzelem. A hivatlan költők és szónokoknál nem
ritka tünemény.
ALESKÜ, (ál-eskü) ősz. fn. Hamis cskU, midőn
valaki olyasmit bizonyít esküvéssel, minek valóságát maga sem hiszi.
ÁLESKÜVÖ, (41-esküvö) ősz. fn. Tauu, aki hamisan esküszik.
ÁLESZKÖZ, (ál-eszköz) ősz. fn. Oly eszköz,
mely szinleg a kitűzött czélra vezetni látszik, de azt
valósággal elérni nem képes.
ÁLFESTÉK, (ál-festék) ősz. fn. Kendőző szer,
melylyel a hiú személyek arczaiknak bájoló szint adni
törekesznek.
ÁLFOG, (ál-fog) ősz. fn. Mesterségesen készített fog, mely a kihúzott vagy kihullott fogat pótolja.
ÁLFOGÁS, (ál-fogás) ősz. fn. Csalóka okoskodás, melynek következtetése az előzményekkel nincsen szoros észtani öszvefiiggésben. A: együgyüeket
holmi átfogóinkkal elhitetni,
17*
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ÁLGYÖNGY, (ál-gyöngy) ősz. fa, Üvegből kéÁLL, (l),fh. tt átl-at. Az arcznak alapja, vagyis
az alsó ajak és toka közötti része. Kerekded. hosszúszített hamis gyöngy.
kás, csúcsos, hegyes, rövid áll. Hatitott, gödröt áll.
Sima, szőrös áll. llial a tenyérre támaszkodni. ValaÁLHADMOZDULAT, (ál-had-mozdulat) ősz. fn. ki állat megcsípni. Állat dörzsöli. Stégre akasztani az
Hadicselszerü működés, midőn az ellenfelek egyike állat, ám. koplalni. Felkopik az álla, nem éri el, ami
olyan fejlődéseket, mozdulatokat tesz, melyek a má- után vágy.
Bécsi cod. Micheas 5. fejezet, al. .Vesszőben
sikat téves ellenkészületekre vezetik.
ÁLHAJ, (ál-haj) ősz. fn. Idegen hajfűrtök, vagy verik meg Izrael vezérének alát," (percutient maxilegész hajasat, mely a valódi hajak nemlétét pótolja; lam). A dolog természeténél fogva valószínű, hogy az
vendégbaj. Alhajat viselni.
al gyökből fejlett ki, Uy fokozattal: aló = alatt levő,
ÁLHERE, (ál-here) ősz. fia. Kisebbnemtt bere- honnan: alu, alv, all, megnyujtva lett áll, mint: f«méhek.
bőlfél, valaminek féle, teteje, fctt-ből kül, el-ből elő'
ÁLHDfLÖ, (ál-himlő) ősz. fn. Úgynevezett bá- elv ell, moll = a derék elörésze; be-ből bel, bél, a
rányhimlő, mely a közönséges emberi bimlőnél ap- hasnak belseje; val-ból váló, váll = kétfelé váló,
róbb, s kevésbbé veszedelmes.
toí-ból toló, tolu, toll.
ÁLHOLD, (ál-hold) ősz. fa. Ritka égi tünemény,
ÁLL, (2); önb. m. dll-t, vagy —ott, htn. —ni,
midőn a gőzös légben a hold sugarai megtörvén, a vagy —ani. Tulajdon ért áll minden lábas állat, miboldhoz hasonló alakot képesnek. (Paraseleno).
dőn lábszárait függőlegesen fölnyujtva, s rajtok mint
ÁLISTEN, (ál-isten) ősz. fn. A pogány hitre- alapokon testét nyugtatván, helyéből nem mozdul.
gék költött, hamis Istenei.
Egyéneién, buszkén, kevüyen, katonáson állom. GörÁLÍZLÉS, (ál-ízlés) ősz. fii. A széptanban, és bén, tunyán, meghajlott térddel állam. Talpon, •árművészetekben álízlésnek mondatik, ami a szép esz- kon, lábujjhegyen düani. Sorban, egymás mellett, körményével vagy elméletével nem egyezik, minek das- ben állam*. Mondjak ezeket is: fejre állani, midőn a
sicai hatása nincs. Közönséges érzéki értelemben ám. belyzet alapja a fej. Térden állani. Négykézláb álíoni.
elromlott szájíz.
Ellenkezői a) a test másmis alapú helyzetét jelentő:
ÁLÍZÜLET, (ál-izület) ősz. fa. Midőn az el- ttl, hasal, fekszik, guggol, könyököl, b) a helyváltoztatört, s kéreg által nem egyesfiit csontvégek porczczal tásra vonatkozó: megy, jár, fut, ugrik, dől, hanyatbehúzódnak vagy körükbe lágyrészek veszik magokat lik. Használtatik több átv. értelemben. 1) Áll minÁLJÓS, (ál-jós) ősz. fn. Csalfa jő vendölő, hamis den lelketlen, de ingó test, mely lábhoz vagy talpjós, álpróféta.
hoz hasonló alapon nyugszik. Szegletben áll át assÁLKALÁ8Z, (ál-kalász) ősz. fn. Fattyu kalász, íal, s e mellett állnak a székek. A szobában ágy és több
melynek csak külső alakja és tokiásza van, de a sze- szekrény áll. 2) Mondjuk bizonyos helyen létező, s kimek hiányzanak belőle, így nevezhető a gábonaka- vált fölfelé emelkedő, ingatlan testekről. Szárán áll
lászt utánzó mtt is. Afibolászokkal piperéiéit ndkalap. a gabona, széna, nád. Még lábán áll a fa, le nem vágÁLKÉP, (álkép) ősz. fn. 1) L. ÁLORCZA. 2) ták. A templom nem áll egy sorban a házaikal. Éten
Akármily tárgynak, dolognak olyas előadása, lefestése, épület már évek óta pusztán áll. 3) Ám. folytonosan
alakja, mely azt nem valódi oldaláról tünteti elé.
tart, mintegy azonegy alapon marad, ellenkezője:
ÁLKÉPLET, (ál-képlet) ősz. fn. Ami hibásan, sztinik, múlik. A^íí a táncz, lakoma, mulatság. All a
nem a helyes felfogás törvényei szerint van alkotva. mise, prédikácsió. All az országgyűlés, tisztujitás. Au
Kórtani ért az élő testtel öszvefüggő, de lényegileg a háború, csata, Ütközet. All a vásár, búcsú. Áll a törahhoz nem tartozó, és saját életmüséggel bíró kór- vény, ttokat, alkotmányos élet, érvényben, divatban
termény.
van. 4) Létezése el van határozva, s azt változtatni
ÁLKERESZTÉNY, (ál-keresztény) ősz. fa. Aki nem lehet Aü át alku, szerződés, egyesség, ígéret. 5)
csak nevét viseli a kereszténynek, belsőleg pedig hi- Létezése, valósága tagadhatatlan. E* áll, és mindig
tetlen, aki Krisztus tanait megveti.
állani fog. A mit te mondass, az nem áll, az nem állhat.
ÁLKIEÁLY, (ál-király) ősz. fa. A törvényes kiMindezen jelentéseiből kitűnik rokonsága ás
rály nevét és hatalmát bitorló személy.
al, alap szókkal, ahonnan áll ám. al-ol vagy al-tx*í
ÁLKÖNNY, (ál-könny) ősz. fn. Tettetett, szín- azaz valamely alapon létezik, valamely alappal bír.
lett, nem szívből fakadó, hamis könny. ÁUcönnyeket A szanszkrit nyelvbeli gyökök ssthá (áll) és szthon
' sírni. Alkönnyekkel hitegetni a világot. A'íkönnyekre meg- (állít, helyez, tesz), melyekből a hellén mám, Smifu,
indulni*
latin sto, sisto, német stehen, steUe* stb. szókat szárÁLKÖRÖM, (ál-köröm) ősz. fn. A maga nemé- maztatják , a magyar test igével vannak rokonságben kóros kinövésü fattyuköröm, vakköröm.
ban. Állani a mandsn nyelvben iíime.
ÁLKÜLCS, (ál-kulcs) ősz. fa. Utánzóit kulcs, a
Sajatnemü vonzatai a szókötésben: 1) Vonz tuvalódi kulcsnak formájára, milyet a tolvajok, s más lajdonító ragu nevekéi .Katonának állott, beállott. Paptitkonjarók használni szoktak. Vagy olyan kulcs is, nak állott, katonává, pappá lett Neki áll a munkámilyet a lakatosok idegen zár fölnyitásara használnak. nak, belekap. Neki áU át ellenségnek. Neki áll az őr-

ALGYÜ, ÁLGYÜS, ÁLQYUZ, itb. i. AGYÚ,
ÁGYÚS, AQYUZ, stb.
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dögnek is. Még neki áll fólebb tréfás mondat e helyett:
még ö dU fólebb azaz, bibás, bűnös létére ő fordul fölül, ő vádol, ő támad meg mást. Szemesnek áll a világ = az életrevaló ember boldogul. Leányoknak áll
a világ. (Népd.) azaz a leányoknak van jó dolguk a
világon. Ezek: jól áll neki rostul áll neki valami, németes kifejezések, e helyett: illik neki, nem ülik neki.
Szavának ottani latinos, e belyett: szavát állani. 2)
Tirgyesetes neveket Falakinek útját állani. Helyt állani, bajt állani, őrt állani. Bőszül állani valakin. Jót
állani valakiért, helyesebben : kezeskedni. Hideget,
•meleget, szomjat, éhet kiállani. Megállani a sarat, a
nehézségekben állhatatosnak maradni, s rajtok kifogni.
Törvényt állani, régiesen ám. peres fél gyanánt a bíró
előtt állani, valamint: törvényt ülni ám. törvényt mondani, bíráskodni. 3) Segítő és beható ragu neveket
egy mondatban. Ellenséggel szembe állani. Alkuba, perbe állani valakivel, ereszkedni, bocsátkozni. Szóba, bestédbe állani. Szolgálatba, hivatalba állani. 4) Marasztaló ragu neveket. Tisztében, kötelességében, becsületében áll valamit tenni, azaz, tiszte, kötelessége, becsülete úgy kivánja. Bőrében áll, életvesztés alatt tartozik vele. Perben, alkuban áll valakivel, pert, alkut
folytat 5) Kiható ragu neveket Az ember testből és
leiekből áU. Kevésből, sokból áll, Egész élete perpatvarból áll. Minden dolga evés-ivás-, mulatságból áll. Ez
értelemben az illető dolog alkatrészeire, lényegére vonatkozik. 6) Közelítő ragu neveket. Valamely párthot, felekezethez állani. Valakihez szolgának állani. 7)
Állapító ragu neveket. Kettőn áll a vásár. Ha rajtam
dllana, máskép lenne. Nem áll mindig a tanítón, hogy
tanítványa jó legyen. Ez értelemben ám. bizonyos dologtól, októl függ. 8) Felható raguakat. Talpra állani.
Székre, padra, asztalra állani. Valakinek akaratára,
tanácsára, kivánalára állani = azt követni, teljesíteni. Nem állok rá, nem egyezem bele.
ÁLLÁB, (ál-láb) ősz. fn. Mesterségesen csinált
pótláb, milyenen az elvágott lábszáruak járnak.
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ÁLLAMCSÍNY, (állam-csiny) ősz. fn. Meglepő
és nagy fontosságú tény, melyet az állam feje a közügy, vagy saját érdekében önkényesen elkövet, s mely
az állam jogi, vagy biztonsági állapotján lényeges
változást, fordulatot idéz elé.
ÁLLAMCZÉL, (állam-czél) ősz. fn. Czél, melyet az államban élő emberek elérni akarnak, melyért az állam eredeti rendeltetésénél fogva létezik, milyen különösen a személy- és vagyonbiztosság.
ÁLLAMÉT J.KNÉS, (állam-ellenes) ősz. mn.
Ami az állam czéljával ellenkezik, ami a személy- és
vagyonbiztosságot veszélyezteti. Allamellenes pártoskodás, törekvés.
ÁLLAMFÉRFI, (állam-férfi) ősz. fn. Aki az állami ügyekhez ért, továbbá, akire államügyek igazgatása bízva van, aki az állam, illetőleg ország kormányzásában részt vesz.
ÁLLAMFOGOLY, (állam-fogoly) ősz. fn. Az
államczél ellen elkövetett bűn, pl. pártütés, felségsértés miatt fogságra ítélt személy.
ÁLLAMHÍVATAL, )állam-hivatal) ősz. fn. Állam kormányához, közigazgatáshoz tartozó hivatal,
szolgálat.
ÁLLAMHIVATALNOK, (állam-hivatalnok) ősz.
fn. Allamhivatalt viselő személy.
ÁLLAMI, (áll-am-i) mn. tt. Allami-t, tb. —ok.
Államot illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Állami
jószágok. Állami kincstár.
ÁLLAMJOG, (állam-jog) ősz. fn. 1) Államot illető jogok öszvege, melyekkel az mint felsöség az államban lakó polgárok fölött bír, és azokat gyakorolja.
2) Azon jogok, melyek szerint valamely állam kormányoztatik, melyek az állampolgárok ős felsöség viszonyait meghatározzák. (Jus publicum). 3) Különféle
államjogok öszvege, öszveállítva, s tudományosan tárgyalva.
ÁLLAMJOGI, (állam-jogi) ősz. mn. tt. áitamjogi-t, tb. —ak. Államjogot illető, arra vonatkozó.
ÁLLADALM1, ÁLLADALOM, 1. ÁLLODAL- Államjogi tekintet, nézet. Allamjogi kérdések, értekezések.
ÁLLAMPAPÍR, (állam-papir) ősz. fn. 1) ÁllaMI, ÁLLODALOM.
mi ügyeket tartalmazó oklevél, iromány, szerzödvény.
ALLADZÓ, i. ÁLLAZÓ.
2) Papírpénz, melyet az állam bocsát ki, s annak érÁLLAG, (áll-ag) fa. tt. állag-ot. Új alkotásit vényességeért kezeskedik.
szó a latin substantia kifejezésére, mely jelent önmaÁLLAMSZOLGÁLAT, (állam-szolgálat) ősz. fn.
gában fönálló lényt, mely nem csupán járuléka va- L. ÁLLAMHIVATAL.
lamely más lénynek. Szellemi, anyagi állag. Az oltári
ÁLLAMTAN, (állam-tan) ősz. fn. Az államok
szentségben a kenyér és bor állaga Krisztus testévé és belső és külső viszonyainak ismertetése, mely azok
vérévé változik. V. ö. ÁLLOMÁNY és ÁLLAT.
fóldleiratával és történelmével szoros öszveköttetésÁLLAM, (áll-am) fn. tt. állam-ot. Szabatosan ben áll. (Statistica).
ÁLLAMTANÁCS, (állam-tanács) ősz. fn. Több
•zólva »m. bizonyos fejedelem, illetőleg erkölcsi felrég és törvények alatt élő, s külön polgárzati testü- tagokból álló felső hatóság, mely az illető állam ügyeit
letet képező emberek sokasága, saját kormányzattal igazgatja.
ÁLLAMTANACSOS, (állam-tanácsos) ÖBZ. fn.
bíró ország. Ez érteményben az állam jogi és politikai állapotra vonatkozik, s különbözik tőle az álloda- Államtanács tagja.
ÁLLAMÜGYÉSZ, (állam-ügyész) ősz. fn. Állom, mely jelent bizonyos {elsőség alatt levő országterületet. Egyedúri, köztársasági állam. Szabad álla- lami hivatalban levő ügyész, kinek kötelessége vádmok. Ktítónféle kormányi rendszerrel, törvényekkel bíró lóképen oly büntettek ellen föllépni, melyek az álállamok. A* államok nemzetközi viszonyai egymáshoz. lambiztonságát veszélyeztetik.
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ÁLLAMVIZSGÁLAT, (állam-vizsgálat) ősz. fn.
ÁLLAPÍTÁS, ÁLLAPÍTÁS (411-ap-ít-ás) fn. tt.
Vizsgálat az államot illető jogi és politikai tudomá- áttapitát-t, tb. —ok. Cselekvés, mely által állapítunk,
nyokból, melyet bizonyos személyekből álló bizottság megállapítunk valamit V. ö. ÁLLAPÍT.
ÁLLAPODÁS, (áll-ap-od-as) fn. tt. állapodás-t,
előtt kiáltani köteles, aki valamely állambivatalra
tb. —ok. Mozgalom utáni megszűnés, megnyngovia,
igényt tart.
ÁLLANDÓ, (áll-and-ó) mn. tt állandó-t. Ami helybenmaradás, veszteglés, minthogy csak az állaa maga nemében tartós, maradós, nem romlékony, podhatík meg, ami elébb ideoda mozgott, tovább
nem változékony. Állandó (arátság. Állandó hűség. haladt, ingadozott, stb. Szélesb ért akármiféle cselekÁllandó, mint a kossal, mint az égforgás. Állandó fize- vést, működést, események folyamát félbeszak&sztó
tét, mely időről-időre rendesen foly. Állandó katona- veszteglés, megpihenés.
tág, mely folyvást hadi szolgálatban áll. Állandó
ALLAPODÁSI, (áll-ap-od-ás-i) mn. tt állapodáti-t, tb. —ak. Állapodásra vonatkozó. Állapodári
egészség.
ÁLLANDÓAN, (áll-and-ó-an) ib. Tartósan, ma- hely, id8.
radósan, folytonosan, nem mulólag; változatlanul, sziÁLLAPODIK, (áll-ap-od-ik); k. m. áttapod-íam,
lárdul. Állandóan hű, egészséges, jó kedvű. Feltételében —tál, —ott. 1) Mozgalom, járáskel és, ingadozás után
állandóan megmarad.
nyugalomba helyezkedik. Állapodik a meghajtott ló,
ÁLLANDÓLAG, (411-and-ó-lag) ih. 1. ÁLLAN- midőn mindig lassabban lép, s végre tovább haladni
DÓAN.
megsziin, megállapodik. 2) Atv. erkölcsi ért. állapoÁLLANDÓSÁG, (áll-and-ó-s&g) fn. tt állan- dik az ember, midőn ifjúsági hévtől, indulatoktól töbdóság-ot. Tulajdonság, melynél fogva valami folyto- bé nem banyatik. Képzésre hasonló a csillapodik,
nosan bizonyos állapotú marad; tartósság, szilárd el- ülepedik, telepedik igékhez, melyek szintén a magok
határozottság mellett maradás; változatlanság. Áfái- nemében bizonyos helyen vagy viszonyban maradon nincs állandóság. Férfiat állandótág. A jó bor- dást, illetőleg nyugvást jelentenek.
nak egyik jelet kelléke az állandótag.
ÁLLAPODOTT, (áll-ap-od-ott) mn. tt. álíapaÁLLANDÓSÍT, (áU-and-ó-s-ít); áth. m. áliando- dott-at. 1) Ami mozogni, jámikelni megszűnt, egy
sit-ott, pár. —s, htn. —ni, vagy —a»i. Valamit ál- helyben veszteglő. 2) Atv. ért. indalatoktól nem hánytlandóvá, maradandóvá tesz, változás, vagy molékony- vetett, higgadt, komoly. Állapodott komoly férfi.
ÁLLAPOT, (áll-ap-ot) fn. tt állapot-ot. Általán
sag ellen biztosít. A némtet jólétét bölcs torvények t
azon külső és belső viszonyok, melyek között bizotiszta erkölcs fentarláta által áUandótítani.
ÁLLANDÓUL, (áll-and-ó-ul) 1. ÁLLANDÓAN. nyos személy vagy dolog létezik, mennyiben kedvező
vagy kedvezőtlen, jó vagy rósz helyzetre vonatkozÁLLAPAT, (áll-ap-at) fn. tt áüapat-ot. Szokotnak, s az illető személyt vagy dolgot bizonyos állandó
tabban 1. ÁLLAPOT. £ két szó: állapot és nyűgöt a alakban tüntetik elő. Úri, szegény, szolgai állapot. Jó,
rendes öt (ét) képzőtől elüt, mely igékből szokott fő- rótt, szerencsés, szerencsétlen állapot. Kényelmet, szűk,
neveket alkotni.
keserves állapotban élni. Rangbeli, vagyoni, hivatalÁLLAPIÉ, (411-ap-ik); k. m. áltap-tam, —tál, béli, polgári állapot. Állapotjával megelégedő" ember.
—ott. Kiavult ige, mely csak származékaiban él, mint: Ily állapotban nehéz boldogulni. Régi, új, jövendS álállapot, állapodik, állapodat. „És íme az Úr angyala lapot. Akkor mát állapotban valáwk. fiitkán jut emmegállapék mellették.« Káldi.Luk. H. 9. „És leszáll- bernek elébbi állapota eszébe. Km. Bizony furcsa álván Jézus azokkkal állapék mezőhelyen. "„ Mikor ke- lapot, beittuk a kalapot. Km. Az épületeket, földeket,
dig megállapnának ötét kérdezvén." „Megáttapának ttotokét jó állapotban találni. Az ország szomorú államesszől." „És áUapván hát megöl ő libáinál." Münch. potban szenved. Törökül s arabul hal.
cod. „És állapék » királyi háznak pitvarában." „És
ÁLLAPOTJEGYZŐ, (állapot-jegyző) ősz. fn.
bemenvén állapék ő orczája előtt." Bécsi cod. „De Módosított ige, mely a cselekvés, szenvedés, szóval az
magában nem állapék." Sz. Katalin verses legendája. igék értelmének állapotát fejezi ki, mint: menüén,
„Erősen megáüapik(=r megáll) ő fogadása." Benigna menve, menett, melyeket a mondatban midőn vagy miasszony imádságos könyve. Ma állapodik és áll hasz- kor által föl lehet gyakran oldani. Használatra nézve
náltatik helyette. Egyébiránt valószínű, hogy hajdan 1) a van vén állapotjegyző változatlanul marad, pl.
létezett állap főnév is, mint: alap, etillap, ülep, telep, elmenvén meghoztam ; haza jutván megkezdette munkáterep, kVzep.
ját ; várván vártunk. 2) A va ve állapotjegyző a régi
ÁLLAPÍT, (áll-ap-ít); áth. m. állapU-ott, pár. irományok szerént minden egy birtoku személyragot
—s, htn. —ni, vagy —ani. 1) Valamit álló, mara- felveszen, pl. Tehát jttvéd ajándékozzad te ajándokodandó, tartós helyzetbe tesz. Különbözik tőle az alapit, dat. Ét bemenvéjek lakosának ott. A konykolyt kitted •
mely ám. valaminek alapját, fenekét teszi le, alapot vétek kiirtsátok vélek a búzát is. Técelygetek nem tudrak, csinál, az állapit pedig bizonyos alapra helyez tátok irást. (Müncheni cod.) Midőn pedig szenvedőleg
valamit. Az épületet erSt alapra állapítani. 2) Meg állítmányul használtatik, minden egyéb ragot is feligekötővel valami mozgásban levőt nyugalomba he- veszen, s ekkor az egyeztetésre nézve az alanyi főnév
lyez, megállít, csillapít.
személyét és szamitt követi, pl. Vallóink rakcák tér-
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kekkel. Könyveiéi olveu újságokkal (elveket. A* énpostiUámat, úgymint semmit, és minden tévelygésekkel rakt'át, meveti. Telcgdi. A mai szokás a va ve állapotjegyzőket határozó gyanánt használván ragozatlanul hagyja, kivérén a többes száma harmadik személyragot,
mely a vannak kihagyására alkalmaztatik, pl. az újságok telvék hírekkel, azaz telve vannak. 3) Szokásban
volt a régieknél az att ett képzőjü állapotjegyző is,
ügy hogy személyragoztatván, a névvel, melyre vonatkozik , személyben és számban megegyezik, pl.
Idtá Satanátt, miként villámától mennyből lehull-atta.
Ét hallak a két tanítvány ötét beszél-ette. Úr, mikor
láttánk tégedet éhez-etted, ét etettünk tégedet — szomjaz(al)tad, és veneréket adtonk te neked. (Müncheni cod).
L. —ATTA, igerag.
ÁLLAPTAT, (áll-ap-tat); 4th. m. állaptat-lam,
—tál, —ott. Régies, a mai állít és állapit helyett.
Nabvchodonozor király alkata arany oszlopot ... és
állap/alá Stet Durdnnak mezején. (Bécsi cod). Dariut
király vete szerzést és megállaptata. (Bécsi cod). És
kivan Jéna egy apródat, állaptatá (statuit) Stet őkSteptltek. (Müncheni cod).
ÁLLÁS, (áll-ás) fn. tt állás-í, tb. —ok. 1) A
lábas állatnak azon helyzete, midőn testével lábaira
nehezkedik. 2) Az élő állatnak, vagy akánnely testiiek egy helyen maradása, nyngovása. Állatban elromlik a lé, megpothad a víz. 3) Az emberi testnek külső
idoma, alkata, kivált midőn lábain áll. Bünké, feszes,
katonát, szép állás. 4) Életbéli állapot, helyzet, hivatal, életmód. Jó állatra vergődni. Nyomora állásban lenni. Állatát jobbra változtatni. 5) Azon hely,
melyen valami áll, létezik, melyre valamit raknak.
Baromállás. Lóállát. Szekérálldt a fogadókban. Elégelt a szentpéten állás. Népd. Vátárállás, tér, melyen
a vásárt tartják, vásárhely. 6) Emelvényéé alkotmány, különösen melyet az építésnél használnak. Kőmívesek állása.
ÁLLÁSBAK, (állás-bak) ősz. fn. Baknak nevezett négylába hosszúkás szék, melyre az építésnél
használt állás deszkáit rakják.
ÁLLÁSDESZKA, (állás-deszka) ősz. fn. Az építésnél használt állás padlózatául rakott deszkák.
ÁLLÁSFA, (állás-fa) ősz. fű. Általán minden
fanemű, úgymint gerendák, bakok, deszkák, melyekből •* építési állast szerkesztik. Különösen azon vastag gerendák, fenyűszalak, melyek az állás padlózatát
tirpák.
ÁLLÁSHELY, (illás-bcly) ősz. fn. Oly hely,
nevezetesen csárda, fogadó, postaház, hol az utasok,
fuvarosok, postakocsisok megállapodni, illetőleg fogatokat változtatni szoktak; állomás.
ÁLLÁSKÖTÉL, (állás-kötél) ősz. fn. Az állásfákat öszvetartó, s megerősítő kötél; továbbá kötél,
mely által holmi építési szereket az állásra fölhúznak.
ÁLLÁSLÁB, (állás-láb) ősz. fű. Vastag karók, czölöpök, gerendák, melyeken az állás padolata
nyugszik.

ÁLLÁSLYUK, (állás-lyuk) ősz. fn. 1) Lyukak
az építés alatt levő falban, melyekből az állás padolatát tartó rudakat kitolják. 2) Lyuk az állas padolstán,
melyen az építéshez való követ, téglát, meszet stb,
fölhúzzak.
ÁLLÁSPONT, (állás-pont) ősz. fn. 1) Mértani
ért. azon helypont, honnan bizonyos távolságot mérünk. 2) Atv. ért szemléleti kiinduló pont, melyet
alapul veszünk, midőn valamely dolog viszonyait
megvizsgálni s arról határozott Ítéletet mondani akarunk. Falamit különböző álláspontból tekinteni.
ÁLLÁSRÚD, (illis-riid) ősz. fn. Az építési állásoknál alkalmaztatni szokott rudak.
ÁLLÁSVONAL, (illás-vonal) ősz. fn. Mértani
álláspontból kiinduló vonal, mely bizonyos távolságigterjed.
ÁLLAT, (1), (áll-at) fn. tt áliaí-oí. I. A régieknél ám. állomány (substautia), lényeg (essentiá). Az
Isten állatában egy, személy ében három. Háromtág a személyekben, egy istenség állatban. Krisztina legendája.
Én tőlem, ki állatom szerént szeretet vagyok. Debreczeni legendás könyv. Kitek kedig gondolván toldhat
S állatjához egy tengnyit t azaz testének egész állományához, termetéhez. És mikoron mind az hármat
állatjára (termetére) megnézte volna. Pesti Gábor meséi. Hol voltának a nevezetes óriások, kik kezdettől fogván nagy állatúak (magnae staturae) voltának. Bécsi
cod. Előszerbeli egyházak minden állatban (állapot,
status) falának jobbak mint mostan. Érsekújvárt cod.
Megismtré állatjából (állapotjából) hogy kimúlnék ez
világból. Sz. Katalin verses legendája. Továbbá ugyan
a régieknél ám. általán véve állapot és dolog (rés).
És ez tömlSczbe tartatnak három álladbeli (állapotbeli)
embörök fogván. Góry-codex. A'i neki az állatot (dolgot)
mondotta vala. Mardoclteus ez állatnak emlékezetét írásokba oda. Mely állat az ó históriákból is bizonyütatik. Bécsi cod. Sokak akarák szerzeniek ez állatoknak
mondékit, (malti conati sünt ordinare narrationem rerum). Miinch. cod. II. Ujabbkori, és mai közönséges
értelemben. 1) Minden élő lény, mely érez és önerejéből mozog, hajdan : lelkes állat, vagy csak: lelket.
Emlős, szárnyai, cstíszómászó, gerinczes, gerincztelen,
szárazföldi, vízi állatok. Okot, oktalan, emberi, asszonyt
állat. Állat-e, vagy szerzel t Km. Szorosb ért. az ember kivételével minden más érző, és mozgó lény. Oktalan állat. Állatnál alábbvaló. Állatokat tartani, nevelni, szaporítani. Vad, szelíd, házi áttolok.
Mi a I. pont alatti állat elemzését illeti, gyöke
azon áll, mely átv. értelemben ám. bizonyos részekből van szerkesztve, pl. óz ember testből ét leiekből áll,
azaz lényegét test és lélek teszi. A H. pont alatti állat
eredete kétfélekép elemezhető, vagy a föntebb! ige talajdon jelentéséből, mennyire az állatok mint élő lények legtöbb nemei lábakon állanak és mozognak,
vagy pedig a lélekzést utánzó természeti á áh hangból lett ál, áhl, áll ige, miszerint állat annyi volna,
mint lélekző lény, oly észjárással, mint a latin anima
és animál. Képzőjére nézve azon át ét osztályúak közé
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tartozik, melyek nem elront, hanem öszszerü dolgokat
jelentenek, mint: kuvat, követ, evet. A finn elo*in, elo°n
(= élek) szótól ered. A persában óla (Beregszászi).
Figyelmet érdemel a góth alá = elleni.
ÁLLAT, (2) (&ll-at); áth. m. állot-tam, —tál,
—ott, pár. állass. Eszközli, meghagyja, parancsolja,
hogy valaki vagy valami álljon. Ma: dilit. Jóuué
megállóid a napot. Pázmán. Megállaták a hajót.
Mfinch. cod. Ki állatddföldet S állatán. Keszthelyi codez. Ét áttolta Stet az őszeké elStt. Krisztina legendája.
„Mint a lélek, mely végnélkül! képzeletével
Messze jövendőben lakot állat előre magának."
Vörösmarty.
Tulajdonképen miveltető jelentésű, mint: járót,
fektet, futtat. Tehát szabatosan szólva különbözik tőle
az állít: pl. Á hadtereget tárban vitben állatja (stehen
lassen). fladsereget állít (stellen). Régebben használtatott a mai áüít helyett ,affinnat' értelemben is. Mi
scükség azt annyira állatni? (Qaid opus est de eo
tam valde affirmarc?). Erősen állatni. (Affirmare animo). Pirizpápay. Különbözik tőle: olajt vagy altí,
mely Molnár Albert szerént is ám. puto, existímo,
arbitror.
ÁLLATÁS, (áll-at-ás) fo. tt állatás-t, tb. —ok.
1) Cselekvés, illetőleg rendelés, parancsolis, melynél
fogva valakit vagy valamit illatunk. 2) Állítás (affirmatio). „Hogy pedig altatásának teljes hitelt szerezzen." Faludi Ferencz.
ÁLLATBONCZOLÁS, (állat-bonczolás) ősz. &.
Az állati testnek egyes alkatrészeire feltagolása, azaz oly műtét, mely által az állati test életmüszerkezete részletesen szem elé állíttatik.
ÁLLATBÖR, (állat-bőr) ősz. fa. Az állati test
külső burka, takarója, mely rendesen fehéres rostokból áll, s több állatnemeknél vagy egészen, vagy
részben szőrrel van benőve.
ÁLLATFESTÖ, (állat-festő) ős*, fa. Festő, vagy
helyesebben festesz, ki az állatok rajzolását tűzi ki
különös tanulmányul.
ÁLLATGYÓGYTUDOMÁNY, (állat-gyógy-tadomány) ősz. fn. Tudomány vagy tan, mely az allatok, különösen háziak betegségeit, s ezek orvoslás!
módjait rendszeresen tárgyalja.
ÁLLATHANG, (állathang) ősz. fn. Különféle
hangok, melyeket az állatok nemeik szerint adni és
hallatni szoktak, kfilönböztetésül az emberek vagy
lélektelen testek hangjaitól.
ÁLLATI, (áll-at-i) mn. tt. állati-t, tb. —ok.
Allatot illető, attól származó, arra vonatkozó, annak természetére mutató. Állati szükségek. Állati unton. Állati vadtag. Állati élvek.
ÁULATILAG, (áll-at-i-lag) ih. Állatok módja,
szokása, ösztöne szerint ÁUatilag vakon követni őszionéit, vágyait. ÁUatilag élni.
ÁLLATIMÁDÁS, (állat-imádás) ősz. fn. Állatok istenítése, állatok tisztelése Isten gyanánt.
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ÁLLATDfÁDÓ, (állat-imádó) ősz. fa. Aki szellemi igaz Isten helyett oktalan allatokat imád. V. ö.
IMÁD.
ÁLLATISÁG, (áll-at-i-ság) fa. tt álíaíiság-oí.
Oktalan állatok természetéből folyó érzéki tulajdonság, különösen oly emberi életmód, mely a lélek nemesebb ösztöneit az állati érzékiség féktelen kielégítése által elnyomja; testiség.
ÁLLATISME, (állat-isme) ősz. fa. Az állatok
országának szakavatott tudománya ismerete.
ÁLLATISMERÖ, (állat-ismerő) ősz. fn. Az állatok országáról szakismerettel bíró természettudós.
ÁLLATÍT, (áll-at-ít); áth. m. áüattí-ott, pár.
állotfts, hat —ni vagy — ani. Átv. ért állati természetűvé alacsonít, oktalan állathoz hasonlóvá ten
valakit
ÁLLATKA, (áll-at-ka) kies. fa. tt állatkát, tb.
állatkák. A maga nemében kisded, csekély testű illat, milyenek a rovarok, férgek stb.
ÁLLATKERT, (állat-kert) ősz. fa. 1) Kerített
erdő, berek, liget, melyben különösen konyhára való
vadakat tenyésztenek; vadaskert. 2) Olyan kert,
melyben különféle éghajlati s mindennemű szárazföldi sőt vízi állatok is öszregytijtve táplaltatnak. Királyi, császári állatkert.
ÁLLATKÖR, (állat-kör) ősz. fn. Égtani ért
ám. az ég boltozatának azon keskeny köre vagy öve,
melyen a bolygó csillagok keringenek, szélessége
mintegy busz foknyira terjed, és tízenkét egyenlő
részre, azaz esillagzatra osztatik föl, melyek névszerint versbe foglalva így követik egymást: Kot, bika,
ikrek után, rák, arszlán, és arotóscfiz, mérleggel bököltf,
Íjász, bak, kanta, halakkal. Az állatkor némelyek szerint : bárkor (Zodiacns).
ÁLLATLAN, (áll-atlan) mn. tt állaílon-í, tb.
—ok. Akinek vagy minek álla nincs, vagy igen kis
álla van.
ÁLLATLEIRÁS, (állat-leírás) ősz. fa. Természetrajzi munka, mely az állatokat különböztető jegyeik szerint ismerteti.
ÁLLATNEM, (állat-nem) ősz. fa. Azon életszerves testek osztálya, melybez a szoros értelemben
vett élő állatok tartoznak. ÁUatnemhe*, nSvénynemhe* tartotótettek.
ÁLLATNEMÜ, (állat-nemű) ősz. mn. Állatok
neméhez tartozó, azok tulajdonságaival, jegyeivel biró. ÁUatnemu teremtmények.
ÁLLATNÖVÉNY, (állat-növény) ősz. fa. A természeti testek egyik neme, mely félig az állatok,
félig a növények országába tartozik, azaz, mely tenyészésére, növésére és külsejére nézve a növényekhez hasonló, de öntápláló ereje és érzékenységénél
fogva az állatok országába való.
ÁLLATNYELV, (állat-nyelv) ősz. fa. Ás oktalan állatok természetes hangjai, melyek által értelmeik, vágyaik különféle állapotját és nemeit ösztönszerüleg nyilvánítják.
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ÁLLATOCSKA, (411-at-ocs-ka) kies. fn. tt. áilatoctká-t, tb. állatocskák. Az állatok legkisebb, legparányibb neme, milyenek pl. a férgek, ázalékférgek.
ÁLLATORSZÁG, (állat-ország) ősz. fn. Természetrajz! ért az életszerves lények azon öszvege,
melyben az allatnevezetüek foglaltatnak. A természeti
tettek <ft!otországa, nSvényországa, ásuányországa.
ÁLLATORVOS, (illat-orvos) ősz. fn. Orvos, ki
az állatok, különösen háziak nyavalyáit gyógyítja.
.Állatgyógyász.
ÁLLATOS. (áll-at-os) mn. tt. állatos-t vagy
—át, tb. —ok. Allatokkal bővelkedő. Állatot ország.
Állatot puszták. Állatot kert.
ÁLLATÖR, (állat-őr) ősz. fn. Állatkertekben,
vadaskertekben tartott állatokra fólügyelő személy.
ÁLLATÖV, 1. ÁLLATKÖR.
ÁLLATSZÓ, (állatszó) ősz. fn. Természeti állathang, mely által az azzal biró ösztönszerü érzelmeit, vágyait, szóval kcdélyi állapotját saját neme
szerint nyilvánítja; állathang, állatnyelv.
ÁLLATTAN, (álatt-tan) ősz. fn. Tan, mely az
állatok országának leírását s részletes ismertetését
terjeszti elő.
ÁLLATVIADAL, (állat-viadal) ősz. fn. Állatok
verekedése egymással, milyen a kakasok viaskodása,
a szarvasmarhák öklelődése, tulizása, ebek marakodása st Különösen emberek által látványul rendezett
ilyetén verekedés, mint hajdan Kómában divatozott,
vagy a spanyoloknál szokásos bikaviadal.
ÁLLAZ, (áll-az); áth. m. álioz-íam, —tál, —ott,
pár. —z. A ( lovat úgynevezett állazóval fölszereli, fékezi. V. ö. ÁLLAZÓ. A szilaj csikót állazni.
ÁLLAZÁS, (411-az-4s) fn. tt. állazást, tb. —ok.
A nyerges vagy hámos lónak állazóféle szerszámmal
fölszerelése. V. ö. ÁLLAZÓ.
ÁLLAZÓ, (áll-az-ó) fn. tt. állazó-í. Kapiczánhoz
vs^ry kantárhoz való vékony gyürüzetü lánczoska,
vagy szíj, melylyel a szilaj paripa állat fölszorítják.
ÁLLCSONT, (áll-csont) ősz. fn. Az állati fejnek azon része, melybe a fogak helyezvék.
ÁLLCSÚCS, (áll-csúcs) ősz. fn. Az állnak csiicsosan végződő alsó része.

ÁLLÉKONY, (áll-ék-ony) mn. tt. állékony-t v.
—öt, tb. —ak. Szilárd állású, helyéből nem mozduló,
nem ingatag. Állékony ezSlSpOk.
ÁLLÉKONYSÁG, (áll-ék-ony-ság) fa. tt. állékonyság-ot. Szilárd állása tulajdonság vagy állapot
ALLEVÉL, (ál-levél) ősz. fn. 1) A növényeken
buján sarjadzó fattyulevél. 2) Álnév alatt írt levél.
ÁLLGÖDÖR, (áll-gödör) ősz. fn. Gödröt képező
mélyedés vagy völgyecske, mely az állat kétfelé választja. £ gödröcske, mely szépség jegyének tartatik,
nem minden állnak tulajdonsága.
ÁLLGÖRCS, (áU-görcs) ősz. fn. Az állcsontnak
fájdalmas öszveszorulisa, állcsukulás.
ÁLLHATATLAN, (áll-hat-atlan) mn. tt. állhatatlan-t, tb. —ok. Aki átvitt értelmüleg egy helyen
állani, azonegy állapotban maradni nem szokott, azaz tetteiben, föltételeiben változékony. Állhatatlan,
mint a sátoros czigány, mint a gyermek. Állhatatlan
szeleburdi. Mondjuk változékony dolgokról is. Állhalatlan idő, szerencse, sors. Igehatározóul használva
ám. állhatatlanul.
ÁLLHATATLANKODÁS, (áll-hat-atlan-kodás) fn. tt. állhatatlankodát-t, tb. —ok. Kedélyi, föltételi és cselekvési ingadékonyság neme, midőn valaki folyvást vagy gyakran állhatatlanul viseli magát.
ÁLLHATATLANKODIK,(4U-hat-atlan-kod-ik);
k. m. állhatatlankod-tam, —tál, —ott. Föltételeit,
cselekvéseit, állapotát gyakran változtatja; másmás
dolgokba kezd, s mielőtt bevégezte volna, ismét abban
hagyja.
ÁLLHATATLANSAG , (áll-hat-atlan-ság) fn.
tt állhatatlantág-ot. Változékony tulajdonság, szilárd
eltökélés és kitartás nélkül, cselekvési vagy állapot!
ingadékonyság. Könnyelmű, gyermekiét áUhatatíantág.
ÁLLHATATLANUL, (áll-hat-atlan-ul) ősz. ih.
Változékonyan, eltökélett szilárd akarat nélkül.
ÁLLHATATOS, (áll-hat-at-os) mn. tt állhata<os-f vagy —aí, tb. —ak. Aki elhatározott föltétele
mellett szilárdul megmarad , kezdett munkáját félben
nem hagyja, aki minden viszályokkal megküzd; nem
változékony, nem ingadozó.
ÁLLHATATOST, (áll-hat-at-os-t) ih. Régies a
szokottabb állhatatosán helyett.
ÁLLHATATOSÁN, (áll-hat-at-os-an) ih. Állhatatos módon vagy módra. V. ö. ÁLLHATATOS.
ÁLLHATATOSSÁG, (áll-hat-at-os-ség) fn. tt.
állhatatottág-ot. Az emberi szándék, föltétel, akarat,
működés, szilárd, változatlan, nem ingadozó, nem csiiggete'g tulajdonsága. Keresztény állhatatosság, erény,
midőn valaki csábítások és ijesztések daczára hitéhez
hív marad.
ÁLLIK, (ál-lik) ősz. fn. Földalatti titkos menet
különösen a várépítmények alatt. (Mine).
ÁLLÍT, (áll-it); áth. m. álltí-ott, pár. —s, hat.
—ni vagy —ani. Tulajd. ért. eszközli, hogy a lábas
lény bizonyos helyzetben álljon. Sorba, egymásután
állítani a katonákat. Talpra állítani. Igekötőkkel:
beállítani, fölállítani, megállítani, hátraálltíani. A ló18

ÁLLCSUKÓDÁS, 1. ÁLLCSUKULÁS.

ÁLLCSUKULÁS, (áll-csukulás) ősz. fn. Görcsös állapot, midőn az áll erőszakosan öszvecsukódik,
• kinyitása műtét nélkül csak alig eszközölhető.
ÁLLCZA, (áU-cza) fn. tt. áüciát, tb. állczák. A
mérnökök polczos állványa , melyre eszközeiket helyezik.
ÁLLDOGÁL, (áll-od-og-ál), gyak. önh. m. áldogál-t. Tétlenül, henyélve, ácsorogva folytonosan egy
helyen, vagy majd itt, majd ott áll. Kapuban, piacsőn álldogálni. Ne álldogálj, hanem tégy valamit.
Ifit álldogáltok itt, takarodjatok.
ÁLLDOGÁLÁS, (ill-od-og-ál-ás) fn. tt. álldogátds-í, tb. —ok. Foglalkodás nélküli folytonos állás,
ácsorgis.
AXAB. HAOT SZOTÍB.
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vakot, Skröket beállítani az istálóba. Átv. ért. 1) Ingó,
ÁLLÍTÓLAGOS, ÁLLÍTÓLAGOS, (All-ít-ó-lagde lelketlen testet lábhoz vagy talphoz hasonló alap- os) mn. tt. állitólagos-t vagy —át, tb. —ok. Állítás
ra helyez, s mintegy állóvá tesz. A föl/ordított széket, szerinti, amint allíttatik ; előre föltett.
asztalt lábra állítani. A könyveket fiókokba áUtíani.
ÁLLJ, (áll-j) hadi vezényszó, melylyel a me2) Mozgásban levő állatot vagy más testet veszteg- nésben levő hadat megállítják. Ellenkezője: indulj!
lő, nyugvó állapotba helyez. Lovat, kocsit megállíÁLLKAPCZA, (411-kapcza, eredetileg: áll-kaptani. JCereket állítani. Megállítani a forgó gépet. 3) csa) ősz. fn. L. ÁLLCSONT.
Bizonyos czélra valakit vagy valamit előmatat, idéz,
ÁLLKAPOCS, L. ÁLLCSONT.
szerez. Katonákat állítani. Maga helyett matt állítani.
ÁLLKAPOCSFICZAM, (áll-kapocs-ficzam) ősz.
Tanúkat állítani. Amit elvetetettél, állítsd elS. 4) Va- fn. Az állkapocs ízfejének kimenülése.
lamit határozottan mond, erősít, vitat Hitéleten állítÁLLÓ, (áll-ó)mn. tt. áíló-í, tb. —k. 1) Aki vagy
hatom, hogy . . . Én is ott állítom, amit te. Okosat, ami tulajdon értelemben vett lábakon áll, illetőleg ily
bolondot állítani. Sokat, nagyot áütí, kévéiét bizonyít. helyzetben mozdulatlan marad. Háíultó lábakra álló
Én est jónak, czélirányosnak állítom. Hát te mit állí- paripa. Egy lábon álló lúd. Utczán álló, órsön álló
tat* felőle. Szóval, becsületére állítja. Váltig, vérig katona. 2) Átv. ért mozdulatlanul egy helyben maállítom. 5. Valamit alapít Iskolát, kúdedóvót ál- radó, veszteglő. Álló víz. Álló malomkerekek. Álló csillítani. Régiesen: állat. Különbözik: alít.
lagok, melyek látszólag mindig ugyanazon helyzetben
ÁLLÍTÁS, ÁLLÍTÁS, (áll-ít-ás) fn.tt áHítaVt, tűnnek föl. 3) Ami folytonosan tart, meg nem szűtb. —ok. 1) Cselekvés, mely által valamit állítunk, nik, el nem romlik. Álló, elálló gyümSlct. Sok évig
ez igének minden érteménye szerint 2) Különösen : álló bor. Egy álló esztendeig. Öszvetételekben: boszmondomány. Alapot, alaptalan, okot állítás ; továbbá: sztiáüó, székálló legény, aki a mészárszékben a húst
bizonyítás, vitatás. Tanúk állítása. Sokak állítása sze- kivágja, vetttegáttó, örálló, stb. VeszteyáUó víznek,
rint a dolog Így történt. Igekötőkkel: beállítás, kiál- hallgatag embernek nem kell hmm. Km.
lítás, fölállttal, megállítás, oarveállítás, melyeket 1.
ÁLLÓCSILLAG, (álló-csillag) ősz. fh. Így nesaját rovataik alatt.
veztetnek azon csillagok, melyek látszólag helyeiket
ÁLLÍTGAT, (áll-ít-og-at); gyak. áth. m. áiiit- nem változtatják, vagyis az égboltozatnak mindig
goí-tam, —tál, —ott, pár. állítgass. 1) Valamit bizo- ugyanazon pontjain tűnnek elé, kfilönböztetésttl a
nyos vagy valószínű dolog gyanánt több ízben foly- bujdosó és üstököscsillagoktól. (Stella fixa).
tonosan előad, erősít, vitat 2) L ÁLLOGAT.
ÁLLODALMI, (áll-od-al-om-i) mn. tt átlodotÁLLÍTGATÁS, (áll-ít-og-at-ás) fn. tt állitgotás-t, mi-t, tb. —ok. ÁUodalmat illető, ahhoz tartozó, arra
tb. —ok. Több ízbeli, ismételt, gyakori állítás.
vonatkozó. Állodalmi ügyek. Állodalmi tanáét, tanácsos.
ÁLLÍTHATATLAN,(áll-ít-hat-atlan)mn.tt átÁLLODALOM, (all-od-al-om) fh. tt állodalmat.
Uthatatlan-t, tb. —ok. 1) Amit észszerűleg állítani, 1) Szabatosan véve, azon tartományok, országok öszilletőleg bebizonyítani, tanelvül előadni nem lebet ves földterülete, melyek bizonyos fejedelemséget, il2) Igekötőkkel párosulva, amit föl, Iá, meg, Ottót, stb. letőleg köztársaságot képeznek. (Etát territorale).
állítani nem lehet
Orosz állodalom, az orosz czár felsőségc alá tartozó
ÁLLÍTHATÓ, (állít-ható) mn. tt állítható-t, tb. földterület. Magyar állodalom, a magyar korona alá
—k. 1) Amit okszerűen, észtanilag állítani, vitatni, tartozó országok egyűttvére. Éjszakamerikai állodabizonyítani lehet 2) Amit föl, be, ki, meg, vissza, lom. Különbözik tőle az állom. V. ö. ÁLLAM. Egyéböttoe, stb. állítani lehet V. ö. ÁLLÍT.
iránt némelyek használják, de nem szabatosan, álloÁLLÍTMÁNY, (áll-ít-mány) fn. tt átlitmány-í, mány helyett is.
tb. —ok. 1) Mondomány, mely által bizonyos ÍtéleÁLLÓDÁS, (Ml-6-d-ás) fn. tt. álládái-t, tb.
tet fejezünk ki; szavakkal kifejezett Ítélet .Bizonyos —ok. Új hadi műszó, s jelenti a hadseregnek bizoálliímányí vitatni, tagadni. Valamit bizonyító, tagadó, nyos terv szerinti elhelyezett állapotját Kedvező, czélföltételet állomány. 2) Mint a mondat vagy mondo- szerü állódás. (Positio).
mány lényeges része jelenti azt, amit az alanyról
ÁLLOGAT, (áll-og-at); gyak. áth. m. áiiogotigenlőleg, tagadólag vagy föltételesen mondunk. (Prae- tam, —tál, —ott. Dűlőiéiben levő, vagy eldőlt, vagy
dicatum). Mondattani szabály szerint az állítmány az fekvő holmit föltámogat s mintegy lábra állít Tekealanynyal személyben és számban megegyezik, pl. a bábokat áttogatni. Kévéket állogatni. A halomban hefa (alany) virágzik (állítmány).
verő könyveket polcéra állogatni.
ÁLLÍTÓ, ÁLLÍTÓ, (áü-ít-ó) fa. tt állöó-f, tb.
ÁLLOGATÁS, (áll-og-at-ás) fa. tt állogatát-t,
—k. Aki valamit bizonyos vagy valószinti dolog gya- —ok. Cselekvés, midőn valamit állogatnak. V. ö.
nánt mond, vagy a más által mondottat helybenhagy- ÁLLOGAT.
ja, erősíti.
ÁLLOGATÓ, (áll-og-at-ó) fn. tt állogató-t, tb.
ÁLLÍTÓLAG, ÁLLÍTÓLAG, (411-ít-ó-lag) ih. —k. Aki valamit vagy holmit állogat. Tekeállogató,
1) Bizonyos ítéletet állítmányképen kimondva. 2) Föl- kéveállogató.
tételesen, előre, mint igazat, mint valami bizonyost
ÁLLÓHELY, (Álló-hely) ősz. fn. Azon hely,
foltive.
melyen valaki folytonosan állva marad, vagy állni
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szokott Reggeltől estig egy állóhelyen maradni. Ás
őrsöket állóhelyeiken találni.
ÁLLÓHÍD, (álló-híd) ősz. fn. Lábakra, oszlopokra épített híd, melyet ideoda mozdítani nem lehet, különböztetésül a hajókra épített vagy úgynevezett repülőhídtól. Budapesti áttóhíd. Esztergomi, komáromi hajóhíd.
ÁLLÓK, (áll-ók) mn. tt. állók-ol. Akinek rendkívül, vagyis aránylag nagy álla van. Képzőjénél s
alapérteményénél fogva hasonló a pofok, pirók, szemó'k szókhoz. Némelyek főnév gyanánt sardelle (halfaj) helyett használják. 1. AJÓK.
ÁLLÓKÉP, 1. SZOBOR. V. ö. ÁLLVÁNY,
BÁLVÁNY.
ÁLLOMÁNY, (áll-o-mány) fn. tt. állományt, tb.
—ok. 1) Alkatrészek öszvege, melyekből valami áll,
létezik. (Constitutivum). 2) L. ÁLLAG.
ÁLLOMÁS, (áll-om-ás) fn. tt. állomás-t, tb. —ok.
1) Utazás közben kitűzött nyugvó pont, vagyis hely,
melyen ideiglen megállani szokás. Postaállomás. Katonaállomás. Két, három mérföldnyi állomás. Minden
postaállomáson új looakal váltani. 2) Atv. ért. hivatalbeli, szolgálatból! hely, vagy állapot, melyhez valaki kötve van. Állomáson maradni. Állomásáról megfzSkStt katona. Jó állomásra jutni. Állomását elha<jyni.
Képzésre olyan mint: látomás, hallómat, tudomás,
vallomás. V. ö. ÁLDOMÁS.
ÁLLOMÁSI, (áll-om-ás-i) mn. tt. állomási-t, tb.
—dk. Állomást illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó.
Állomási postadíj, borravaló. Állomási lovak.
ÁLLOMÁSONKÉNT, (áll-om-ás-on-ként) ih. Állomásról állomásra; minden egyes állomást külön,
vagy sorba véve. Állomásonként fizetni a postabért.
Állomásonként változtatni az elö'fogatot.
ÁLLOMÁSOZ, (áll-om-ás-oz); önh. m. állomásoztam, —tf?í, —olt, pár. —z. Utaztában bizonyos helyen Tagy helyeken megállapodik, ideiglen megpihen.
A gozkocsi több helyen néhány perczig, némely helyeken pedig tovább szokott állomásozni. A katonák rendesen minden két mérföldnyi utazás után állomásoznak.
Különösen a katonaságra alkalmazva ám. bizonyos
helyen tartósabb ideig szállásol, lakik.
ÁLLOXG, (áll-ong); gyak. önh. m. áttong-tam,
— tál, vagy —ottam, —ottál, —ott, htn. —ni, vagy
—ani. Folyvást egy helyen, tétlenül, ácsorogva, vesztegelve áll; álldogál. Képzőjében az n közbevetett
s némi nagyítást s tartósságot jelent, mint ezekben
és ilyenekben: tátong, szállong, bolyong, mereng, kereng stb.
ÁLLÓPONT, 1. ÁLLÁSPONT.
ÁLLÓROSTA, (álló-rosta) ősz. fn. Lábakon álló,
gépnemfi nagy rosta, milyet a magtárakban szoktak
használni, különböztetésiil a kézirostától.
ÁLLÓSÁG, (áü-ó-ság) fn. tt. állóság-ot. Tartós,
maradó* tulajdonsága vagy állapota valaminek. V. ö.
ÁLLANDÓSÁG.
ÁLLÓSAS, (álló-sas) ősz. fn. Általán a fakerítések é« fából való épületekben azon földbe ásott ősz- '

lopok, melyek vésett oldalaiba a kerítés deszkáit, illetőleg az épület gerendáit beeresztik. V. ö. SAS.
ÁLLÓSÉR, (álló-ser) ősz. fa. Ser, melyet főzés
útin néhány hónapig hordóban állani e érni hagynak.
Némelyek szerint: ászokser.
ALLÓSEREQ, (álló-sereg) ősz. fa. Katonaság,
mely folyvást fegyver alatt szolgai, akár van háború,
akár nincs.
ÁLLÓSÍT, (áll-ó-s-ít); áth. m. áUósít-ott, pár.
—s, htn. —ni, vagy —ani. Állóssá, azaz tartóssá,
maradóssá tesz.
ÁLLÓSÍTOTT,(ill ó-s-ít-ott)mn. tt. áílósöoíí-at.
Amit állássá, tartóssá, maradóssá, a maga nemében
szilárd állapotúvá tettek.
ÁLLÓSZÉK, (álló-szék) ősz. fn. 1) Az állani tanuló kisdedek számára készített karzatos székforma
állvány. 2) A h&zfödélfák szerkezete fölállítva.
ÁLLOTT, (411-ott) mn. tt állotí-at. Átv. ért ami
régtől fogva áll, vagyis bizonyos állapotban vesztegel,
s ennélfogva eredeti épsége, fris volta megromlott
Állott tojás. Állott étel, hús. Állott szag.
ÁLLOTTAN, (áll-ott-an) ih. Állott állapotban,
eredeti épségét, fríseségét vesztve. A vadhúst sokan
állattan szeretik.
ÁLLOTTAS, (áll-ott-as) mn. tt áüottas-t, tb.
—ok. Kissé állott, avasodott. Állottat étel, vadhús.
ÁLLOVÁNY, (áll-o-vány) fa. tt. áUovány-t, tb.
—ok. 1) L. ÁLLAG. 2) A folyóvíz nagyobb mélysége, hol a víz mintegy megállapodva lasabban foly;
víz lengéje.
ÁLLÖBÖL, (áll-öböl) 1. ÁLLGÖDÖR.
ÁLLSÖMÖR, (áll-sömör) ősz. fn. Az állón támadt sömörféle küteg.
ÁLLSZAKIZOM, (áll-szak-izom) ősz. fn. Boncztani ért az állszakból kiinduló s fölfelé nyúló izom.
(Musculus mylohyoideus).
ÁLLSZORÍTÓ, (&ll-szorító) ősz. fa. 1. ÁLLAZÓ.
ÁLLTÁN, (áll-tan) ősz. fn. Tan, mely a súlyos testek vízirányos állapotát s azon föltételeket tárgyalja, melyek szerint azok mozdulatlanul maradnak.
(Statica).
ÁLLTARÉJ, (all-taréj) ősz. fn. Szakált képező
húsos kinövés a madarak állán. Kakas álltaréja.
ÁLLVACZOGÁS, (áll-vaczogás) ősz. fn. Nagy
hideg vagy bizonyos nyavalya által okozott reszketegség, midőn a fogak öszveverődnek.
ÁLLVÁNY, (áll-vány) fn. tt. álli-ány-í, tb. —ok.
Altalán lábféle támaszon, vagy talapon álló készület,
melyre valamit rakni, helyezni, emelni szoktak. Különösen , szobor, oszlop. Virágcserepeket tartó áttcúny. Nézők számára emelt állvány.
ÁLLYUK, (ál-lyuk) 1. ÁLLIK.
ÁLMATLAN, (ál-om-atlan) mn. tt. álmatlan-l,
tb. —ok. 1) Kinek álma nincs, alunni nem képes. Álmatlan Megek, vénemberek. 2) Alvás nélkül, éber állapotban töltött, virasztott. Álmatlan éjjel. Be sok álmatlan éjjelen együtt virasztottál relém. Csokonai. Határozókép ám. álmatlanul.
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ALMATLANÍT, (il-om-atlan-ít); ath. m. álmoí- okozza, hogy valaki almélkodjék bizonyos dolog fölött
lanü-ott, pár. —t, htn. —ni, vagy ani. Álmatlanná Ás ügyet szemfényvesztő álm&kodtatja a nézőket.
tesz, álomtól megfoszt Sok gond, aggodalom, betegség,
ALMENTSÉG, (ál-mentség) ősz. fn. Mentség,
dlmaüanüják ás embert.
szabadkoz&s, melynek alapját holmi ál okok, hazugÁLMATLANÍTÁS, (ál-om-aüan-ít-ás) fa. ti ál- ságok teszik.
matlantidt-l. tb. —ok. Álmatlanná tevés, álomtól megÁLMOD, (41-om-od); előfordul 1270-dikioklevélfosztás.
ben (Olmud) mint személynév (Jerney Nyelvkincsek).
ÁLMATLANKODÁS, (ál-om-atlan-kod-ás) fa.
|
ÁLMODÁS, (ál-om-od-ás) fn. tt. álmodás-t, tb.
tt. álmatlankodát-t, tb. —ok. Az időnek álom nélkül
! —ok. Az alvó ember képzelőtehetségének szabadon
töltése, és pedig gyakran.
ALMATLANKODlK,(ál-om-atlan-kod-ik); k. m. csapongó működése. Atv. ért. az ébren levőnek oly
képzelődései, melyek az ész és tapasztalás szabályaiálmatlankod-tam, —tál, —ott. Gyakran álom nélkül
| val nem egyeznek, s álomhoz hasonló látványokat
tölti az éjszakát, akár elfoglaltsága miatt, akár azért, 1
tüntetnek elő.
mivel álom nem jön reá.
ÁLMODIK,(41-om-od-ik);k.m. álmod-töm,—tál,
ÁLMATLANSÁG, (ál-om-atlan-sig) fn. tt ál- !
matlanság-ot. Alom, alvás nékiili állapot; gyengeség, J —ott. Alvásköcben működő képzelőteheteége holmi
betegség, melynél fogva valaki alonni nem tud. AI- öszve nem függő, tarka, hid képekkel, tüneményekl'kel foglalkodik. Átv. ért éber létére a képzelet szümaáantdgban szenvedni. Álmatlanságból dtltotni.
ÁLMATLANUL, (al-om-atían-ul) ib. Álom, vagy leményeit valóságnak veszi. Jót, rónát álmodni. Mit
alvás nélkül, álmatlan állapotban; virasztva. Álmat- 1 álmodtál t Azt álmodtam, hogy ... Azt csak álmodtöd, igazán nincs úgy. Megálmodtam, ami most törtélanul tölteni át éjét.
ALMEGTAMADÁS, (ál-meg-támadés) ősz. fn. nik velem. Arról nem is álmodtam. Ébren álmodik,
Hadi csel neme, midőn az ellenfélre azért ütnek rá, 1• álomképekkel amítgatja magát Éhet disznó makkal
hogy figyelmét a czélul kitűzött valódi megtámadás- álmodik. Km.
l
ÁLMODÓ, (41-om%i-ó) mn. és fn. tt áímodó-í.
tól elvonják, vagy erejét szétoszlassák.
ÁLMÉL, elvont törzsige, melyből álmélkodik, ál- ' Általány aki alvásközben álomképeket lát Különösen
méltódat származtak. Ezek gyakorlatos értelménél ' képzelgő, hiú ábrándokkal foglalkodó, magát ámítfogva (Űrnél ám. valamit bámul, csodál. Elemzésére gató ember.
ÁLMODOZÁS, (ál-om-od-oz-ás) fh. tt átmodonézve 1. ALMÉLKODIK.
sás-t,
tb. —ok. Gyakori álmodás, az alvó képzelőteÁLMÉLKODÁS, (ám-é-1-kod-ás) fn. tt. álmélI
hetségének
folytonos működése. Átv. ért. az ébren levő'
kodás-t, tb. —ok. A bámulásnak, csudalkozasnak leg- 1
embernek
bid
ábrándképekkel foglalkodása.
nagyobb foka, midőn valami meglepő, s előttünk ha- 1
ÁLMODOZIK,
(ál-om-od-oz-ik); k. m. átmodotmarjában megfoghatatlan eseményre mintegy eláll az
j
töm,
—tál,
—ott,
pár.
—sál. Gyakran, vagy folytoeszünk, és szájunk tatva marad. 1. ÁLMÉLKODIK.
nosan álmodik, álomképekkel, ábrándokkal foglalÁLMÉLKODIK, (ám-é-i-kod-ik); k. m. álméz- kodik. Hajnalodik, harmotosik, a kis leány álmodozik.
kod-tam, — tál, —ott, htn. —ni. Valamely véletlen, Népd. Aryúl agárral, macska egérrel álmodozik. Km.
rendkiviili, meglepő, észszel meg nem fogható esel
ÁLMOH, (ál-mob) ősz. fn. A mohok azon neme,
mény, vagy tárgy fölött bámészkodva, s mintegy szijmelyek
gyökere, törzse, és levele egy tagban egyetátva csudálkozik. Állapító ragu viszonynevek«t vonz. 1
Álmílkodni a történteken, a váratlan, megfoghatatlan sülve lenni látszanak.
ÁLMOS, (ál-om-os) mn. tt álmos-t, vagy —ot>
tüneményen.
Ezen igének egyszerű gyöke a csudalkozásból tb. —ok. 1) Alunni kivánó, aki albatnék. Almos vafakadó indulathang a, melyből részint bámulást ré- gyok, le kell fekünnSm. Ha álmot vagy, alugyál. A meszint az evvel járni szokott szájtatást, és ostobaságot, leg szobában, forró ngárban álmos lesz ás ember. 2)
jelentő sziimazékszók erednek, milyenek : ám / ámé, Sok alvást szerető, gyakran aluvó, illetőleg tanya.
ámtil, amit, ámolyog, előtéttel: bá, bámé, bámul, bam- Álmot mint a macska, mint a rö«í szolga, mint a beba, bocsa, máié, mamiasz, stb. Az ámé (= bámuló, teg pulyka. Km. 3) Álmok fejtegetésével foglalkodó.
csudalkozó, szájtátó , ostoba) törzsből lett: ámét = Álmotkönyo. 4) Mint fő és személynév Ügek fiának és
bámul, csudái, (mint elme elméi, eszme eszmél), s eb- Árpád vezér apjának neve, melyet a névtelen jegyző
ből gyakorUtos képzővel: áméliodik, és l közbetéttel: főképen az álom szóból elemez, minthogy, ügy mond,
álméZkodik, mint tájnyelven csók csóka helyett: csőik, születése anyjának álmában jósoltatott meg. Bíborban született Koszta leírása szerént: Salmuitet.
csolka, stb.
ÁLMÉLKODÓ, (im-é-1-kod-ó) mn. tt. álmél„nagyra kelendő
kodó-í. Bámulva csudalkozó, bámészkodó, valamely
Képzeletek villannak meg diadalmas Ügekről,
váratlan meglepő dolgot mintegy szájtátva néző, halló.
S a deli Álmosról, s Álmosnak büszke fiáról
ÁLMÉLKODTAT, (am-é-1-kod-tat); mivelt m.
Parduczos Árpádról"
dlmélkodtat-tam, —tál, —ott, pár. — odíoss. Eszközli,
Vörösmarty.

ÁLMOSD—ÁLNOK

ÁLNOKSÁG—ÁLOKOSKODÁS

Régi oklevélben (1270-ből) előfordul Álmod
(Olmud) is mint személynév. Álmosnak neveztetett
Kálmán király testvére is.
ÁLMOSD, fala Biharban, helyr. —rá, —ön,
— róí.
ÁLMOSKÖNYV, (álmos-könyv) ősz. fn. A hiszékeny és babonás nép kezein forgó könyv, mely az
álmokat fejtegeti, hüvelyezi, s belölök jót vagy roszat
jövendöl.
ÁLMOSÍT, (ál-om-os-ít); áth. m. álmottí-ott, pár.
—t, htn. —ni, vagy —ani. Almossá tesz ; okozza,
eszközli, hogy valaki álmos legyen.
ÁLMOSÍTÁS, (al-om-os-ít-ás) fn. tt. dlmos(tát-t,
tb. —ok. Cselekvés, illetőleg okozás, mely által valaki
álmossá tétetik.
ÁLMOSODÁS, (ál-ora-os-od-4s) fn. tt. álmosodds-í, tb. —ok. Álmossá levés. V. ö. ÁLMOSODIK,
ÁLMOSODIK, (41-om-os-od-ik); k. m. álmosodtam, —tál, —ott. Alom kezd nehezedni reá; álmossá lesz. Álmosodni a nagy meleg, hideg, fáradság,
gyengeség miatt. Elálmosodni.
ÁLMOSSÁG, (ál-om-os-ság) fn. tt. álnw»ság-ot.
Gyakori alvásra hajlandó tulajdonság, vngy állapot.
Álmoííágot okozó, vagy elűzd szerek.
ÁLMOSUL, (ál-om-os*É); önh. m. álmost£l-í, 1.

tevő is : vitetnek vala kediy mát két ál/tokok ő ff le, hogy
megfeszejtetnének, tőiétől (mint: n&lAnil) álnokbakat
(nequiores se). Müncheni codex 154. és 186. lapokon. Egyetlen szó, melyben a nők rag melléknevet
alkot Régibb iratokban előjön álnak is : „ melyeket
ezek altiakéi (= álnokúl) szerzettének." Bécsi cod.
A Krisztina legendában is: álnak, álnakságos. Pesti
Gábornál: álnakság.
ÁLNOKSÁG, (41-nok-ság) fn. tt. á/nokság-oí.
Tettetett, hamis, csalárd lelkűéig, alattomos, gonosz
ravaszság. Aki álnokságot vet, bút arat. Km.
ÁLXOKSÁGOS, (41-nok-ság-os) mn. tt áinokságos-t, vagy —öt, tb. —ok. Álnokságot űző, alattomos ravasz csaló. „Rivévén a szidalmat, és gyalázatot . . . . és az álnokságos csapást." Káldi, Sirákfia.
XXII. 27.
ÁLNOKTALAN, (ál-nok-talan) mn. tt. álnoktalan-t, tb. —ok. Aki nem álnok; igaz, egyenes szivű,
őszinte.
ÁLNOKÚL, (ál-nok-ül) ih. Álnok módon, hamisan, ravaszul, csalárd lelkülog. Barátját álnokúl
jégre vinni. Alnokul megcsalni, elárulni, károsítani valakit.
ÁLNOLKODAT, ÁLNALKODAT, fn. tt. álnolkodat-ot. Előfordulnak álnolkodik igével együtt a müncheni és bécsi codcjcekbcn, dulus ('-s iniqita cogitatio
értelemben. V. ö. ÁLXOLKODIK.
ÁLNOLKODIK, ÁLNALKODIK (alkalmasint
összehúzva ebből: ál-nok-ol-kod-ik, ma inkább: álnokoskodik); k. m. álnolkod-tam, —tál, —ott. A müncheni codcxben : álnolkodik vala ö neki (93. lapon insidiabatur ei); a bécsi codnxben: és álnalkodnak vala
(observabant) egyminden napon szorgalmatost (szorgalmatosán) Siet látniuk.
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ÁLMOSODIK.

ÁLMOTTA, (41-om-ott-a vagy ál-om-od-t-a) ih.
Erdélyiesen ám. álmában, midőn álmodott. Ezen alak
a müncheni és bécsi codexckben gyakran előjön.
„Látá ő napát fekette és bideg leletté;" „baliák a kot
tanítvány ötét beszéllek?;" leié a leányt az ágyon
líleííe;" „és láták azokat elmentitek;" Jézus azért hogy
látá ötét siratta;" „littonk tégedet éhezett ed és etettünk tégedet, szomjaztad és vencréket (italt) attonk
teneked" stb.
ALMÜ, (ál-mű) ősz. fn. Eredeti mű gyanánt,
vagy helyett csaló szándékkal készített mű, pl. oklevél.
ÁLNAGYSÁG, (ál-nagyság) ősz. fn. Ráfogott,
tettetett érdemen alapuló nagyság, melyet valakinek
*> hízelgők, megfizetett magasztalok stb. tulajdonítanak.
ÁLNAK, régies, átnofc helyett.
ÁLNALKODAT, ÁLNALKODIK, 1. ÁLNOLKODAT, ÁLNOLKODIK.
ÁLNAP, (ál-nap) ősz. fn. Égi tünemény, midőn
a nap sugarainak visszaverődése által a valódi naphoz hasonló fénykör alaknl és látszik.
ÁLNÉV, (41-név) ősz. fn. Kölcsönözött, költött,
idegen név, melyet valaki saját neve helyett, illetőleg annak titokban tartása végett használ. Álnév alatt
irni, utazni, bujdosni. Álnév alá rejtezve másokat nyüvdnot lapokban gyalázni.
ÁLNEVŰ, (ál-nevü) ősz. mn. Álnevet használó,
valódi neve helyett költött, idegen névvel élő. Alneríl
irok, utasok. Álnevű kalandor, tolvaj.
ÁLNOK, (ál-nok) mn. tt. álnok-ot. Ál, azaz hamu, tettető, csalfa érzelmű, aki külsőleg mást mutat,
mint belsőleg érés; ravasz, kétszínű, régen te gonosz-
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ÁLNÖVEDÉK, (ál-növedék) ősz. fn. Általán
kóros, vagy fattyu sarjadzásu növedék, mely a rendesnek csak alakját viseli, milyenek az 41 magok,
üszögök.
ÁLNYOMAT, (ál-nyomat) ősz. fn.TJtánnyomat,
a törvényes kiadó, vagy szerző akarata és engedélye
nélkül.
ÁLOE, fn. tt. áloé-í. Növénynem a bathímesek
és egyanyások seregéből; csészéje nincs, bokrétája
csöves, feneke mezgés, hímszálai a vaczokból nőttek,
tokja hármas rekeszü, levelei vaskos húsosak. Nálunk
csak melegházakban tenyészik. (Aloc).
ALOG-, túl a Dunán divatos tájszó, szokottabban 1. ZÁLOG. A z elhapyatik benne, mint az ászM,
acskó szókban zászló zqcskó helyett.
ÁLOK, (ál-ok) ősz. fn. Látszó, vagy költött, nem
valódi ok; ürügy, melyet valaki az igazi ok elpalástol&sára hoz fel. További oly ok, mely a neki tulajdonított okozattal észtani öszvcköttetésben nincs, melyből észszerfileg nem következik, amit belőle kihozunk.
ÁLOKOSKODÁS, (ál-okoskodás) ősz. fn. Az
okoskodásban akár szándékosan, akár tudatlanságból
elkövetett balfogás, melynélfogva az előzmények és
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ÁLOM—ÁLOMHIÁNY

ÁLOMHOZÓ—ÁLOMSZESZ

következmény között szoros észtani öszvefüggés nincsen, tehát oly okoskodás, mely hamis tanra vezet.
ÁLOM, (ál-om) fn. tt álmo-t. Az állati érzékek,
illetőleg léleknek azon tennészetszfikségü nyugállapota, melyet máskép alvásnak nevezünk. Csendes, édes
álom. Mély, könnyű álom. .Nyugtalan, rifoid, hosszú
álom. Montba merülni. Álomból felébredni, fölriadni.
Kívánni az álmot. Álomra hajtani fejét. Almából fölverni, fölkelteni valakit. Szemeire nehezedik az álom.
Egy jó álom mindent helyre hoz. Km. Étel, ital, álom,
szükséges e három. Km. Személyesítve:

ÁLOMHOZÓ, (álom-hozó) ősz. mn. Minden, ami
álmossá tesz, ami az álmot mesterségesen, vagy rendkívül elősegíti, sietteti, könnyíti. Álomhozó szerek, mákony. Álomhozó lanyha eső', szellő, fosuhogás, patokcsörgedezét. Álomhozó malom.
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ÁLOMHÜVELYEZÉS, 1. ALOMFEJTÉS.
ÁLOMHÜVELYEZŐ, L ÁLOMFEJTÖ.

ÁLOMTOÉTT, (álom-idétt) ősz. ih. Álom idején,
álomban. Amit át ember ébren forgat, awal jattok
álomidétt is. Km.
ÁLOMISTEN, (álom-isten) ősz. fh. A régi hitregék istene, aki az emberekre rendkívüli álmot kül„Alom pihent még a mezőkön,
dött (Morpheus).
S ködben merengtek a tetőkön
ÁLOMFTAL, (álom-ital) ősz. fn. Általán minden
Az éjnek szürkületjei.
olyféle ital, mely álmot hoz, vagy melyet azon ürügy
Szemere Pál.
alatt iszik valaki, hogy jól alugyék, pl. különféle szeMegelőző s gyöngébb árnyalatú tüneményei: szes italok.
ÁLOMJÁKÁS, 1. ALVAJÁRÁS, vagy ALVAszendcr, szendergés, szunnyadás. 2) A képzelőtchctség
játszi szüleményei, tarka kepei, látványai, melyek al- BOLYGÁS.
ALOMJÁEÓ, i. ALVAJÁRÓ.
vás alatt tűnnek fel. Almot látni. Almokkal vesződni.
ÁLOMJÁTÉK, (álom-játék) ősz. fn. A képzelő
IjetztS, rémitó', borzasztó álmok. Szép, örvendetes álom.
Almokban gyönyörködni. Almokat hüvelyezni, fejtegetni, tehetségnek alvás alatti játszodozó csapongása.
ÁLOMJELENÉS, (álom-jelenés) ősz. fn. Sejtelmagyarázni. Álomban beszélni, sírni, nevetni, ugrálni,
repülni. 3) Atv. ért. az ébren levőnek hiú képzelő- mes álom, mely sorsunkra némi befolyással látszik
lenni, s azt némileg előérezteti velünk.
dései, ábrándjai.
ÁLOMJELENET, (álom-jelenet) ősz. fa. Álom„A bírhatót ne add el álompénzen,
jelenés elvont értelemben.
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz."
ÁLOMKÉP, (álom-kép) ősz. fn. Azon látvány,
Vörösmarty.
tQnemény, mely alvás alatt képzeletünkben támad.
Kedvet, örvendetet, ijetztS, rémet álomképek.
„Álmaim tűnnek, leesik szememről
A csalárd fátyol, s az arany világnak
„Irtóztatok koronként álmaim;
Rózsaberkéből sivatag vadon kél
Az éjjel is szörnyüket álmodám,
Zordon időkkel."
Berzsenyi.
Alig hogy eltűnt egyik álomképem,
Másik mereszte vad szemet reám."
Gyöke ál, olölehhel hál, az alvónak gyönge lePetőfi.
belését utánzó természeti hang, valamint a szuny, s«ender, latin somnus, söpör rokon értelmű szókban alapÁLOMKÓR, (álom-kór) ősz. fh. Gyöngeség, Ulohang a szuszogó sz. Egyébiránt egyezik vele a héber tőleg betegség neme, midőn valaki folyvást álmos.
C',hn (cbalóm) mely szintén álmot, álmodást jelent; Álomkórban szenvedni.
ÁLOMKÓROS, (álom-kóros) ősz. mn. Álomkóra gyökige chalam megvan az arab nyelvben is. Többan szenvedő. V. ö. ÁLOMKÓR.
bire v. ö. ALSZIK.
ÁLOMLÁTÁS, (álom-látás) ősz. fn. Álomképek
ÁLOMBÓDULÁS, (álom-bódulas) ősz. fn. Kószemlélete; álmodás.
ros mély álomból származó kábult állapot
ÁLOMLÁTÓ, (álom-látó) ősz. fh. Kinek olyan
ÁLOMBOLYGÁS, (álom-bolygás) ősz. fn. L.
álmai szoktak lenni, melyek valami jót vagy roszat
ALVAJÁKÁS, ALVAJÁRÓ.
előre gyaníttatnak, sejtetnek, láttatnak.
ÁLOMBOLYGÓ, 1. ALVAJÁRÓ.
ALOMLÁTVÁNY, (álom-látvány) 1. ÁLOMKÉP.
ÁLOMÉSZSZEL, (álom-észszel) ősz. ih. ÁlmoÁLOMMAGYARÁZÁS, 1. ÁLOMFEJTÉS.
san, félig alva, félig ébren; homályos észszel. ÁlomÁLOMNYOMÁS, (álom-nyomás) ősz. fa. Neészszel mondani, beszélni, csinálni valamit.
ALOMFEJTÉS, (álom-fejtés) ősz. fn. Az álom- hézség, illetőleg lélekzetszornlas, mely az alvót oly
féle képzelet! tüneményeknek kedvező vagy kedvezőt- erősen lepi meg, hogy felriadni kénytelen.
ÁLOMNYOMASZTÁS, 1. ÁLOMNYOMAS.
len értelemben magyarázása.
ÁLOMPOR, (álompor) ősz. fa. Poralakban beÁLOMFEJTÖ, (álom-fejtő) ősz. fn. Aki az álmoknak jó vagy rósz jelentését magyarázza, megfejti; vett álomhozó szer; altató por.
ÁLOMSZER, (álom-szer) ősz. fn. Általán minálomhüvelyező.
ÁLOMFÜ, (álom-fii) ősz. fn. Nadragulya fajú den szer, pl. italok, porok stb. melyek álmot hoznak.
ÁLOMSZESZ, (álom-szesz) ősz. fn. Szesz alaknövény, máskép, bolondfíí. (Atropa Mandragora).
ÁLOMHIÁNY, ősz. fn. L. ÁLOMTALANSÁG. jában beadatni szokott álomhozó szer.

285

ÁLOMSZESZSZEL—ÁLOZ

ÁLOMSZESZSZEL, (úlora-szcszszel) ősz. ih.
Álmosan, ahuzékonyan, alvóhoz hasonlóan. Alomszescszel átitatni, beszélni, tenni valamit.
ÁLOMSZÍJ, (álom-szíj) ősz. fn. A gyeplő markolatához való szalagféle szíj, mely a kocsi oldalához
köttetvén, a kocsist biztosítja, hogy elalvás esetében
a gyeplő a lovak közé nem esik.
ÁLOMSZUSZÉK, (álom-szuszék) ősz. fn. Aki
igen szeret alunni, sokalvó, ülomtáska.
ÁLOMSZUSZI, (úlom-szuszi) 1. ÁLOMSZUSZÉK.
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ÁLOZÁS, (ál-oz-ás) fn. tt, oVozás-í, tb. —ok.
Álnév alá búvás, hamis alakban mutatkozás, képmutatás.
ÁLÖLTÖZÉS, (ál-öltözés) ősz. fű. Általán, szokatlan , nem az illető személy rangjához, állapotához vagy neméhez illő öltözés. Különösen álruhába
öltözés.
ÁLÖLTÖZET, (ál-öltözet) 1. ÁLRUHÁZAT.
ÁLÖHÖKÍTÉS, (ál-örökítés) ősz. fn. Valamely
birtokba nem a törvényes örökösnek, hanem bitorlónak behelyezése.
ÁLÖRÖKÖS, (ál-örökös) ősz. fn. Aki az örökös
ÁLOMTALAN, (41-om-talan) 1. ÁLMATLAN.
nevűt és jogait bitorolja, akit az örökség jogszerüleg
ÁLOMTALANSÁG, 1. ÁLMATLANSÁG.
nem illet.
ÁLOMTALANUL, 1. ÁLMATLANUL.
ÁLOMTÁSKA, 1. ÁLOMSZUSZÉK.
ÁLÖRÖM, (ál-öröin) ősz. fn. 1) Tettetett, szinÁLOMTÜNEMÉNY, (álom-tünemény) 1. ÁLOM-lett, nem szívből fakadó őszinte öröm. 2) Csalóka hiú
KÉP.
öröm, mely utóbb szomorúságra fordul, dinomdánom,
ÁLORBÁNCZ, (ál-orbáncz) ősz. fn. Másféle ba- miből szánombánom leszen.
jokhoz , sebekhez, fekélyekhez, kütegekhez szövetALPAPA, (ál-pápa) ősz. fn. Ki a törvényesen vákezni szokott orbánczos gyulacUs. V. ö. ORBÁNCZ. lasztott pápa ellenében magát bi torul nevezi pápának.
ÁLORCZA, (ál-orcza) ősz. fn. Emberi orczát
ALPENZ, (ál-pénz) ősz. fn. Hamis pénz, utánvagy arczot képező üres alak, mely a valódi orcza zott pénz, mely mind anyagára, illetőleg belértékére,
elfódözésére használtatik. ÁlorcsAt venni föl. Álorczá- mind alakjára nézve az igazi törvényes pénztől küval járni. Levenni, letépni az álorczát. Átv. ért. álnév, lönbözik.
ÁLPÉNZVERÖ, (ál-pénz-verö) ősz. fn. Aki hamelyet valaki azért vészen föl, hogy személyét titokban tartsa, vagy hogy csalhasson, csempészkedhcssék, mis vegyitékü érempénzeket készít.
stb. Továbbá, ám. tettetés, színlelés, képmntatás. ÁlÁLPRÓFÉTA, (ál-próféta) 1. ÁLJÓS.
orcza alatt idegen jogokat bitorolni.
ÁLRAMA, (&l-ráma) ősz. fn. Valódi rámát utánÁLORCZÁS, (ál-orczis) ősz. mn. 1) Aki álor- zó, festett, vak ráma.
czát visel. Alorczás báli vendégek. Alorczás tolvajok.
ALKEM, (ál-rém) ősz. fn. Vak tünemény, agy2) Amit álorcza alatt szoktak tenni, gyakorolni. Ál- rém, mely egyedül a hevült képzelet szüleménye, pl.
orczás mulatság, tdnczvigalom. 3) Aki más nevét ve- kísértetek látása.
szi föl, hogy annak jogait bitorolhassa.
ÁLRUHA, (ál-ruha) ősz. fn. Titkolódzás végett
ALORCZÁSAN, (Al-orczásan) ősz. ih. Álorcza használt, szokatlan, az illető személy állapotához,
alá takart képpel, álorcza alá rejtve. Álorczásan menni rangjához, neméhez, nemzeti szokásához stb. nem illő
o tánctvigalomba.
mha. Álruhát Slteni. Éji kalandokra álruhában menni.
ÁLORCZÁSKODÁS, (ál-orczáskodás) ősz. fn. Tánczvigalmi álruha.
Sajit nevének , kilétének eltitkolása mellett, idegen
ÁLRUHÁZ, (ál-ruház) ősz. áth. Álruhába ölnév és czím alatti színeskedés.
töztet, álruhával ellát.
ÁLORCZÁSKODIK, (ál-orczáskodik), ősz. k.
ÁLRUHÁZAT, (ál-ruházat) ősz. fn. Álruhákból
m. álorczáskod-íam, —tál, —ott, hat. —ni. 1) Szin- álló egész öltözék, ú. m. löveg, köntös, nadrág, stb.
lett alakban, hamis vagy álnév alatt jár, kel, műköÁLSÁG, (ál-s&g) fn. tt. álság-ot. Gonosz szándédik. 2) Jámbornak, buzgónak, vallásosnak tetteti ma- kú titkolódzás, hamisság, alattomosság, ravaszság. Régát, képmutatót játszik.
gies. „Nincs te nálad valami álság." „És ólság viselÁLOECZÁSSÁG, (ál-orczásség) ősz. fn. L. ÁL- tetik ő kezében." „Áltágot toszen ö vele." Hécsi coORCZÁSKODÁS.
dex. „Álságot ne tégy." (Ne fraudem feccris), Münch.
ÁLORCZÁTLAN, (ál-oi czátlan) ősz. mn. Aki cod. „Hogy Jézust áhággal mogtartan&jak (letartóz•aját nyilt ábrázatában, nem álorczásan lép föl. Ál- tatnák). Kégi Passió.
urnát (t álorczátlan bálvendégek.
ALSZÁBNY, (él-szárny) ősz. fn. Némely maÁLOKCZÁZ, (ál-orczáz) ősz. áth. m. álorczáz- darak lábszáraibúi kinövő tollazat.
fam, —tál, —ott. Álorczával beföd, fölszerel, álorÁLSZÉMÉLY, (ál-szémély) ősz. fn. Más neve
cza alá bujtat, rejt A bálba menők álorczázzák ma- alatt lappangó, más nevét bitorló személy.
gukat.
ÁLSZÉMÉRÉM, (ál-szémérém) ősz. fn. Az erALORVOS, (ál-onros) ősz. fn. Kontár, nem ok- kölcsi érzésből fakadó szeméremhez külsőleg hasonló
leveléé, nyegle, knruzsló orvos.
kedély! állapot, midőn valaki oly dolgok miatt pironÁLOZ, (41-oz); önh. m. alattam, —tál, —olt, kodik, és szégyenli magát, melyek a gyöngéd erkölpár. —c. Általán, aki álszerepet játszik, álképbcn csiséget nem sértik, g melyek nem illetlenek, vagy
mutatkozik. A*loz minden képmutató.
melyeknek ö nem oka. Szegénységét, természeti sz«k-
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légeit, álszemérembó7 titkolni. ÁltzemérembSl nem enni,
nem inni. Gyermekek, falusi leányok alszemérme. V. ö.
SZEMÉREM.
ÁLSZÉR, (41-szér) ősz. fa. Általán mindenféle
szer, vagy eszköz, mely a kitűzött czél elérésére nem
alkalmas, mely csak látszólag vezet czélra. Különösen,
orvosi vagy gyógyszer, mely az illető nyavalyát ki
nem irtja, legfölebb ideigleu eltakarja, vagy elnyomja.
ÁLSZÍN, (ál-szín) ősz. fn. Átv. ért nem valódi,
hanem csak látszólagos alakja, külseje, színe valaminek. Álttsinben állítani elé valamit. Áltzinben látni a
dolgokat.
ÁLSZIROM, (ál-szirom) ősz. fn. Növénynem a
tizhímesek és egyanyások seregéből; csészéje ötlevelü,
bokréta helyett két metszési! sziromforma pilisekkel.
(Cherleria).
ÁLSZÓNOK, (ál-szónok) ősz. fn. Álokoskodásokkal élő, kontárkodó, szájhős, ki a szónoki nevet
csak bitorolja.
ÁLSZÓNOKSÁG, (ál-szónokság) ősz. fű. Fattyn,
kontár, nyegle szónokság, melyben sem ész, sem tudomány nincsen; hiú szijaskodas.
ÁLSZÜZ, (41-szüz) ősz. fn. Tiszta női szemérmességet színlelő, tettető, titkon pedig ellenkezőt gyakorló személy.
ÁLT, 1. ÁLTAL.
ÁLTAL, (1), névuto. Személyragozva: (én) általam, (te) általad, (ő) általa, stb. 1) Valakinek vagy
valaminek közbevetésével, eszközlésével, okozásával,
segítségével. Pártfogát által hivatalt nyerni. Munkáját
mások által végeztetni. Szolgája, levél által izenni falamit. Pazarlás által elszegényedni. Birtokcsettel a harmadik személyragot veszi föl. Pártfogásnak általa.
Mátoknak általa. Pazariáinak általa. 2) Bizonyos térnek innenső oldalától a túlsóig, vagy a túlsótól innensőig, s ekkor a viszonynév állapító ragot rész föl. Erdőn által utal nyitni. A Danán által hidat verni. Szántóföldön, réten által nem szabad utazni. Ez értelemben ám. keresztül. 3) Bizonyos idő kezdetétől annak
végéig, egész folyama alatt Nyáron által falun lakott.
Égett télen által beteg volt. Sajátságos szókötés: esztendó't által. A második és harmadik pont alatti értelemben ált vagy át öszvevont alak is használtatik.
Ez utóbbi mostani szólásmódok nem mindig használtattak ekképen, különösen az állapító rag sokszor
elmaradt: „Parancsolá ő tanejtványiiiak tenger által
(= tengeren által) menniek." Az időben méné Jézus
ünnepen vélemény által" (== véleményen azaz vetésen
által). „A leczek által (= leczeken által)." „A tó/ok
által (= a tőfokon által) menni." Még személyraggal
is „Megyén vala Szántanának általa (= Samarián
által)." Miinch. cod. Cedron vize általa. Nádor codez.
Valószínűleg az el-túl, vagy el-tó'l öszvetételekből származott, nevezetesen az első pont alatti által
= el-töl, mely alapfogalomban bizonyos kútfőből
származásra vonatkozik, pl. általam boldog leszesc; levelet szeretnék küldeni általad; az utóbbi pontok alatt
levő által pedig = el-túl (régiesen elve vagy elvé és

is) pl. a Dunán által = el tál a Dunán; nyáron által = el túl a nyáron. Ugyanezen értemény
rejlik benne, midőn igekötőül használtatik. Régi oklevélben (1015-ből) előjön oíúí(Athut) azaz keresztül
(Jernei. Nyelvkincsek). Az öszvevont ált vagy át
alakban egyezik vele a török tfíe (= túl pL serden
öté = a városon tdl), szanszkrit: áti (= tál); ide
sorozhatok a bélien: árza, avti (általellenben), s latin : ante is. V. ö. ÁLTAL, igekötő; és ALTALL,
ÁLTALKODIK.
ÁLTAL, (2), mint igekötő jelenti az illető igének olyatén cselekvését vagy szenvedését, vagy állapotát, mely innen túlra, vagy túlról innenre történik.
Általvinni ét általhozni valakit a Dunán. Mtalmemti,
általjönni a hídon. Ha te általadod, én általveszem.
ÁltaldSfni, dltalscúmi valakit. Általengedni a jószágot.
Általkergetni a juhokat a réten. „Egy haltetem általállott (azaz keresztiUállott vagy keresztülakadt) vala
az ő torkán." Debreczenilegendáakőnyv. Öszvevonva
ált, vagy szokottabban át. Ugyanaz a föntcbbi névutóval.
ÁLTALÁBAN, (által-á-ban) ih. Nem külön véve, nem darabonként, nem részletesen, hanem az egészet öszvesen együtt vagy legalább nagyobb részben
véve; jobbadán, jobbára. Altalán, nem napszámban
vállalni fitt bizonyát munkát. Az ifjak általában hajlandók a könnyelműségre. Ac üregek általában esémbetek szoktak lenni. .Egyáltalában, azaz kivétel nélkül,
vagy föltétlenül, határozottan.
ÁLTALABB, (által-abb) második fokú melléknév az által törzsből, s ám. átkelve rövidebb, hamarabb. „Nincs a bolondságra általabb út, mint a harag. *
Pázmán P. Miskép: oltóbb, mint: föntebb, alantabb.
ÁLTALAD vagy ÁTAD, (által-ad vagy át-ad),
ősz. áth. 1) Állapító ragu viszonynévvel ám. bizonyos téren keresztül nyújtva odaad. A falon, kéri;
téten általadra valamit. Általán valamit birtokai vagy
akármi végre odanyujt, odaenged. A vár kulcsait a
győzedelmes ellenségnek áltoladni. Átadni a* irományokat. A letartóztatott jószágot átadni a törvényét
örökömek. Átadni a megvett házal.
ÁLTALADÁS vagy ÁTADÁS, (által- vagy átadás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit bútokul vagy
használás, vagy tartás stb. végett általadnak, odaengedünk. Irományok, jószág általodása. Várkulcsok átadása. Átadásra meghívott tanúk.
ÁLTALADVÁNY vagy ÁTADVÁNY, (általvagy át-advány) ősz. fn. Általadásról szóló iromány,
bizonyítvány, oklevél.
ÁLTALAG, 1. ANTALAG.
ÁLTALALAKÍT vagy ÁTALAKÍT, (által- vagy
át-alakít) ősz. áth. Más alakúvá tegzen, más formára
változtat. A német szabású öltönyt magyarra átalakítani. Valamely társaságot átalakítani. A templomot
intézetté átalakítani.
ÁLTALALAKÍTÁS vagy ÁTALAKÍTÁS, (által- vagy át-alakítás) ősz fn. Cselekvés, midőn átalakítunk valamit.
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ÁLTALALAKÚL v. ÁTALAKUL, (által- vagy
át-alakúl) ősz. önb. Más, az előbbitől különböző alakot ölt, mis alakara változik. Az úgynevetett ebihalak békákká, a hernyók pillékké átíaialaktttnok.
ÁLTALALAKULÁS v. ÁTALAKULÁS, (általvagy át-alakulás) ősz. fa. Más alak fölöltése, más
alakura változás. A nemzet áltál-alakulása.
ÁLTALALAKULÁSI vagy ÁTALAKULÁSI,
(által vagy it-alakulási) ősz. mn. Átalakulásra vonatkozó, azt illető, ahhoz tartozó. Átalakulón korszak.
Átalakulási mozgalmak.
ÁLTALÁLLATOZÁS, (által-állatozás) ősz. fn.
K. kathólika hittani értelemben ám. a kenyér és bor
állatának azaz álloványának Krisztus testévé és véréré általváltozása. Régi szó. (Transsubstantiatio).
ÁLTALÁN, (által-án) ih. 1. ÁLTALÁBAN. A'ltalán véve, általán fogva.
ÁLTALÁNÍT, (által-an-ít); 4th. m. általántí-ott,
pár. —s, htn. —ni, vagy —ani. Az egyéni, vagy faji
tulajdonságokat az egész nemre kiterjeszti.
ÁLTALÁNÍTÁS, (által-án-ít-ás) fn. tt. áltolántíás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valamit általánítunk. V. ö. ÁLTALÁNÍT.
ÁLTALÁNOS, (által-án-os) mn. tt. álíalános-í,
vagy —át, tb. —ok. 1) Ami bizonyos sokaságnak
minden részeire kiterjed, kivétel nélküli, közönséges.
Általános panasz, elégiUetlenség. Általános szükség,
pénzhiány. Általános öröm, viy:Ag. 2) Bölcseleti ért
feltétlen, a maga nemében szükséges. Ellentéte: föltétes. (Absolutum ét conditionatuiu).
ÁLTALÁNOSAN, (41tal-án-os-an) ib. 1) Közönségesen, mindenek között, kivétel nélkül. Általánosan elterjedt hír. Általánosan tisztelt, szeretett férfi.
2) Föltétlenül.
ÁLTALÁNOSÍT, (által-án-os-ít); áth. m. áltelánottí-ott, pár. —s, htn. —ni, vagy —ani. Általánossá
tesz, köz szokásba, köz divatba boz, mindenekre kiterjeszt.
ÁLTALÁNOSSÁG, (által án-os-ság) fh. tt. általánosság-öt. Általános , közönséges, mindenekre kiterjedő minemüség; föltétleu állapot vagy tulajdonság. Altalánosságban állítani valamit, ám. nem különösen erre vagy arra vonatkozva.
ÁLTALÁNTÖZS, (általán-tözs) ősz. fn. Adásvevés neme, midőn az illető árukra nem különkülön,
nem darabonként, hanem öszvesen történik az alku.
ÁLTALÁNY, (által-ány) fn. tt. általány-t, tb.
—ok. 1) Ár, díj, fizetés, járandóság, melyet nem részletekben, hanem általán, mindenért vagy egyszer mindenkorra kötnek ki. 2) Bölcsészeti ért fóltétlen valami.
ÁLTALÁNYOS, ÁLTALÁNYOSAN, 1. ÁLTALÁNOS, ÁLTALÁNOSAN.
ÁLTALÁNYOZ, (által-any-oz); átb. m. álíalányoz-tam, —tál, —ott, pár. —z. Díjazási, fizetési általánynyal ellát valakit A rendes fizetésen kívül általányozni a tisztviselőket.
ÁLTALÁNYPÉNZ, (általány-pénz) ősz. fn. Általányképen fizetett díj, bér.
AJCAD.
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ÁLTALÁNYSZERINTÍ, (általány-szerinti) ősz.
mn. Nem különkülön, hanem öszvesen Ígért, adott,
vett. Általányszerínti alku, díj, fizetés, bér.
ÁLTALAS, (által-as) mn. tt általos-t vagy —át,
tb. —ok. Általános, közönséges, bizonyos sokaság
minden részeire kiterjedő.
ÁLTALÁZIK vagy ÁTÁZIK, (által- vagy átázik) ősz. k. Mondjuk általán testekről, midőn részeiket valami hígság, különösen víz, eső stb. általjárja,
s elébbi szilárd, tömör vagy kemény szerkezetök lágyabb leszen, megtágul, szétbomlik. Bőrig általázni.
A sárban, vízben járó ember csizmatalpa átázik. Atv.
tréfás ért nagyon megittasodik, megrészegedik, szókottabban: elázik.
ÁLTALÁZTAT vagy ÁTÁZTAT, (által- vagy
át-áztat) ősz. áth. Valamit minden részeiben nedvessé
tesz; eszközli, hogy átázzék.
ÁLTALBESZED, ősz. fn. Futólagos, odavetett,
nem megfontolt, az illető tárgyon csak mintegy általsurrauó beszéd.
ÁLTALBOCSÁT vagy ÁTBOCSÁT , (általvagy át-bocsát) ősz. áth. Valamely helynek túlsó oldaláról az innensőre vagy viszont onnan ide, vagy
innen oda keresztül menni enged, vagy ereszt, küld
valakit. Az utasokat általbocsátani a vámon, az ellenséges táboron.
ÁLTAL- vagy ÁTBOCSÁTÁS, ősz. fn. Átmenni
engedés, áteresztés, Átküldés.
ÁLTALBÓDORGÁS v. ÁTBÓDORGÁS, (általvagy át-bódorg&s) ősz. fn. Bódorogva átraenés, átkelés.
ÁLTALBÓDOROGvagyÁTBÓDOROG, (általvagy át-bódorog) ősz. öuh. Bódorogva általmegy valahová.
ÁLTALBOLYONG vagy ÁTBOLYONG, (altalvagy át-bolyong) 1. ÁLTALBÓDOROG.
ÁLTALBÖG vagy ÁTBÖG, (által-vagy át-b«g)
ősz. önh. Úgy vagy azért bőg, hogy a túlsó félen,
túlsó oldalon meghallják. A bika általbög a túlsó parton legeld' csordára.
ÁLTALBUVIK vagy ÁTBUVIK, (által- vagy
át-búvik); ősz. k. Szűk résen, szorulaton vagy lappangva a túlsó oldalra búvá keresztül hatol. Általbúvni a sűrű gályák kb'zOtt. Atbúvní a kapu alatt, a
sövény résén, az ablak rostélyán. Atv. ért. valamely
bajon szerencsésen átesik, bizonyos ügyesbajos állapotból kikötelödzik.
ÁLTALBUVÜFÜ, (által-buvó-fü) ősz. fn. Növényfaj a szingallérok neméből, szAra felálló, levelei
általnőttek, tojáskerckek ; máskép : buták. Bupleurum
rotundifolium).
ÁLTALBÜZLIKvagyÁTBÜZLJK (által- vagy
át-bűzlik) ősz. k. Bűze távolabbra elhat A bak kecske szaga általbüzlik a szomszéd házba. A pézmás ruha
álbüslik a mellékszobába.
ÁLTALCSAL vagy ÁTCSAL, (által- vagy átcsal) ősz. áth. Egyik oldalról, szélről, másikra csal,
édesget; egyik felekezettől, párttól másikhoz csábit
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ígéretekkel általcsalni az ellenség embereit. Szomszédbál kukoriczáfal dtcsalni a sertéseket, a baromfiakat.
ÁLTALCSALÁS vagy ÁTCSALÁS, (által- v.
át-csalás) ősz. fn. Cselekvés, melynél fogva általcsalnak valakit. L. ÁLTALCSAL.
ÁLTALCSAP vagy ÁTCSAP, (által- vagy átcsap) ; I. ősz. áth. Bizonyos téren keresztülcsap, hajt,
űz, kerget vagy egyik felekezetből másikba hajt A
csordát állalcsapni a folyó túlsó partjára. A tehenet
egyik csordából a másikba átcsapni. A labdát átcsapni
a házon.
II. Önhatólag véve ám. egyik oldalról, részről,
helyről másikra önkényleg átmegy. Használtatik sajátlag a szabadban járó vagy legelő barmokról. A
lovak, ökrük, juhok általcsapnak a szomszéd határba.
Atv. erkölcsi ért más párthoz, felekezethez szegődik. Átcsapni az ellenséghez, más politikai párthoz.
V. ö. CSAP.
ÁLTALCSAPÁS vagy ÁTCSAPÁS, (által- v.
itcsapás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki vagy valami általcsap.
ÁLTALCSÉPÉG vagy ÁTCSÉPÉG, (által- v.
átcsépég); ősz. önh. A testen keresztülgzivárgott nedv
cseppekben hull alá. Atcsepeg a víz a homokköven.
A rósz sátoron, esernyőn, háztetőn átcsepeg az esS.
ÁLTALCSÉPÉGÉS vagy ÁTCSÉPÉGÉS, (által vagy át-csépégés) ősz. fn. A folyadék keresztttlszivárg&sa és cseppenként lehullása, lefolyása.
ALTALCSILLOG vagy ÁTCSILLOG, (általvagy át-csillog) ősz. önh. A fénysugár hézagos testen keresztfilviláglik. Atcsülog a hold a felhők hasadékain, a fák lombjai kötött. A nap általcsillog a börtön szűk ablakán. A szép szemek átcsillognak a reczes
fátyolon.
ÁLTALCSILLOGÁS vagy ÁTCSILLOGAS,
(által- vagy át-csillogás) ősz. fn. A fénysugárnak bizonyos résen keresztülvilágítása.
ÁLTALCSŐDÍT vagy ÁTCSÖDÍT, (által- vagy
át-csődít) ősz. áth. Többeket egymásután vagy tömegesen egyik helyről, oldalról, részről másikra csődít, hajt, csalogat V. ö. CSÖDÍT.
ALTALCSÖDÍTÉS vagy ÁTCSÖDÍTÉS, (által- vagy át-csődítés) ősz. fa. Cselekvés, melynélfogva
valakit vagy valamit általcsődítenek.
ÁLTALCSŐDÜL vagy ÁTCSÖDÜL, (által- v.
át-osődfll) ősz. önh. Tömegesen összenyomulva, tolongva siet valamin keresztfii vagy valahova. V.
ö. CSŐDÜL.
ÁLTALCSŐDÜLÉS vagy ÁTCSÖDÜLÉS, (által- vagy átcsődfilés) ősz. fn. Tömegesen összenyomulva sietés egyik helyről, részről másikra.
ÁLTALCSÖEGEDÉZ vagy ÁTCSÖRGEDÉZ,
(által- vagy át-csörgedéz) ősz. gyak. önh. Köveken,
kavicsokon, bokrokon stb. keresztül csörögve folydogál, t i. a patakocska, erecske, csörgeteg, csermely.
ÁLTALCSÚSZ vagy ÁTCSÚSZ, (által- vagy
átcsúsz) ősz. önh. Szűk helyen, résen, szorulaton,
meglapulva csúszó állatok módjára keresztülbúvik.

Átv. ért. szövevényes, fogárd ügyekből, állapotból kikötelődzik, bizonyos bajon átesik.
ÁLTALCSÚSZÁS vagy ÁTCSÓSZÁS, (általvagy át-csnszás), ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki v.
valami általcsúsz.
ÁLTALCSÚSZTAT vagy ÁTCSÚSZTAT, (által- vagy át-csdsztat) ősz. áth. Tolás, taszigálás által
eszközli, hogy valamely test egyik helyről, oldalról másikra csűszszék. A jéghátán egyik partról a másikra általcsúsztatni a kis csónakot. Átv. ért szövevényes körülményeken, bajokon keresztül czélhoz juttat
ÁLTALCSÚSZTATÁS v. ÁTCSÚSZTATÁS,
(által- vagy át-csűsztatás) ősz. fn. Cselekvés, midőn
valakit vagy valamit általcsúsztatonk.
ÁLTALDAGASZT vagy ÁTDAGASZT, (általvagy át-dagaszt) ősz. ith. Gyúrva, dömöcskölve, ideoda forgatva eszközli, hogy a dagadas az illető testen, pl. kovászon keresztülhasson.
ÁLTALDAGASZTÁS vagy ÁTDAGASZTÁS,
(által- vagy át-dagasztés) ősz. fin. Cselekvés, melynél
fogva valamit átdagasztanak, v. ö. ÁLTALDAGASZT.
ÁLTALDESZKA. vagy ÁTDESZKA, (által- v.
át-deszka) ősz. fn. Széles ért bizonyos téren, mélység fölött, csatornán, patakon stb. keresztülfektetett
deszka, melyen ide-oda lehet járni. Különösen a csónakokon, ülőhelyül keresztül tett deszka.
ÁLTALDOB vagy ÁTDOB, (által-vagy át-dob);
ősz. áth. Valamit bizonyos tér, határvonal stb. fölött
keresztül elhajít, elvet Tárgyesetes neveken kivfil
állapító raguakat is vonz. Követ általdobni a háton.
ÁLTAL- vagy ÁTDOBÁS, ősz. fn. Cselekvés,
midőn valaki átdob valamit V. ö. ÁLTALDOB.
ÁLTALDOLGOZ vagy ÁTDOLGOZ, (által- v.
átdolgoz) ősz. áth. 1) Bizonyos időszakot dologgal
tölt Átdolgozni az egész napot, hetet, azaz egész héten,
napon által dolgozni. 2) A bevégzett, kész munkát
újból máskép alakítja, újakkal bővíti. Mondjak leginkább szellemi művekről.
ÁLTALDOLGOZÁS vagy ÁTDOLGOZÁS, (által- vagy át-dolgozás) ősz. fn. Valamely elkészült
szellemi műnek újra munkába vevése, más alakba
öltöztetése, bővítése.
ÁLTALDÖF vagy ÁTDÖF, (által- vagy átdöf)
ősz. áth. Hegyes, éles eszközzel, pl. karddal, dárdával,
késsel, tőrrel, villával, tülökkel, stb. valamely testet
keresztükzúr. V. ö. DÖF.
ÁLTALDÖFÉS vagy ÁTDÖFÉS, (által- vagy
át-döfés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valakit vagy valamit ember vagy állat általdöf.
ÁLTALDÖRGÖL vagy ÁTDÖRGÖL, (által- v.
át-dörgöl) ősz. áth. Valamit dörgölve egyik oldaltól
másikig keresztülkoptat, átlikaszt.
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ALTALDÖRZSÖL, 1. ÁLTALDÖRGÖL. V. ö.
DÖRGÖL és DÖRZSÖL.
ÁLTALÉG vagy ÁTÉO, (által- vagy át-ég) ősz.
önh. Tűz által egyik oldalától, lapjától kezdve a másikig megemésztetík, hamuvá lesz. Áltálig a kályha,
midőn a tűz által küikad.
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ÁLTALÉGÉS vagy ÁTÉGÉS, (által- vagy átégés) ősz. fh. Tűz által egyik felétől a másikig megemésztetek, elhamvadás.
ÁLTALÉGET vagy ÁTÉGET, (által- vagy átéget) ősz. áth. Valamit tűz vagy úgynevezett etető
szer által egyik oldaltól másikig elkoptat.
ÁLTALÉGETÉS vagy ÁTÉGETÉS, (által- v.
átégetés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit a tűz vagy
etető szer általéget.
ÁLTALÉL vagy ÁTÉL, (által- vagy át-él) ősz.
áth. Bizonyos időt élve tölt cl; bizonyos események
folytában élre marad. Általélni az élet virító korszakát. Sok viszontagságot, csapást átéltünk.
ÁLTALELLENBEN, vagy ÁTELLENBEN, (által- vagy át-ellenben) ősz. ih. A túlsó félen szemközt.
Altalellenben lakni valakivel.
ÁLTALELLENI, vagy ÁTELLENI, (által- vagy
&t-elleni) ősz. mn. Egymással szemközt levő, homlokirányban fekvő, levő. Altalelleni ház, szoba.
ÁLTALEMBÉR, (által-embér) ősz. fa. Őszinte,
becsületes, tetőtől talpig derék, mintegy általában:
ember.
ÁLTALEMEL, vagy ÁTEMEL, (által-vagy átemel) ősz. ith. Valakit vagy valamit fekvő vagy álló
helyéből felkapva bizonyos térségen, vonalon, keresztül máshová visz által. A kis gyermeket általemelni a
táron. A zsákokat egyik szekérről a másikra átemelni.
ÁLTAL vagy ÁTEMELÉS, ősz. fn. Cselekvés,
midőn valaki általemel valamit. V. ö. ÁLTALEMEL.
ÁLTALÉNEKÉL, vagy ÁTÉNEKÉL, (által- v.
át-énekél) ősz. átb. Bizonyos dallamot elejétől végig
elzeng; vagy, bizonyos időt énekelve tölt el. Általénekelni a szózatot. Az estvéli órákat zongora mellett
rfténekelni.
ÁLTAL vagy ÁTÉNEKLÉS , (által- vagy áténeklés) ősz. fn. Cselekvés, melyet gyakorol, aki valami dallamot, vagy időt áténekel.
ÁLTALENGED, vagy ÁTENGED, (Által- vagy
át-enged) ősz. ith. Engedőlcg valamit másnak bírni
h*gy> valaminek bírásáról más kedveért lemond. Öregebbnek általengedni a széket, a lisztesebb helyet. A nekünk jutott osztályrészt másnak átengedni. V.ö. ENGED.
ÁLTALENGEDÉS vagy ÁTENGEDÉS, (általvagy át-engedés) ősz. fn. Valamely birtokról, jogról vagy annak ideiglenes használatáról lemondás egy
másik kedveért.
ÁLTALÉR, vagy ÁTÉR, (által- vagy át-ér) ősz.
áth. Valamely testnek, vagy térnek hosszúsági vagy
szélességi, vagy egész kerületi mértékét megüti. Ezen
gerenda áltálén az árkot. Kinyújtott karokkal átérni
a fa derekát. Araszszal átérni a karcsú derekat.
ÁLTALERESZT, vagy ÁTERESZT, (által-vagy
át-ereszt) ősz. áth. Bizonyos téren, közön keresztül,
illetőleg innenről túlra vagy viszont menni enged. Az
utasokat általereszteni a vámkorlátokon. A vizet átereszteni a zugon V. ö. ERESZT.
ALTALERESZTES, vagy ÁTERESZTÉS, (által- vagy át-erenztés) ősz. fh. Cselekvés, melyet az

gyakorol, aki valakit vagy valamit átereszt. V. ö. ÁLTALERESZT.
ÁLTALESÉS vagy ÁTESÉS, (által- vagy átesés) ősz. fh. Állapot, midőn valami vagy valaki általesik valamin. V. ö. ÁLTALESIK.
ÁLTALESIK v. ÁTESIK, (által- vagy át-esik)
ősz. k. Mondjuk élő és élettelen testről, midőn siilyegyenét vesztve bizonyos testnek vagy térnek egyik
oldaláról másikra túlesik. Átv. ért. valamely fáradságos, tartós munkát, dolgot bevcgez. Hála Istennek,
ezen is általestem. Átesett rajta, mint Makó a házán. Km.
ÁLTALÉTET vagy ÁTÉTET, (által- vagy átétet) ősz. áth. Szilárd szövőtű, vagy tömör kemény
testet bizonyos rágó szerrel, pl. választóvízzel keresztül koptat, átlikaszt.
ÁLTALÉTETÉS vagy ÁTÉTETÉS, (által- vagy
át-étetés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki általétet
valamit.
ÁLTALEVEZ vagy ÁTEVEZ, (által- vagy átevez) ősz. önh. Evczölapáttal hajtva a vizet a víz
egyik oldaláról a másikra csónakázik, hajózik stb. Altalevezni a Dunán, a_ Balatonon.
ÁLTALEVEZES vagy ÁTEVEZÉS, (által- vagy
át-evezés) ősz. fn. Vízi járművön evező segítségével
egyik partról másikra szállás.
ÁLTALEVÖDÉS vagy ÁTEVÖDÉS, (által- v.
át-evődés) ősz. fn. Keményebb testnek valamely szer
által kcresztülkopúsa.
ÁLTALEVÖDIKv. ÁTEVÖDIK, (által- v. átevödlk) ősz. belsz. Mondjuk szilárd állományú testről,
midőn bizonyos híg szer, pl. választóvíz erejétől keresztiilkopik.
ÁLTALFA vagy ÁTFA, (által- vagy átfa) ősz.
fn. Bizonyos téren, hézagon, árkon, stb. keresztül tett
fa, pl. deszka, padló, gerenda, hogy ideoda járni, vagy
holmit áthordani lehessen rajta. Szélcsb ért keresztbe
tett fa.
ÁLTALPAGY vagy ÁTFAGY, (által- vagy átfagy) ősz. önh. A hideg fagyasztó ereje egész valóját
keresztüljárja, minden részében, kivül-belül megfagy.
ÁLTALFAGYÁS vagy ÁTFAGYÁS, (által- v.
át-fagyás) ősz. fn. A hideg általi megmcrevülés, egészen fagyvette állapot.
ÁLTALPAROL vagy ÁTFAROL, (által- vagy
át-farol) ősz. önh. Farral másik oldalra fordul, csúszik, pl. a szán, kocsi.
ÁLTALFAROLÁS vagy ÁTFAROLÁS, (általvagy át-farolás) ősz. fn. Farral fordulónak mozgása,
csúszása.
ÁLTALFAROLTAT v. ÁTFAROLTAT, (általvagy át-faroltat) ősz. áth. Eszközli, hogy valami
általfaroljon. Az Ökröt a rúd innenső oldaláról a túlsóra általfaroltaíni. A kocsit rúdjának forgatásával az
utcza egyik feléről a másikra általfaroltatni.
ÁLTALFÁZÁS vagy ÁTFÁZÁS, (által- vagy
át-fizás) ősz. fn. Testsanyarító állapot, midőn az élő
allatot keresztüljárja a hideg.
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ÁLTALPÁZIK vagy ÁTFÁZIK, (által- vagy
át-fizik) ősz. k. Testét minden részeiben a nagy hideg keresztaljárja, meghűti. Hideg esőben, csikorgó
fagyos szeles hidegben átfőzni. V. ö. FÁZIK.
ÁLTALFÉNYLIK vagy ÁTFÉNYLIK, (általvagy at-fénylik) ősz. k. Fénysugarai résen, hézagon,
nyilason, közön keresztülhatnak, s kitűnnek. A nap
általfénylik a fák lombjain.
ÁLTALFOG vagy ÁTFOG, (által- vagyit-fog)
ősz. áth. Valamit öszvetett araszokkal, vagy karokkal
körülölel, karol, nyálából. Általfogni a fa derekát,
a ló nyakát. V. ö. ÁLTALKAROL, ÍLTALÖLEL.
ÁLTALFOGLAL vagy ÁTFOGLAL, (által- v.
át-foglal) ősz. áth. Valamit egész kerületében és szilárdan tartva, öszvekötve körülfog. Abroncscsal általfoglalni a hordót. A kötél általfoglalja a tévét.
ÁLTALPOLY vagy ÁTFOLY, (által- vagy át
foly) ősz. önh. Valamely híg test, nevezetesen a víz
természetes esés következtében bizonyos téren keresztül, vagy helyről helyre ömöl. A kiáradt víz álíalfoly a réteken. Használtatik tirgyesetes viszonynévvel is. A etatorna átfolyja a város utczáit. Átv. ért.
általfolynak a kúszó, indis növények, midőn száraik,
indáik valamin keresztülbúvnak. A bab általfolyt a
sövényen, keritésen.
ÁLTALFOLYÁS vagy ÁTFOLYÁS, (által- vagy
át-folyás) ősz. fii. Cselekvés vagy állapot, midőn valami Altalfoly. Az árvíz általfolyása elltn gátol emelni.
ÁLTALPOLYDOGÁL vagy ÁTFOLYDOG ÁL,
(által- vagy át-folydogál) ősz. gyak. önh. Lassan folytonosan általfoly. A völgyi csermely általfolydogál a
sasok között. V. ö. ÁLTALFOLY.
ÁLTALFORDÍT vagy ÁTFORDÍT, (által- vagy
át-fordít) ősz. áth. Valamit egyik oldaláról másikra,
fordít A könyv leveleit átíalfordííam. Átfordítani a
hordót, kévét. Atv. ért. irományt, nyomtatványt más
nyelvre teszen át
ÁLTALFORGAT vagy ÁTFORGAT, (által- v.
at-forgat) ősz. áth. Többet egymás után, vagy valamit
gyakran általfordít Általforgatni a könyv leveleit. Általforgatni a kévéket.
ÁLTALFORGATÁS vagy ÁTFORGATÁS, (által- vagy át-forgatás) ősz. fh. Cselekvés, midőn valamit általforgatunk. V. ö. ÁLTALFORGAT.
ÁLTALFÚ vagy ÍTFÚ, (által- vagy át-fú) ősz.
önh. és áth. 1) Önhatólag véve ám. valami fölött, vagy
között fúva keresztülhat Ászéi álíalfit a résen, a tárt
obtaku s ajtajú szobán. Az árokban fekvS fölött általfá a zivatar. 2) Athatólag ám. fuvás által a mozgásba
hozott testet túlsó részre bajija. A szél át uteta egyik
oldaláról a marikra álíalfújja a szemetet, gőzt, havat.
ÁLTALFÚR vagy ÁTFÚR, (által- vagy át-für)
ősz. áth. Tömör testet bizonyos eszközzel, különösen
faróval keresztüllikaszt Általfúrni a falat, deszkát,
gerendát. Átfúrni a füleket.
ÁLTALFÜEÁS vagy ÁTFÚRÁS, (által- vagy
át-furás) os«. fn. Tömör test keresztüllikasztása bizonyos furóeszközzel.
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ÁLTALFÜT vagy ÁTFUT, (által- vagy át-fdt)
ősz. önh. Bizonyos térnek egyik oldaláról, vagy végéről a másikra fut ÁUalfutni a túlsó sorra. ÁUalfutni
a hídon. Tárgyesetes viszonynéwel is baaznaltatik.
Általfutni a várót nevezetesebb rétzeit. Átv. ért. valamit sietve keresztültekint ÁUalfutni a hírlapokon,
vagy hírlapokat.
ÁLTALFUTÁS vagy ÁTFUTÁS, ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki általfut valamin vagy valamit
V. ö. ÁLTALFÜT.
ÁLTALPÚV, 1. ÁLTALFÚ.
ÁLTALFUVÁS vagy ÁTFÜVÁS, (által- yagy
át-fuvás) ősz. fn. Cselekvés, mely valamit általfú.
ÁLTALFÜRÉSZÉL vagy ÁTFÜRÉSZÉL, (által- vagy át-fúréuél) ősz. áth. Ffirészszel valamely
testet ketté szel.
ÁLTALFÜRÉSZÉLÉS v. ÁTFÜRÉSZÉLÉS,
(által- vagy át-fúrészélés) ősz. fn. Cselekvés, midőn
valaki általfűrészel valamit
ÁLTALFÜSTÖL vagy ÁTFÜSTÖL, (Utal- v.
át-fdstöl) ősz. áth. és önh. 1) Valamit füsttel keresztüljárat 2) Valaminek füstje keresztülmegy. Az égetett temjén áUalfUttot a templom minden részein.
ALTALFÜZ vagy ÁTFÜZ, (által- vagy at-fttz)
ősz. áth. Fonalat, czérnát, s más hasonló szálas eszközt likon keresztülhúzz.
ÁLTALGÁZOL vagy ÁTGÁZOL, (által- vagy
át-gázol) ősz. áth. Meglábolható vizén, illetőleg söppedéken, sáron, ingoványon gázolva keresztülhat Apatokot, mocsárt átgátolni. Atv. ért. valamely akadályon,
Ugyesbajos dolgon, nehézségen valahogy ügy keresztülvergődik.
ÁLTALGÁZOLÁS vagy ÁTGÁZOLÁS, (általvagy át-gázolás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamin
keresztülgázolunk.
ÁLTALGÉKÉNDA vagy ÁTGÉRÉNDA, (által- vagy át-gérénda) ősz. fn. Széles ért. bizonyos térvonalon, résen, éren, patakon, árkon stb. közlekedés végett keresztül tett gerenda. Különösen az ácsok nyelvén azon tetőgerenda, mely a falakon bosszant elnyúlik, s melybe az ollófákat s egyéb gerendákat bevésik.
ÁLTALGONDOL vagy ÁTGONDOL, (által- v.
át-gondol) ősz. áth. Valamit minden oldalról gondolóra, fontolóra vesz.
ÁLTALGONDOLÁSv. ÁTGONDOLÁS, (általvagy át-gondolás) ősz. fh. Észbeli működés, midőn
valamit általgondolnnk. V. ö. ÁLTALGONDOL.
ÁLTALGÖRDÍT vagy ÁTGÖRDÍT, (által- vagy
át-gördít) ősz. áth. Valamely hengerded vagy gömbölyű testet egyik oldaláról vagy helyről a másikra
gördít, pl. a bordót, kádat

ÁLTALGÖZÖLG, L ÁLTALGŐZÖLÖG.

ÁLTALGÖZÖLGES vagy ATGÖZÖLGÉS, (által- vagy át-gőzölgés) ősz. fn. A fölmelegfiit tért gőzös részeinek tovább terjedése.
ÁLTALGÖZÖLÖG vagy ÁTGÖZÖLQG, (által- vagy át-gőzölög) ősz. önh. A felmelegttlt tért részecskéi gőzalakban tovább szállanak.

297

ÁLTALHÁG—ÁLTALHALLIK

ÁLTALHÁG vagy ÁTHÁG, (Mtal- vagy át-h&g)
ttsz. önh. és áth. 1) Lépve valamely magasabb tárgy
fölszinének túlsó oldalára megyén. Állalhágni a korláton, vagy korlátot. Általhágni a tövényen, kerítésen,
falon. 2) Atv. ért. bizonyos erkölcsi korlátok, pl. illedelmi szabályok, törvények, fegyelem ellen rét, s azokon mintegy keresztül lép. Általhágni a természeti, a
polgári törvényeket, az Isten, az Angyaszentegyház paranesolatit, a f elsőség rendeleteit.
ÁLTALHÁGÁS vagy ÁTHÁGÁS, (által- vagy
át-hágas) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki általhág
valamit. V. ö. ÁLTALHÁG.
ÁLTALHÁGÓ, vagy ÁTHÁGÓ, (által- vagy áthágó) ősz. fti. 1) Oly magasságú korlát, kerítés, stb.
melyen által lehet lépni; hágcsó. 2) Átv. törvényszegő, parancsok ellen vétő személy; kihágó.
ÁLTALHAJÍT vagy ÁTHAJÍT, (által- vagy
át-hajít) ősz. ith. Valamit túlról ide, vagy inncnröl
túlra, illetőleg bizonyos tér, vagy magaslat, vagy test
fölött keresztülhajít. Követ általhajítani a patakon,
folyón, háztetőn, vagy: kó'uei áthajítani a patakot, folyót, háztetőt.
ÁLTALHAJÍTÁS vagy ÁTHAJÍTÁS, (általvagy át-hajítás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki általhajít valamit.
ÁLTALHAJLÁS vagy ÁTHAJTÁS, (által- v.
át-bajlás) ősz. fn. Állapot, midőn valami áthajlik. Vétetik általhajolás helyett is. L. ezt.
ÁLTAHAJIJK vagy ÁTHAJLIK, (által- vagy
át-hajlik) ősz. k. Innen túlra, vagy túlról innenre görbedve önkénytelenül nehezkedik. A fa ága áthajlik
a szomszéd kertébe.
ÁLTALHAJOL vagy ÁTHAJOL, (által- vagy
át-hajol) ősz. önh. Egyik oldalról a másikra önkényesen, szabad akaratból nehezkedik. Altalhajölni a
szomszéd széken ülőhöz. Altalhajolni a korláton.
ÁLTALHAJOLÁS vagy ÁTHAJOLÁS, ősz. fn.
Cselekvés, midőn valaki áthajol.
ÁLTALHAJÓKÁZ vagy ÁTHAJÓKÁZ, (általvagy át-hajókáz) ősz. önh. Mulatságból, időtöltésből
áthajóz.
ÁLTALHAJÓZ vagy ÁTHAJÓZ, (által- vagy
át-hajóz) ősz. önh. Hajózva valamely vízen általmegy;
bajóval átszeli a vizet; hajón utazva bizonyos helyre
száll. Altalhajózni a Balatonon. Európából Amerikába
áthajózni. Több tengert áthajózni.
ÁLTALHAJÓZAS, vagy ÁTHAJÓZÁS, (általvagy át-hajózás) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg vizi utazás, melyet valaki hajóval bizonyos vizén keresztül tesz.
ÁLTALHAJT vagy ÁTHAJT, (által- vagy áthajt) ősz. áth. Egyik felről, oldalról, szélről, partról
stb. a másikra hajt, illetőleg űz, kerget. Általhajtani
a csordát a vízen, hídon, erdőn.
ÁLTALHAJTÁS vagy ÁTHAJTÁS, (által- v.
At-hajtás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki általhajt
Tatamit.
ÁLTALHALLIK vagy ÁTHALLIK, (áltel- v.
át-hallik) ősz. k. Mondjuk hangról, szóról, beszédről,
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midőn bizonyos közön keresztül távolra terjed, s ott
hallhatóvá lesz. A harangzúg<i.i, ágyuditrrogás általhallik a harmadik, ötödik stb. helységbe. A vékony falakon általhallik a beszéd, az alvó hortyogása.
ÁLTALHANGOL vagy ÁTHANGOL, (általvagy át-hangol) ősz. áth. Valamely zeneeszközt más
kulcs szerint hangol.
ÁLTALHANGSCÁS vagy ÁTHANGZÁS, (által- vagy át-hangzas) ősz. fn. Valamely hangnak tova
hatása, vagy más hangokat fölülmúló ereje.
ÁLTALHANGZIK vagy ÁTHANGZIK, (általvagy át-hangzik) ősz. k. 1) Hangjának ereje bizonyos
távolságra hat. 2) Valamely hangszer, ének, szózat
hangja minden egyéb zajon , zörgésen keresztültör, s
azokat fölülmúlja.
ÁLTALHÁNY vagy ÁTHÁNY, (által- vagy Athány) ősz. áth. Bizonyos téren, közön, kerítésen keresztül, más oldalra hány valamit. A szemetet, gazt a
szomszéd udvarába általhányni. A kévéket f gyík szekérről a másikra átltányni. Holmit álhányni a sövényen,
kerítésen, árkon.
ÁLTALHÁNYÁS vagy ÁTHÁNYÁS, (által- v.
át-hányás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki áthány valamit.
ÁLTALHARAP vagy ÁTHAKAP, (által- vagy
át-harap) ősz. áth. Fogakkal kemény szövetü szilárd
testet kercsztülmctsz, ketté hasít.
ÁLTALHÁRÍT vagy ÁTHÁRÍT, (által- vagy
át-hárít) ősz. áth. Inncnröl túlra, vagy túlról ide hárít
valamit, pl. szénát, szalmát, szemetet. V. ö. HA1ŰT.
ÁLTALHASÍT vagy ÁTHASÍT, (által- vagy
át-basít) ősz. áth. 1) Rostos szövetü, vagy alkotása
testet fonal vagy szál mentében végig, vagy keresztül
szakaszt, metsz, repeszt. Altalhasítani a vásznat, posztót. A fényűt, deszkát áthasltani. 2) Bizonyos tért
ketté választ. A földeket barázdával, árokkal, csatornával általhasítani.
ÁLTALHASÍTÁS vagy ÁTHASÍTÁS, (általvagy át-hasítás) ősz. fii. Cselekvés, melynélfogva valamit általhasítuuk.
ÁLTALHASONÍT vagy ÁTHASONÍT, 1. ÁLTALHASONLÍT.
ÁLTALHASONLÍT vagy ÁTHASONLÍT, (által- T. át-hasonlít) ősz. áth. Valamely tárgyat, testet
egy másikhoz hasonló állományúvá alakít, általváltoztat Az állatok a bevett étkeket saját testeik alkatrészeivé
hasonlítják által. Jobban: áthasontí. (Assimilare).
ÁLTALHASONLÍTÁS v. ÁTHASONLÍTÁS,
(által- vagy át-basonlítás) ősz. fn. Valamely testnek
egy másikhoz hasonlóvá tevése. Jobban: áthasonitás.
ÁLTALHASONÚL vagy ÁTHASONÚL, (által- vagy át-hasouúl) ősz. önh. Természete, tulajdonságai egy máshoz hasonlóvá alakulnak, változnak által. A növényi fes/ek, állatiakká, is viszont általhasonulnak.
ÁLTALHASOXULÁS vagy ÁTHASONULÁS,
(által- vagy át-hasonulás' ősz. fn. Testek változása,
midőn másokhoz hasonlókká alakulnak által.
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nánt körülforogva más helyre megyén által. V. ö.
HÉNGÉRÉG.
ALTALHÉNGÉRÍT vagy ÁTHÉNGÉBÍT, (által- vagy át-héngérít) ősz. áth. Valamely kerekded,
hengerded testet körülforgatás által más helyre mozdít ÁUalhengeríleni a hordót, kádat, tökét.
ÁLTALHÉNGÉRÍTÉS v. ÁTHÉNGÉRÍTÉS,
(által- vagy át-héngérítés) ősz. fn. Cselekvés, midőn
valamit áthengerítiink.
ÁLTALHEVÍT vagy ÁTHEVÍT, (által- vagy
át-hevft) ősz. áth. Hősége, melege, tüze valamely
test minden részein keresztülhat, azt egészen fölmelegíti, hevessé teszi. Használtatik átv. értelemben is,
pl. A jelei szónoklat áltathevfö a hallgatók ufóéit.
ÁLTALHEVÍTÉS v. ÁTHEVÍTÉS, (által- vagy
át-hevítés) ősz. fn. Cselekvés, hatás, mely valamit v.
vaiakit áthevít
ÁLTALHEVÜL vagy ÁTHEVÜL, (által- v«gy
it-bevttl) ősz. önh. Hőség vagy szenvedély hatásától
egész belseje keresztülmelegedik.
ÁLTALHEVÜLÉS vagy ÁTHEVÜLÉS, (általvagy át-bevfilés) ősz. fn. Állapot, midőn valaki vagy
valami átbevűl.
ÁLTALHÍ, vagy ÁTHÍ, (által- vagy át-hí) ősz.
áth. Onnan ide, vagy innen, oda, bizonyos közön keresztül hí. A szomszéd teremből, hasból, utcsárót, faluról áltathini valakit.
ÁLTALHJDAL vagy ÁTHIDAL, (által- vagy
át-hidal) ősz. áth. Valamely vizén, vagy mélységen
keresztül hidat épít, vagyis annak széleit híddal össvekötí. ÁltaUndalni a Dunát. Szuiimán .Eszéknél általhidalta a Drávát.
ÁLTALHIDALÁS vagy ÁTHIDALÁS, (általvagy át-hidalás) ősz. fn. Hídverés, hídépítés valamely
folyón, vagy mélységen keresztül.
ÁLTALHIDEGÍT, vagy ÁTHIDEGÍT, (általvagy át-hidegít) ősz. áth. Eszközli, hogy a hideg valamely test minden részeit általjárja. Jegei vízzel, hóval altothideglteni a tettet.
ÁLTALHIDEGÍTÉS vagy ATHTOEGÍTÉS (által- vagy át-hidegítés) ősz. fa. Cselekvés, mely valamit általbidegít
ÁLTALHIDEGŰL vagy ÁTfflDEGÜL, (általvagy át-hidegül) ősz. önh. A hideg általjárja. Tette
általhidegült.
ÁLTALfflDEGÜLÉSv.ÁTHIDEGÜLÉS, ősz.
fn. Állapotváltozás, midőn valami általhidegül. Általhidegiilés ellen óvakodni.
ÁLTALHORD, vagy ÁTHORD, (által-vagy áthord) ősz. átb. Holmit bizonyos téren kérésztől, egyik
helyről másikra hord. A hajóról a szekerekre általhordani a gabonát. Az utasokat hajón általhordani.
A bútorokat egyik hadtól mánkba áthordani. V. ö.
HORD.
ÁLTALHORDÁS v.ÁTHORDÁS, (által- vagy
át-hordás) ősz. fn. Cselekvés, melynél fogva valaki
tal- vagy át-héngérég) ősz. gyak. önb. Henger gya- holmit általhord.

ÁLTALHAT vagy ÁTHAT, (által- vagy át-hat);
ősz. áth. és önh. Anyagi vagy szellemi ereje, működése valamire kiterjed, befolyást gyakorol, s mintegy
keresztültör rajta. Az éket butád általhatja a hallgatók szivét. A szilárd akarat általhat az ellenszegülő'
akadályokon.
ALTALHATÁS vagy ÁTHATÁS, (által- vagy
ét-hatás) ősz. fő. Cselekvés, működés, midőn valaki,
vagy valami általhat
ÁLTALHATATLAN, vagy ÁTHATATLAN,
(által- vagy át-hatatlan) ősz. mn. A maga nemében
igen tömör, kemény, sfirü, melyen sem anyagi sem
szellemi erővel áthatni nem lehet Altolhatatlan tett,
melyen más keresztül nem törhet, nem bújhat Altalhatotlan titok, rejtély. (Impenetrabilis).
ÁLTALHATATLANSÁG v. ÁTHATATLANSAG, (által- vagy át-batatlanság) ősz. fn. Valamely
tárgynak oly tulajdonsága, melynél fogva azon keresztültörni, illetőleg ész erejével belehatni nem lehet
(Impenetrabilitas).
ÁLTALHATÓ vagy ÁTHATÓ, (által- vagy átbató) ősz. mn. Ami anyagi vagy szellemi keresztüljáró erővel bír. Általható beszéd. Mint nyelvtani műszó
jelent oly igét, melynek cselekvése más tárgyra hat,
s abba munkálólag, müködőleg befoly. Az átható igék
tárgyesetes neveket vonzanak. (Verbum transitívum).
ÁLTALHATOL vagy ÁTHATOL, (által- vagy
át-hatol) ősz. önb. Holmi akadályokon, nehézségeken,
ereje megfeszítésével keresztül tör.
ÁLTALHATÓLAG vagy ÁTHATÓLAG, (által- vagy át-hatólag) ősz. ih. Általható módon, átható
minőségben. V. ö. ÁLTALHAT.
.
ÁLTALHATOLÁS vagy ÁTHATOLAS, (általvagy át-hatolás) ősz. fn. Bizonyos akadályokon keresztülvergődés.
ÁLTALHÁZ vagy ÁTHÁZ, (által- vagy át-ház)
ősz. fn. Oly baz, melyen keresztül lehet járni.
ÁLTALHELYEZ vagy ÁTHELYEZ, (által- v.
át-helyez) ősz. áth. Valamit vagy valakit elébbi helyéről egy másikra teszen, illetőleg rendel, küld. áthelyezni a szobai bútorokat, a könyveket. A katonákat
egyik vidékről a maiikra áthelyezni.
ÁLTALHELYEZÉS vagy ÁTHELYEZÉS, (által- vagy át-helyezés) ősz. fa. Cselekvés, midőn valamit vagy valakit áthelyeznek.
ÁLTALHÉMPÉLYÉG vagy ÁTHÉMPÉLYÉG,
(által- vagy át-hémpélyég) ősz. önh. A folyásban levő
víz körülforgo hullámokban helyről-helyre átömlik.
ÁLTALHÉMPÉLYGET vagy ÁTHÉMPÉLYGET, (által- vagy át-hémpélyget) ősz. áth. Eszközli,
hogy a víz általbempelyegjen. Az erőt szél az innenső'
partról a túlsóra áthempelygeti a habokat, a hullámokat.
ÁLTALHÉNGÉRÉDIK vagy ÁTHÉNGÉRÉDIK, (által- vagy át-béngérédik) ősz. k. Egy fordulással henger gyanánt más helyre vagy oldalra helyezkedik.

ÁLTALHÉNGÉRÉG v. ÁTHÉNGÉRÉG, (&i-
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ÁLTALHORDOZ vagy ÁTHORDOZ, (által- v.
át-hordoz) ősz. gyak. áth. Egymás után többször, ismételve, folytatólag hord által.
ÁLTALHORDOZÁS, v. ÁTHORDOZÁS, ősz.
fh. Többszöri, ismételt áthordis.
ÁLTALHORDOZKODÁS vagy ÁTHORDOZKODÁS, (által- vagy át-hordozkodás) ősz. fh. Cselekvés, midőn holminkkal együtt valahová áthordozkodunk.
ÁLTALHORDOZKODIK v. ÁTHORDOZKODIK, (által- vagy át-hordozkodik) ősz. k. Minden ingóbingójával, hozzá tartozókkal együtt máshová költözködik. A zsellérek általhordozkodnak más házba,
«t«eá6a. V. ö. HORDOZKODIK.
ÁLTALHOZ vagy ÁTHOZ, (által- vagy át-hoz)
ősz. áth. Valamit a túlsó részről az innensőre, vagy
onnan ide, távolabbról felénk közelebbre szállít. Ellenkező irányban: általvisz. Midőn azt mond óm: hozd
által a könyveket, akarom jelenteni: hozd felém, hozzám : ide ; midőn pedig mondom : vidd által, jelentem,
innenröl túlra, közelebbről távolabbra. V. ö. HOZ,
és VISZ.
ÁLTALHOZÁS vagy ÁTHOZÁS, (által- vagy
át-hozás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit áthozunk.
ÁLTALHULL vagy ÁTHULL, (által- vagy áthull) ősz. önh. Egyenként, darabonként, részenként
bizonyos téren, vagy résen keresztülesik. A gabona
alja általhull a rostán. Az eső cseppek áthallanak a
likocsos ponyván, esernyőn. A homok, kövecs áthull a
deszkák között.
ÁLTALHURKOL vagy ÁTHURKOL, (által- v.
át-hurkol) ősz. áth. Hurokkal körülfog, körülszorít
valamit Általhwrkolni az eb nyakát.
ÁLTALHURKOLÁS v. ÁTHURKOLÁS, ősz fa.
Cselekvés, midőn áthurkolunk valamit
ÁLTALHÚZ vagy ÁTHÚZ, (által- vagy át-húz)
ősz. áth. 1) Egy helyről misra, bizonyos téren keresztül húz valamit A kompot a folyón általhúzni. 2) SzUk
helyen, résen, likon keresztül húz. Áthúzni a ctérnát
a M/okán, a kötelet a viza kopoltyuja alatt.
ÁLTALHUZÁS vagy ÁTHÚZÁS, ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit áthúznak.
ÁLTALHUZÓDIK vagy ÁTHÚZÓDIK, (általvagy át-huzódik) ősz. belsz. Belső kényszerűségből,
vagy legalább külsőleg nem tapasztalható erőtől hajtátik és vitetik, vagy megyén huzamosan keresztül.
Általhuzódnak a fellegek. Általhuzódik a sereg. Ha nagyobb szabadsággal jár az átmenetel, akkor: átvonul.
ÁLTALHÜL vagy ÁTHÜL, (által- vagy áthfil) ősz. önh. A hideg megfázásig keresztül hat rajta;
átfázik, de nem oly mértékben, hogy dideregne bele.
ALTALHÜLÉS vagy ÁTHÜLÉS, (által- vagy
átbfilés) ősz. fn. Állapot, melyben az szenved, kit a
hideg keresztüljárt. AltalMUésbSl támadt betegség.
ÁLTALIGAZÍT vagy ÁTIGAZÍT, (által- vagy
át-igazít) ősz. áth. Megmutatja a kellő igazi utat, melyen valahová keresztül lehet jutni. A járatlan utast
a» erdőn.

ÁLTALÍR vagy ÁTÍR, (által- vagy át-fr) ősz.
áth. 1) Valamit egyik könyvből, vagy kéziratból
más könyvbe, illetőleg papirosra ír. Általírni a» eredeti okmányt, jegyzökönyvet. 2) A túlsó félen lakónak,
levőnek ír. Pestről általirni Budára. 3) Valamely birtokot, vagyont, jogot másra átruház, s azt közhatóságnál, föld vagy telekkönyvbe stb. Írással hitelesíti.
Jószágának egyrészét nagykorú fiára általirta.
ÁLTALIRÁS vagy ÁTÍRÁS, (iltal- vagy átirás) ősz. fh. Cselekvés, midőn valamit iltalirunk, e
szónak minden érteményében véve. Oklevelek, könyvek álíalirásával foglalkodni. Jószág átírása. V. ö.
ÁLTALÍE.
ÁLTALIZZAD vagy ÁTIZZAD, (által- vagy
át-izzad) ősz. önh. Nagy mértékben, egész testében,
ruháján keresztül izzad. A tánczban, erős kézimunkában, futásban általizzadni. Ünge, paplana átizzadt.
ÁLTALIZZADÁS vagy ÁTIZZADÁS, ősz. fe.
Belső hőségi állapot, midőn valaki egész testében izzad. Gyógytanilag: a nedveknek az edények ernyedt
falain átlépése, s a bőrlikacsokon történő bővebb elválasztása.
ÁLTÁLJÁBAN, 1. ÁLTALÁBAN.
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ALTALJAK vagy ÁTJÁR, (áitai- vagy át-jár)

ősz. önh. Bizonyos téren keresztül egyik helyről másikra gyakran jön-megy. A pestiek általjárnak Budára,
s a budaiak Pestre. Átvitt értelemben és átbatólag
véve ám. ereje valamin keresztülhat. A hideg általjárta egész testemet. A fájdalom tőre átjárta szívemet.
„Kocsmirosné káposztát főz,
Általjárta fejét a gőz."

Népdal.

ÁLTALJÁ1ÍÁS vagy ÁTJÁRÁS, (által- vagy
átjárás) ősz. fn. 1) Közlekedés végett többszöri ideoda jövésmenés, átkelés. 2) Bizonyos útvonal, rés,
nyilas, zátony, rév stb. melyen heresztiil lehet menni.
A Dunán nincs mindenütt általjárás. Az átjárásnál
öszvetódultak a szekerek. Átjárást csinálni. Máskép :
átjáróhely, vagy egyszerűen: átjáró, járó.
ÁLTALJÖ vagy ÁTJÖ, (által- vagy át-jő) ősz.
önh. A túlsó félről, részről innensőre, onnan ide,
amazoktól hozzánk jő, illetőleg felekezetünkhöz áll.
A zajló Dunán szerencsésen általjStíünk. Jöjj által
hozzánk. Ellenkező esetben : általmegy. L. JÓ és
MEGY.
ÁLTALJÖ VÉTEL vagy ÁTJÖ VÉTEL, (általvagy átjövetel) ősz. fn. A túlsó félről innensőre, onnan ide jövetel. Ellenkező irányban : általmenetel v.
átmenetel.
ÁLTALJUT vagy ÁTJUT, (által- vagy át-jut)
ősz. önh. Szerencse, véletlen eset, vagy sok baj, várakozás után átjö vagy átmegy valahová, ide vagy oda
ér. FaiohaVo általjutottunk a réven. V. ö. JUT.
ÁLTALKALÉZOL vagy ÁTKALÉZOL, (általvagy át-kalézol) ősz. áth. és önh. Kalézolva, azaz
kódorogva, idcoda csavarogva több helyet bejár. Altalkalézolni az országot. V. ö. KALÉZOL.
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ÁLTALKANDIKÁL v. ÁTKANDIKÁL, (általvagy át-kandikál) ősz. önh. 1) A túlsó félre kíváncsi,
kandi pillanatokat vetve nézdegel. Átkandikálni a
túlsó hát ablakaira. Átkandikálni a kedveire. 2) Valamely résen, nyilason titokban, lopva keresztülnézeget Átkandikálni a kulcslikon. „Estre van már, a kapa zárva még sem áll, Résen át úgy látszik, egy
lányka kandikál." Népd.
ÁLTALKAPASZKODIK v. ÁTKAPASZKODIK, (által- vagy átkapaszkodik) ősz. k. Kapaszkodva onnan ide vagy innen oda áthajol, általjön vagy
általmegy. A kerítésen a kapu fölött általkapaszkodni.
ÁLTALKARCZOL vagy ÁTKARCZOL, (általvagy át-karczol) ősz. átb. Valamely testet karczolva
keresztüllikaszt. Tollkéssel általkarceolni a papirt.
ÁLTALKAROL vagy ÁTKAROL, (által- vagy
átkarol) ősz. áth. Karjával vagy karjaival körülfog,
átölel valakit vagy valamit. Oly vastag, hogy alig lehet általkarolni.
ÁLTALKAROLÁS vagy ÁTKAKOLÁS, ősz.
fn. Karjával vagy karjaival körülfogás, átölelés.
ÁLTALKEL vagy ÁTKEL, (által- vagy átkel)
ősz. önh. Bizonyos útakadályozó téren, pl. erdőségen,
hegyen, különösen vizén, folyón, tengeren általmegy,
illetőleg keresztülhajóz. Gyalog, lóháton, szekérrel általkelni a hegyen. Hídon, kompon, csónakon, hajón általkelni a túlsó partra. Őseink azon helyet, hol a
Dunán először átúsztattak, Kelemföldének nevezték,
mert a krómkairó szerint „Kelemfóldön átkelének."
ÁLTALKELÉS vagy ÁTKELÉS, (által- vagy
átkelés) ősz. fn. Általszallás, általmenés, különösen
valamely folyón, tavon, tengeren.
ÁLTALKÉNYSZÉRÍT v. ÁTKÉNYSZÉRÍT,
(álUl-vagy át-kényszérít) ősz. áth. Általmenésre, átkelésre erőszakol. Az ellentéget dltalkényszertteni a
folyamon.
ÁLTALKERGET vagy ÁTKERGET, (altalvagy it-kerget) ősz. áth. Innen amoda vagy amonnan emide bizonyos téren keresztül kerget fiz, bajt.
A nyulakat általkergetni a szomszéd halárba. A gulyát
átkergetni a* úton. V. ö. KERGET.
ÁLTALKERGETÉS v. ÁTKERGETÉS, ősz.
fn. Cselekvés, midőn valakit vagy valamit átkergetnek. V. ö. ÁLTALKERGET.
ÁLTALKIABÁL vagy ÁTKIABÁL, (által- v.
át-kiabál) ősz. önh. és átb. Túlsó részre, félre kiáltoz;
bizonyos téren keresztül többször kiált valakinek.
Általkiabálni a folyó túlsó partjára. Általkiabálni a
túlsó táborba. Falakit átkiabálni, ám. kiabálással általhíni.
ÁLTALKIÁLT vagy ÁTKIÁLT, (által- vagy
át-kiált) ősz. önh. és átb. Valamely téren, vonalon
túllévőre kiált V. ö. KIÁLT.
ÁLTALKIÁLTÁS vagy ÁTKIÁLTÁS, (általvagy át-kiáltás) ősz. fn. Kiáltás a túlsó oldalon levőkre.
ÁLTALKIÁLTOZ, (által-kiáltoz) 1. ÁLTALKIABÁL.

ÁLTALKIGYÓZIK—ÁLTALKODOTTSÍG

304

ÁLTALKIGYÓZIK vagy ÁTKIGZÓZIK, (által- vagy át-kigyózik) ősz. k. Kigyóalakú tekervényes úton keresztülhat, keresztülfolydogál. A patai
általkigyódnk a völgyek rétéin.
ÁLTALKIVÁNKOZIK v. ÁTKTVÁNKOZIK,
(által- vagy át-kivánkozik) ősz. k. Máshoz, más felekezethez vagy más állapotra, más helyre kivan általmenni. A csecsemé' idegen kézből áltoüavánkotüc anyja
Síébe. A gyalogságtól általlcivánkotik a huszárokhoz.
ÁLTALKÓBOROL vagy ÁTKÓBOBOL, (általvagy át-kóborol) ősz. önb. és áth. Kóborolva keresztüljár bizonyos helyeken. Általkóborolt a félvilágon.
Átkóborolta széles Magyarországot.
ÁLTALKODÁS vagy ÁTALKODÁS, (által- v.
átal-kod-ás) fn. tt, átialkodás-t, tb. —ok. Nemakarásból, ellenszegülésből, daczból származó csökönyösség,
makacskodás, gonosz föltételü megrögzöttség. Iitentdl
elrugaszkodott általkodás,megáUaUeodás. Javíthatatlan,
megtörhetetlen átalkodás. V. ö. ÁLTALKODIK.
ÁLTALKOD1K vagy ÁTALKODEK, (által- v.
átal-kod-ik); k. m. álíalkod-íam, —tál, —ott, hta.
— ni. Mások akarata, tanácsa vagy a józan ész és
erkölcsi szabályok ellenére nyakasán, makacsul saját
akarata, indulata, szenvedélye mellett maiad; gonoaz
föltételéből, szándékából nem enged, gonoszságában
megrögzik. Jobbára meg igekötővel hasznéJtatík. A
bűnben megátalkodik.
Mennyiben az általkodott ember akarata a jótól, igaztól vonakodik, s azon mintegy túl teszi s altalellenes állásba belyezi magát: valószínű, hogy ás
általkodik törzse ugyanazon által, mely elemezve =
el-tó'l vagy el-túl, t i. az általkodó valami-tői el-vonja vagy valamin el-túl helyezi magát, mintha volna:
el-töl-ködik v. et-túl-kodik (mint: ellen-kedik). Ugyanezen alapfogalomból elemezhető ás emberi' kedély
más gyöngéd erkölcsi tüneményére vonatkozó általi,
azaz valamit szégyenei tenai, szégyenből valamitől
vonakodik, szeméremből nem akar, elemezve mintegy:
el-tSl-el vagy el-túl-ol valamit Miszerint mindkettőben
a nemakarás alapfogalma rejlik, azon különbséggel,
hogy az általkodó daczos indulatból, az általló pedig
szégyenérzetből vagy szerénységből vonakodik, nem
akar vagy eltol magától valamit Egyébiránt a régieknél általkodik is inkább szégyenei értelemben fordul elő. Mert altalkodnak vala (ernbescebant) megjelenteni egymásnak S kívánságokat." Bécsi cod. „És
mikor ezt mondotta volna, általkodnak vala (erubescebant) mend ő ellenség!. Mfincb. cod.
ÁLTALKODOTT vagy ÁTALKODOTT, (által-kod-ott) mn. tt általkodott-at. Vétkes, gonosz föltételeiben, szándékában, cselekedetében nyakasán,
makacsai megmaradó, hajthatatlan, megrögzött Megátalkodott gonosztevő' bűnös.
ÁLTALKODOTTAN vagy ÁTALKODOTTAN,
(által-kod-ott-an) ib. Makacsul, hajthatatlanul, általkodott módon. Gonoszságában általkodottan megmarad.
ÁLTALKODOTTSÁG vagy ÁTALKODOTTSÁ6, (által-kod-ott-ság) fn. tt. áUalkodottság-ot. Meg-
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rögzött makacsság, nyakasság, csökönyösség, hajthatatlanság.
ÁLTALKÖLTÖZÉS vagy ÁTKÖLTÖZÉS, (által- vagy átköltözés) ősz. fn. Lakhely változtatása,
midőn megtelepedés végett minden hozzánk tartozóval
együtt valahová költözünk.
ÁLTALKÖLTÖZIK vagy ÁTKÖLTÖZIK, (által- vagy átköltözik) ősz. k. Állandó lakását más
helyre teszi által, megtelepedés végett máshová hordozkodik. Európából tokán áUalköltSzkSdtek Amerikába. V. ö. KÖLTÖZIK.

ÁLTALKÖLTÖZKÖDÉS, lásd ÁLTALKÖLTÖZÉS.
ALTALKÖLTÖZKÖDIK, i. ÁLTALKÖLTÖZIK és KÖLTÖZKÖDIK.

ALTALKÖT vagy ÁTKÖT, (áitai- vagy át-köt)

ősz. áth. Valamely testnek, tömegnek egész kerületét
bizonyos kötelékkel körülveszi, öszvcezorítja. Derekát
övvel, szíjjal általköti. A vemhes lovat terhelővel vagy
hasalóval álíalkötni.
ÁLTALKÖTÉS vagy ÁTKÖTÉS, (által-vagy
át-kötés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit általkötünk.
ÁLTALKÜLD vagy ÁTKÜLD, (által- vagy átküld) ősz. áth. Innen oda vagy onnan ide, általellenbc, a túlsó részre, partra stb. küld, bocsát, utasít valakit, vagy valaki által valamit. Altalküldeni a szolgát
Pestről Budára. Altalküldeni a levelet, portékát.
ÁLTALKÜLDÉS vagy ÁTKÜLDÉS, (által v.
átküldés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valakit vagy valamit általküldünk.
ÁLTALL vagy ÁTALL, (által-ol vagy átal-ol);
áth. m. általl-otl vagy —t, hatn. —ani vagy —«i.
Gyöngéd szégyenletböl, szeméremből, tartózkodásból
valamit tenni vonakodik. A szégyenei igének árnyalata, s a tolakodás, igénylés ellenkezője. Általi kérni,
könyörögni. Általija szegénységét me.gvallani. Általiam
a dolgot, de nem teltettem máskép. Általiam most is szavaim, melyekkel elébe, boj.gatag é«.' szabad életemért,
e&rdetve borultam. Horvát E. Koldoltomat áltaUom,
(mendicarc erubesco). Miinch. cod. Régicsen félni értelemben is. „Azért ne altaljatok (ne timucritis) azokat". Bécsi cod. „Embereket nem át/«ll vala (homines non rcvcrcbatur) Miinch. cod. Elemzésére nézve
1. ÁLTALKOD1K.
ÁLTÁLLÁ BOL vagy ÁTLÁBOL, (által- vagy
At-lábol) ősz. áth. Vizén, mely ucm oly mély, hogy
az embert elborítaná, keresztülgyalogol. Altallábolni
a tavat, eret, sekély patakot, folyót. Az örey Dunát
nem Irhet átlábolni.
ÁLTALLÁBOLÁS vagy ÁTLÁBOLÁS, (általvagy át-lábolás) ősz. fn. Vízen gyalog kcrcsztülmcnés,
általkelés.
ÁLTALLÁNCZOL vagy ÁTLÁNCZOL, (általvagy át-láuczol) ősz. áth. Bizonyos téren keresztül
láuczot húz vagy lánczczal kürülköt, öszvoszorít,
valamit. Altaüánczolni át utczát, hogy a szekerek
ne járhassanak rajta. Altallánrsolni a szekérre rakott
holmit.
XAOY

SZÚTÁB.
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ÁLTALLÁNCZOLÁS vagy ÁTLÁNCZOLÁS,
ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit általlánczolnak.
ÁLTALLÁS vagy ÁTÁLLÁS, (41tal-ol-ás v.
átal-ol-ás) fn. tt általlás-t, tb. —ok. Szégyenből, szeméremből, gyermeteg igénytelenségből származó vonakodtls, nemakarás.
ÁLTALLÁT vagy ÁTLÁT, (által- vagy at-lát)
ősz. áth. és önh. 1) Állapító ragu viszonynévvel, ám.
valami résen, hézagon, nyilason vagy bizonyos távolságon keresztül lút. Általlátni a palánkon, sövényen.
Általlátni a folyón. Magasabb hegyről a kisebben általlátni. Átlátni a falon, szójáték = falra irt A vagy
a bötfit látni, á-t látni. 2) Tárgyesetes viszonynévvel ám. valaminek titkos, rejtélyes, szövevényes oldalát eszével úgy fölfogja, mintha szemeivel látná.
Altallátni az ármánykodók terveit, czélját. Altallátom,
hogy igazad van. Az emberek sziveit csak az Isten képes átlátni.
ÁLTALLÁTÁS vagy ÁTLÁTÁS, (által- vagy
át-látás) ősz. fn. 1) Valamin keresztül vagy túlsó oldalra látás. 2) A dolog mibenlétének észszel fölfogása.
ÁLTALLÁTHATÓ vagy ÁTLÁTHATÓ, (általvagy át-látható) ősz. mn. Amit észszel világosan föl
lehet fogni; érthető, fölfogható, tudható. Könnyen általlátható dolog.
ÁLTALLÁTI IÁTÓL ÁG vagy ÁTLÁTHATÓLAG, (által- vagy át-láthatólag) ősz. ih. Eszszel felfoghatólag, tudhatólag.
ÁLTALLÁTSZAT vagy ÁTLÁTSZAT, (általvagy út-látszat) ősz. fn. Réscs, nyilásos állapota valamely testnek, midőn a világosságot kcresztülbocsátja.
ÁLTALLÁTSZATOS vagy ÁTLÁTSZATOS,
(által- vagy át-Iátszatos) ősz. mn. Oly állapotban levő
vagy oly tulajdonságú, melynél fogva kcreszttil lehet
rajta látni; illetőleg ritka szövőtű, likacsos, igen vékony. Általlátszat ős fátyol, vászon.
ÁLTALLÁTS/IK vagy ÁTLÁTSZIK, (által- v.
átlátszik) ősz. k. Valamely közbevctett test réscin,
hézagain, likacsain keresztül a szemekbe tűnik. A reczés fátyolon átlátszik az arcz. A fák lombjai között
átlátszik a hold. Továbbá bizonyos távolságon keresztül és messzeségre látszik, cllűtszik. A pesti Dunasor
nagy boltiratai általlátszanak liudára.
ÁLTALLÁTSZÓLAG vagy ÁTLÁTSZÓLAG,
(által- vagy át-látszólag) ősz. ih. Által látszó módon
vagy állapotban.
ÁLTALLÁTSZÓSÁG vagy ÁTLÁTSZÓSÁG,
(által- vagy át-látszóság) ősz', fn. Tulajdonság, melynél fogva valamin keresztül leliet látni.
ÁLTALLÉKÉL vagy ÁTLÉKÉL, (által- v. átlékól) ősz. áth. A jégen úgynevezett léket, azaz likat
vág. Vízmerítés vagy halászás végett átlékelni a jeget.
ÁLTALLENG vagy ÁTLÉXG, (által- vagy átIcng) ősz. önb. Szellőtől hajtva, ingatva onnan ide
vngy innen oda szállong, pl. zn»-M, fátyol. Mondjuk
magáról a szellőről is. V. ö. LENG.
ÁLTALLÉP vagy ÁTLÉP, (által- vagy át-lép);
öaz. önh. és áth. 1) Önhatólag állapító ragu viszony20
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névvel ám. bizonyos téren, testen, egy lépést tesz, s
azt maga után hagyja. Áltaüípni a etatornán, árkon,
küszöbön, határon. 2) Áthatólag tárgyesetes viszonynévvel ugyan a fbntebbi értelemben. Átlépni a gerendát, kerékvágást. Átlépni a hágcsót. Oly magas,
oly széles, hogy általlépni nem lehet. 3) Atv. ért erkölcsi korlát, Hiedelem, törvény, fegyelem szabályain
tiil teszi magát; máskép: általhág.
ÁLTALLÉPÉS vagy ÁTLÉPÉS, (által- vagy
it-lépés) ősz. fn. Egy lépéssel keresztülmenés. Átv.
ért erkölcsi iltalhágás.
ÁLTALLIKAD vagy ÁTLIKAD, (által- vagy
át-likad) ősz. önb. Keresztül lik támad rajta. Koptatásban átlikad térden a nadrág. Addig vakarni, karctolni valamit, míg átlikad.
ÁLTALUK ADÁS vagy ÁTLIK&DÁS, (általvagy át-likadás) ősz. fn. Romlási állapot, midőn valamely testen likféle nyilas támad.
ÁLTALLIKASZT vagy ÁTLIKASZT, (általvagy át-likaszt) ősz. áth. Valamely testen dörzsölés,
karczolás, koptatás, futás stb. által likat csinál. Átlikosztani a falat, deszkát.
ÁLTALLIKASZTÁS v. ÁTLIKASZTÁS, (41tal- vagy át-likasztás) ősz. fn Cselekvés, midőn általlikasztunk valamit.
ÁLTALLÓDÍT vagy ÁTLÓDÍT, (által- vagy
át-lódít) ősz. áth. Meglóbálva úgy eltaszít valakit
vagy valamit, hogy a túlsó félre essék. V. ö. LÓDÍT.
ÁLTALLÓDUL vagy ÁTLÓDUL, (által- vagy
át-lódul) ősz. önb. Lódulva, azaz, mintegy maga magát neki taszítva valamin keresztül, vagy túlsó félre
siet, szaporább léptekkel általmegy. V. ö. LÓDUL.
ÁLTALLOVAGOL vagy ÁTLOVAGOL, (által- vagy át-lovagol) ősz. önh. Bizonyos téren lóháton megy keresztül; innen oda vagy onnan ide lovagol. A hídon általlovagolni. A szomszéd faluba általlovagolni.
ÁLTALLOVAGOLÁS v. ÁTLOVAGOLÁS, (által- v. it-lovagolás) ősz. fn. Utazás vagy Bétajárás, midőn valamely helyen vagy valahová általlovagolunk.
ÁLTALLÖ vagy ÁTLŐ, (által- vagyát-lő) ősz.
áth. és önh. 1) Valamit kérésztől lő, lövés által kilikaszt ötven lépésről áltaUSni a deszkát. 2) Túlsó
félre, oldalra, partra stb. lő. ÁUattS a túlsó hátra.
Atiattö az ellenség táborába. 3) Valaminek teteje fölött ellő. ÁltallS a bástyán, a czéltáblán, át ellenség
feje fölött.
ÁLTALLÖK vagy ÍTLÖK, (által-vagy át-lök)
ősz. áth. Valakit vagy valamit lökve magától túlsó
félre vagy bizonyos téren kereszttiltaazít. V. ö. LÖK.
ÁLTALLÖVEL vagy ÁTLÖVEL, (által- vagy
át-lövel) ősz. áth. és önh. Bizonyos résen, nyilason
vagy téren keresztül folytonosan lő. Átv. ért mondjuk a napról, midőn sugarait sebesen messze veti. A
nap átlöveli sugarait a fél földgömbön. Önhatólag véve ám. sebesen keresztülröpül. A keli nap sugarai
átlövelnek a láthatáron.
ÁLTALLÖVELL, 1. ÁLTALLÖVEL.

ÁLTALLYUKAD vagy ÁTLYUKAD, 1. ÁLTALLIKAD vagy ÁTLIKAD.
ÁLTALLYUKASZT vagy ÁTLYUKASZT, 1.
ÁTALLIKASZT v. ÁTLIKASZT.
ÁLTALLYUKGAT vagy ÁTLYUKGAT, (által- vagy át-lyukgat) ősz. áth. Valamely testen keresztül több lyukat csinál, vés, fúr, lő, stb. A czélláblát áltaUyukgatták a golyók. Fúróval áüyukgatni a
deszkát.
ÁLTALMABAT vagy ÁTMARAT, (által- vagy
át-marat) ősz. áth. Átv. ért kemény, szívós testet, különösen húsfélét bizonyos szer által megpuhit; áltálétet A vadhúst, mielőtt ételül elkészítenék, ecsettel áítalmoratjdk.
ÁLTALMÁSZ vagy ÁTMÁSZ, (által- vagy 4tmász) ősz. önh. Bizonyos téren keresztül, innen oda,
vagy onnan ide mász. A békák egyik helyről a maiikra
a szomálíalmásznok. A falon, sövényen oltalma*
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széd kertébe.

ÁLTALMEGY vagy ÁTMEGY, (által-vagy átmegy) ősz. önh. Valahová bizonyos közön, elválasztó
téren, határon, keresztülmegy. Altalmenni a szomszédba. Gyalog, gátolva, lóháton, kocsin általmenni a
vízen. Altalmenni a réteken, stöWeOn, szántóföldeken.
Továbbá, bizonyos felekezet, vagy párt részére áll,
szegődik. Altalmenni az ellenséghez. Átv. ért. bizonyom
viszontagságok, bajok, akadályok közöl kivergődik.
ö is átment az ebek harminctadján. Bizony sok bajon,
szenvedésen mentünk már által.

ÁLTALMEGYÉN, 1. ÁLTALMEGY.

ÁLTALMELEGÉDÉS vagy ÁTMELEQÉDÉS,
(által- vagy át-melegédés) ősz. fn. Hévmérsékleti állapot, midőn valamely test áltabnelegedik. L. est.
ÁLTALMELEGÉDIK vagy ÁTMELEGÉDIK,
(által- vagy át-melegedik) ősz. k. Valamely test leginkább, külső hőségtől meleggé lesz. Belső okból szabatosabban : általmeleguL A forró vízbe mártott tett
általmelegedik. A dologban,futásban átmelegOl az ember.
ÁLTALMELEGÍT vagy ÁTMELEGÍT, (általvagy át-melegít) ősz. áth. Valamit egész belsején keresztül meleggé tesz. Át erős fűtés áUoJmelegÜi a kemenetét, szobát. A nyári forró napok átmelegítik a
föld héját, a vizet.

ÁLTALMELEGSZIK, L ÁLTALMELEGEDIK.
ÁLTALMELEGUL, ősz. önh. 1. ÁLTALMELEGÉDIK.
ÁLTALMENÉS vagy ÁTMENÉS, (által- vagy
át-menés) ősz. fa. 1) Valamely temek egyik oldaláról
a másikra menés. 2) Más parthoz, felekezethez állás.
ÁLTALMENET vagy ÁTMENET, (által- vagy
át-menet) ősz. fii. 1) Altalmenés, tárgyilag vagy elvont értelemben véve. KSnnyü, nehéz áttalmenet. Jelent általtérést is egyik hitfelekezettől a másikra. 2)
Azon hely, vonal, út, csapás, stb. melyen keresztül
lehet menni.
ÁLTALMENETEL vagy ÁTMENETEL, (általvagy át-menetel) ősz. fn. Menetel, melyet valamely
téren keresztül hal&dva teszünk. V. ö. MENETEL.
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ÁLTALMENETELI v. ÁTMENETELI, ősz. mn.
Altalmenetelre vonatkozó. Általmeneteli hely, időszak.
ÁLTALMÉR vagy ÁTMÉR, (által- vagy átmér) ősz. áth. 1) Valamely tért, vagy testet egyik
szélétől másikig, vagy körülmér. 2) Egyenes vonalban egyik széltől másikig terjed.
ÁLTALMÉRÉS vagy ÁTMÉRÉS, (által- vagy
át-mérés) ősz. (h. Cselekvés, midőn valamit átmérnek.
ÁLTALMÉRÖ vagy ÁTMÉRŐ, (által- vagy átmérő) ősz. fn. Mértani ért. egyenes vonal, mely valamely térnek vagy testnek bizonyos pontjától kiindulva
annak középpontján keresztül a túlsó pontig húzatik,
• az illető test szélességét, vagy test vastagságát meghatározza. Különösen a körnek egyik oldalától a középponton keresztül a másik oldalig húzott egyenes
vonal, mely a kört két egyenlő részre választja el.
A székely köznépnél: esetért vagy esöíörí, pl. egy
arasz a kenyér cselertje.
ÁLTALMETSZ vagy ÁTMETSZ, (által- vagy
át-metsz) ősz. ith. Bizonyos eszközzel ketté, vagy
többfelé metsz, hasít, szel, választ valamit; keresztfllmetsz.
ÁLTALMETSZÉS, vagy ÁTMETSZÉS, (általvagy át-metszés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit
általmetszenek.
ÁLTALMOZDÍT vagy ÁTMOZDÍT, (által- v.
át-mozd(t) ősz. áth. Valamit arégre, és oly irányban
mozdít, hogy a túlsó oldalra induljon, forduljon, stb.
ALTALNEDVESÉDIK v. ÁTNEDVESEDIK,
(által- vagy át-nedvesédik) ősz. k. A nedvesség egészen keresztül jár rajta; általán nedvessé lesz. A vízbe
mártott ruha általnedvesedik.
ÁLTALNÉZ vagy ÁTNÉZ, (által- vagy át-néz)
ősz. áth. és önh. 1) Tudomás, megismerés végett holmit szemügyre vesz, egyenként részletesen megtekint.
Általnezni a kiállított iparmüveket. Általnézni a levél
tárt. 2) Valamely hibát, rendetlenséget észrevétlenül
feddés nélkül hagy, továbbá, valamit bizonyos okoknál, tekinteteknél fogva engedékenyen vesz, s úgy tesz,
mintha nem is látná. A szülék gyakran általnézik gyermekeik pajkosságát. Békesség kedveért sokat át kell
némi. 3) Önbatolag, valamely résen, hézagon, likon
keresztül, vagy túlsó oldalra néz. Általnézni a rostán,
kulcslikon. Általnezni a túlsó ablakba, Pestről Budára.
ÁLTALNÉZDÉGÉL vagy ÁTNÉZDÉGÉL, (által- vagy át-nézdégél) ősz. gyak. átb. és önh. Valamit, vagy valamin gyakran, többször, ismételve keresztülnéz. Általnézdegelni a képtárt. Altalnézdegelni
a folyón. Továbbá, az általellenben levőre gyakran
néz. Aínézdegeíw a túlsó házra.

ÁLTALNÉZÉGET, 1. ÁLTALNÉZDÉGÉL.

ÁLTALNÉZÉS, vagy ÁTNÉZÉS, (által- vagy
át-nézéa) ősz. fn. 1) Részletes megtekintés, vizsgálás.
2) Innenső oldalról tnlsóra nézés. 3) Valamely hibának, csínynak, gyengeségnek engedékeny észre nem
vevéae. V. ö. ÁLTALNÉZ.
ÁLTALNÉZET vagy ÁTNÉZET, (41tal- vagy
át-nézet) ősz. fa. Sommás foglalat, mely valamely vé-

ÁLTALNYARGAL—ÁLTALÖLEL

310

gig vizsgált dolognak főbb pontjait tartalmazza. A polgári törvények átnézete.
ÁLTALNYARGAL vagy ÁTNYARGAL, (41tal- vagy át-nyargal) ősz. önh. Nyargalva lovagol bizonyos téren keresztfii, valahova. Átnyargalni a szomszéd faluba. Átnyargalni a városon. Használtatik tárgyesetés viszonynévvel is. Ezer b'let tíz perez alatt átnyargalni.
ÁLTALNYOM vagy ÁTNYOM, (által- vagy átnyom) ősz. áth. Valamit a végre vagy úgy nyom,
hogy bizonyos téren, szorulaton, résen, likacsokon keresztülhasson, menjen. Nagy tolongásban általnyomni
valakit az utcza túlsó oldalára. A gyümölcsízt szitán,
ruhán általnyomni.
ÁLTALNYOMÚL vagy ÁTXYOMÚL, (általvagy át-nyomúl) ősz. önh. Önerejével valamely téren,
szorulaton nyomról nyomra, akadályok daczára, tolakodva keresztültör. Atnyomulni a sűrű sokaságon.
ÁLTALNYOMULÁS v. ÁTNYOMULÁS, ősz.
fa. Keresztülmenés, melyet bizonyos akadályok között általnyomulva teszünk.
ÁLTALNYUJT vagy ÁTNYÚJT, (által- vagy
át-nyujt) ősz. áth. 1) Kézből általad, odaad valamit.
Általnyujtani a tölt poharat. A periratokat, okleveleket általnyujtani az ügyésznek. 2) Bizonyos közön, téren keresztül általad. Általnyujtani a falon, kerítésen,
árkon valamit.
ÁLTALNYUJTÁS vagy ÁTNYUJTÁS, (altalvagy át-nyujtás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit általnyujtunk.
ÁLTALNYÚL vagy ÁTNYÚL, (által- vagy átnyúl) ősz. önh. Kiterjesztett karral, kézzel túlsó részre,
vagy bizonyos közön kereeztülhajol, hogy valamit
adjon, vagy kapjon, elérjen stb. Altalnyúlni az asztal
túlsó oldalára. Altalnyúlni a kapun.
ÁLTALNYULÁS vagy ÁTNYULÁS, ősz. fn.
1) Cselekvés, midőn valaki általnyúl. 2) Állapot, midőn valami átnyúlik.
ÁLTALNYULIK vagy ÁLNTULIK, (által- v.
át-nyulik) ősz. k. Mintegy önmagától meghosszabbodva,
kiterjedve bizonyos messzeségre általér. A fa lombjai
általnyulnak a kerítésen. V. ö. NYÚLIK.
ALTALOLVAS vagy ÁTOLVAS, (által- vagy
át-olvas) ősz. áth. Irományt, nyomtatványt elejétől
végig olvas, elolvas. V. ö. OLVAS.
ÁLTALOLVASÁS vagy ÁTOLVASÁS, ősz. fn.
Cselekvés, midőn valamit általolvasunk.
ÁLTALOMOS vagy ÁTALOMOS, (által-om-os)
mn. tt. általomos-t, vagy —át, tb. —afc. Székelyesen
ám. általános.
ÁLTALOMOSAN vagy ÁTALOMOSAN, (általom-os-au) ih. Általánosan, egészbeu véve.
ÁLTALÖKLEL vagy ÁTÖKLEL, (által- vagy
át-öklel) ősz. áth. Szarvával keresztülszúr. Átv. ért
nagyobbféle szurófegyvcrrel, pl. dárdával, láncsával,
szuronynyal keresztfilbök. V. ö. ÖKLEL.
ÁLTALÖLEL vagy ÁTÖLEL, (által- vagy átölel) ősz. áth. Egyik, vagy mindkét karjával sütalfog,
20*
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altalkulcsol valakit, vagy valamit. Az anya átöleli
kedvet gyermekét. V. ö. ÖLEL.
M/TALÖLELÉS vagy ÁTÖLELÉS, (által- vagy
át-ölelés) ősz fn. Cselekvés, midőn valakit, vagy valamit általölelünk.
ÁLTALÖLT vagy ÁTÖLT, (által- vagy át-ölt)
ősz. áth. Bizonyos fonalnemüeket likon általhúz, vagy
varráshoz való hegyes eszközöket valamin keresztülszűr. A fonalat, csérnát általölteni a tíl fokán. ÁtSlleni a tűt a ruhán. V. ö. ÖLT.
ÁLTALÖLTÖGET vagy ÁTÖLTÖGET, (általvagy át-öltöget) ősz. gyak. áth. Folytonosan, egymásután, ismételve általölt. V. ö. ÖLTÖGET.
ÁLTALÖLTÖZÉS vagy ÁTÖLTÖZÉS, (általvagy át-öltözés) ősz. fn. Ruhaváltoztatás, midőn általöltözünk. V. ö. ÁLTALÖLTÖZIK.

ALTALÖLTÖZIK vagy ÁTÖLTÖZIK, (áitai-

vagy át-öltözik) ősz. k. 1) Elébbi öltözékét levetvén,
más rabat vesz magára. Megázás, izzodás után álíalSltStni. Mindennapi öltözékét levetve, díszruhába álfatSltSzni. 2) Szokatlan, idegenféle, álruhába öltözik.
Hogy meg ne ismerjék, általöltStött parasztruhába.

ÁLTALÖLTÖZKÖDÉS, ÁLTALÖLTÖZKÖDIK, i. ÁLTALÖLTÖZÉS, ÁLTALÖLTÖZIK.

ÁLTALÖLTÖZTET vagy ÁTÖLTÖZTET, (által- vagy at-öltöztet) ősz. áth. Levetkőztetvén elébbi
ruhájából mást ad reája. V. ö. ÖLTÖZTET.
ÁLTALÖLTÖZTETÉS v. ATÖLTÖZTETÉS,
ősz. fn. Cselekvés, midőn átöltöztetünk valakit
ÁLTALÖNT vagy ÁTÖNT, (által-vagy át-önt)
ősz. ath. Keresztül, végig, vagy túlsó félre önt AWalöníeni a moslékot a túlsó hát elé. A marakodó ebeket
áltaiöníeni. A vitet egyik edényből általönteni a másikba. V. 8. ÖNT.
ÁLTALÖTLIK vagy ÁTÖTLIK, (által- vagy
át-ötlik) ősz. k. Bizonyos résen, akadályon keresztülütődik. szóródik, pl. a szeg a zsákon.
ALTALÖVEZ vagy ÍTÖVEZ, (által- vagy átövez) ősz. átb. Övvel vagy övféle kötelékkel, szalaggal körülfog, körülköt Általövezi karcsú derekát. Atövezve legyen ágyéktok.
ÁLTALÖVEZÉS vagy ÁTÖVEZÉS, ősz. fn.
Övvel való körülkötés, körülszorítás.
ÁLTALÖZÖNLIK vagy ÁTÖZÖNLIK, (általvagy át-özönlik) ősz. k. Mondjuk áradt vízről, midőn medréből kiömölve határokon túl csapong. V. ö.
ÖZÖNLIK.
ÁLTALPAD, (áltál-pad) ősz. fn. A csónakokon,
dereglyéken keresztül fektetett vagy szegezett pad,
mely ülőhelyül szolgál; keresztpad, általdeszka.
ÁLTALPÁROL vagy ÁTPÁROL, (által- vagy
át-párol) ősz. áth. Átmelegedett olvadékony testrészecskéket pl. vízgőzt más testen keresztül ereszt
ÁLTALPÁROLÁS vagy ÁTPÁROLÁS, ősz. fn.
Cselekvés, illetőleg vegyészi munkálkodás, midőn valamit átpárolnak.
ÁLTALPÁEOLOÁS vagy ÁTPÁROLGÁS, (által- vagy át-párolgás) ősz. fa. A fölmelegült, megtü-
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zesedctt, vagy forró test olvadékony részeinek más
testen keresztülhatása, elrepülése.
ÁLTALPÁROLOG vagy ÁTPÁHOLOG, (által- vagy 4t-párolog) ősz. önh. Mondjuk fölmelegedett test olvadékony, repülékeuy részecskéből, midőn
más testen gőz, vagy páraalakban keresztülszürődnek.
ÁLTALRÁG vagy ÁTRÁG, (által- vagy át-rég)
ősz. áth. Fogai élével valami szilárd, sz{vos, kemény
testet keresztülkoptat, átlikaszt. Az egerek átrágják a
deszkát, a molyok a ruhát.
ÁLTALRAK vagy ÁTRAK, (által-vagy át-rak)
ősz. áth. Valamit innen oda, vagy onnan ide, vagy
bizonyos helyről máshová rak. Az árukat igyik hajóról vagy szekérről másikra általrakni.
ALTALRAKÁS vagy ÁTRAKÁS, (által- vagy
át-rakas) ősz. fn. Cselekvés, midőn holmit általrakunk.
ÁLTALRAKODÁS vagy ÁTRAKODÁS, (által- vagy átrakodás) ősz. fn. Szállítási, vagy áthelyezési foglalkodás, midőn valaki általrakodik, 1. ezt.
ÁLTALRAKODIK vagy ÁTRAKODIK, (általvagy át-rakodik) ősz. k. Egyik járműről vagy rákhelyről másikra hordozkodik holmijével által. V. ö.
RAKÓDIK.
ÁLTALRÁNDUL vagy ATRANDUL, (által- v.
át-rándul); ősz. önh. Rövid időre, csak ügy futtában,
valamely közel helyre általmegy, átlovagol, átkocsiz,
áthajóz.
ÁLTALRÁNDULÁS v. ÁTRANDULÁS, ős*,
fn. Cselekvés, midőn valahová általrándulunk.
ÁLTALRÉPÉS vagy ÁTREPED (által- vagy
át-répés) ősz. gyak. önh. Mondjuk kisebb madarakról, vagy szárnyas bogarakról, midőn egyik helyről
másra, ideoda repkednek, szállongnak.

ALTALBÉPKÉD, 1. ÁLTALRÉPÉS.

ÁLTÁLKÉPPEN vagy ÁTRÉPPEN, (által- v.
át-réppen) ősz. önh. Hirtelen és sebesen, egy ízben
keresztülrepül. A galambok általreppennek a háton.
Átv. ért a sebesen haladó időre alkalmazva ám. hirtelen, gyorsan elmúlik.
ÁLTALRÉPŰL vagy ÁTREPÜL, (által- vagy
át-répül) ősz. önh. Valami fölött repülve eltávozik,
vagy egyik helyről másikra repül. A tyúk nem képes
általrepülni a magas épületen. A páva a kastély kúpjáról általrepiilt a templom födelére. A költöző' fecskék,
gályák áUalrepttlnek a tengeren.
ÁLTALRÉPÜLÉS vagy ÍTRÉPÜLÉS, (általv. it-répülés) ősz. fa. Repülve általszallás, túlhaladás.
ÁLTALROBOG vagy ÁTROBOG, (által- vagy
át-robog) ősz. önh. Robogva keresztül, vagy tovább
megyén, halad. A hídon, utczákon átrooognak a tcbesen vágtató kocsik, lovagok. V. ö. ROBOG.
ÁLTALROHAN vagy ÁTROHAN, (által- vagy
át-rohan) ősz. önh. Rohanva siet, fiit bizonyos téren
keresztül. V. ö. ROHAN.
ÁLTALRONT vagy ÁTRONT, (által- vagy átront) ősz. áth. és önb. 1) Keresztültör, kettésaakaszt
pl. falat, gátat, töltést 2) Önbatólag állapító ragu vi-
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szonynévvel, ám. bizonyos akadályon keresztültörve
megy. Átrontani az ellenség táborán.
ÁLTALROHAD vagy ÁTROHAD, (által- vagy
át-rohad) ősz. önb. A rohadás keresztüljárja. V. ö.
ROHAD.
ÁLTALRUGASZKODIK v. ÁTRUGASZKODIK, (által- vagy át-rugaszkodik) ősz. k. Mondjuk
különösen lóról, midőn árkon, gáton, korláton stb.
keresztülugrik. V. ö. RUGASZKODIK.
ÁLTALRUHÁZ vagy ÁTRUHÁZ, (által- vagy
át-ruház) ősz. átb. Atv. ért. Valamely jogot, birtokot,
általában vagyont másnak ad által (transvestire).
ÁLTALRUHÁZÁS vagy ÁTRUHÁZÁS, (általvagy át-mházás) ősz. fn. Valamely jognak, birtoknak,
általában vagyonnak általadága, átengedése. (Transveatitio).

AJLTALSAJTÓL vagy ÁTSAJTÓL, (áitai- v.

át-sajtól) ősz. átb. Valamely testnek híg, folyékony
részeit sajtólás által más testen keresztülnyom, átszűr.
ÁLTALSÁG vagy ÁTALSÁG, (által-l-s&g) fn.
tt. áltolság-ot. Gyöngéd szégycnlés, szcménneskedés,
midőn általiunk valamit. — Törzse általi, hóimét
egész épségében így irathatik : általlság.
ÁLTALSEGÍT vagy ÁTSEGÍT, (által- vagy
át-segít) ősz. áth. Segítséget nyújt valakinek, hogy
bizonyos közön, téren, illetőleg akadályon keresztülhatolhasson. Általsegtíeni valakit a gáton, kerítésen,
táron, árkon.
ÁLTALSÉPÉR vagy ÁTSÉPÉR, (által- vagy
át-sépér) ősz. áth. Túlsó félre, bizonyos közön, téren
keresztül seper.
ÁLTALSÉPRÉS vagy ÁTSÉPRÉS, (által-vagy
át-aéprés) ősz. fn. Túlsó félre seprés.
ÁLTALSÉTÁL vagy ÁTSÉTÁL, (által- vagy
át-sétál) ősz. önh. Sétálva jön ide, vagy megyén
oda. V. ö. SÉTÁL.
ÁLTALSÉTÁLÁS vagy ÁTSÉTÁLÁS, (általvagy át-sétálás) ősz. fn. Sétálva menetel vagy jövetel.
ÁLTALSIET vagy ÁTSIET, (által- vagy átsiet) ősz. önh. Bizonyos téren vagy közön keresztül
sietve jön, vagy megy.
ÁLTALSUDAMLIK vagy ÁTSUDAMLIK, (által- vagy át-sudamlik) ősz. k. Gyöngéd suhogással,
mintegy suttomban könnyeden keresztülsiet, általsurran, pl. a repülő madár. Atv. ért. mondatik a sebesen
maló időről, korról és eseményekről. Átsudamlanak
az ifjúság évei, az öröm perczei. V. ö. SUDAMLIK.

ALTALSUGÁRZIK vagy ÁTSUGÁRZIK, (<u-

tal- vagy át-sugarzik) ősz. k. Mondjuk fénylő testről,
midőn sugarai bizonyos résen, nyil/ison kercsztülhatnak. Általsugárzik a nap az ablaktábla résein. Á ragyogó szemek átsugárzanak a reczés fátyolon.
ÁLTALSUHOG vagy ÁTSUHOG, (által- vagy
át-suhog) ősz. önh. Suhogva megyén, halad, siet keresztül, vagy: suhog&sa általliallik.
ÁLTALSÜL vagy ÁTSÜL, (által- vagy át-sül)
ősz. önh. Kivülbelül megsül. V. ö. SÜL.
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ÁLTALSÜLYED vagy ÁTSÜLYED, (által- v.
át-sttlyed) ősz. önh. Bizonyos lágy vagy omlékony
részekből álló tömeg tetejétől egészen fenékig lesülyed.
ÁLTALSÜT vagy ÁTSÜT, (által- vagy át-süt)
ősz. önh. és átb. 1) Önbatólag mondjuk a napról, midőn sugarai bizonyos résen, szorulaton keresztül meleget eresztenek. 2) Áthatólag ám. valamit kivülbelül megsüt, vagy keresztüléget
ÁLTALSZÁGULD vagy ÁTSZÁGULD, (általvagy át-száguld) ősz. önh. Bizonyos közön, téren keresztül sebcsen nyargal valahová. A nyulászó lovasok
dltalszáguldanak a mezükön. A kémlelő huszárok általszáguldanák az ellenség előőrseihez.
ÁLTALSZAKGAT vagy ÁTSZAKGAT, (által- vagy át-szakgat) ősz. Áth. Gátot, töltést, falat, sövényt, s ilynemü korlátokat több helyen keresztülszakaszt. Az eró's hullámok általszakgatják a töltéseket.
ÁLTALSZÁNDÉKOZIK vagy ÁTSZÁNDÉKOZIK, (által- vagy át-szándékozik) ősz. k. Szándéka
van általmenni valahová; altalmcnni készül. Zimonyból általszándékozik Belgrádba.
ÁLTALSZALAD vagy ÁTSZALAD, (által- v.
át-szalad) ősz. önh. Bizonyos térpont előtt keresztülvagy túlsó részre, helyre szalad. Epén most szaladt
által kapunk előtt. Általszaladni a szomszédba, Pestről
Dudára. Átszaladni a kétfeM fölállított katonaság
között.
ÁLTALSZALADÁS vagy ÁTSZALADÁS. (által- vagy át-szaladás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki
vagy valami általszalad.
ÁLTALSZALASZT vagy ÁTSZALASZT, (ikltal- vagy át-szalaszt) ősz. áth. 1) Megparancsolja valakinek, bogy valahová szaladjon által. 2) Vigyázatlansága vagy tehetetlensége által okozza, hogy valami átszaladjon.
ÁLTALSZÁLL vagy ÁTSZÁLL, (által- vagy
át-száll) ősz. önh. 1) Repülve, a légben lebegve bizonyos téren keresztül száll valahová. A madár egyik
fáról a másikra, házról házra általszáll. Által száll a
falevél, a pehely, midőn a szellő viszi. 2) Mondjuk vízi
jármüvekről, és a rajtok utazókról, midőn partrólpartra, révbői-révbe érnek. 3) Atv. ért. bizonyos vagyon, birtok, jog, hivatal stb. az elébbi birtokosról
másikra megy által.
ÁLTALSZÁLLÍT vagy ÁTSZÁLLÍT, (általvagy át-szállft) ősz. áth. Járművön, nevezetesen hajón, szekéren, vagy teherhordó állatokon, pl. lovon,
öszvéren, tevén stb. általvisz valamit, vagy valakit.
A Dunáról tengerre, onnan Ázsiába által-szállitani
holmit. Folyón, tengeren Által szállítani az utasokat.
ÁLTALSZÁLLÍTÁS v. ÁTSZÁLLÍTÁS, (által- vagy át-szállítás) ősz. fn. Közlekedési cselekvés,
midőn valakit vagy valamit általszállítanak.
ÁLTALSZÁMLÁL vagy ÁTSZÁMLÁL, (általvagy át-szAmlúl) ősz. áth. Bizonyos mennyiséget részletenként, egytől-egyig, elejétől végig számba vészen.
V. ö. SZÁMLÁL, SZÁMOL, SZÁMÍT.
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ÁLTALSZÉGEZ vagy ÁTSZÉGEZ, (által- v.
át-szégez) ősz. áth. Valamely tömör, szilárd, kemény
stb. testet szeggel keresztülüt
ÁLTALSZEGÖ vagy ÁTSZEGÖ, (által- vagy
át-szegő) ősz. fn. Vonal, mely az egyenközfi négyszög
ellenes szögei között húzatván, azt két egyenlő részre
választja. (Linea diagonalis). Máskép és jobban : átló.
ALTALSZELLÖZ vagy ÁTSZELLŐZ, (általvagy át-szellőz) ősz. áth. Bizonyos zárt helyen, különösen lakon a szabad léget beereszti, s íolfrisítés
végett keresztüljáratja, V. 8. SZELLŐZ.
ÁLTALSZENDERÉDIK vagy ÁTSZENDEEÉDIK, (által- vagy át-szenderédik) ősz. k. Átv. ért
gyöngédeden szólva ám. meghal. Mtalszenderedett a
túlvilágra.
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akadályon, korláton, stb. keresztfilogral, szökdös;
szőkéivé, ugrálva megyén valahova által.
ÁLTALSZÖKIK vagy ÁTSZÖKIK, (által- vagy
át-szökik) ősz. k. 1) Valamely közön keresztülugrik,
szökik, mint a szökcső. 2) Azon testülettől, felekezettől, párttól, amelyhez tartozott, titkon, hiteszegetten
egy máshoz megyén által. ÁltalstSlmi az ellenséghez.
ÁLTALSZÖKKEN vagy ÁTSZÖKKEN, (altalvagy át-szökken) ősz. önb. Egy hirtelen, sebes, könnyű ugrással valamely közön keresztüllebben. Y. ö.
SZÖKKEN.
ÁLTALSZŰR vagy ÁTSZÚR, (által- vagy átszűr) ősz. áth. Hegyes szerrel, eszközzel, fegyverrel
vakmely testet keresztülbök. Tűvel, szeggel, árról
áltaUzurni a bőrt.
ALTALSZENDERÜL , ősz. önh. L. ÁLTALÁLTALSZURDAL vagy ÁTSZÜEDAL, (általSZENDiJRÉDIK.
vagy át-szurdal) ősz. gyak. áth. Valamely testet több
ÁLTALSZIGOROG vagy ÁT8ZIGOROG, (ál- belyen általszúr, átlikgat, átbökdös. Ttlvel általtturtal- vagy át-szigorog) ősz. önh. Szükségben, nyomor- dalni a papirt.
ban bizonyos időszakon keresztül tengődik, vagy viÁLTALSZURKAL, 1. ÁLTALSZURDAL.
szontagságokon általesik. Használtatik tárgyesetes viÁLTALSZÜR vagy ÁTSZŰR, (által- vagy átszonynéwel is. Altaltzigorogni a telet.
szűr) ősz. áth. Ritka szövetű anyagon, kelmén vagy
ÁLTALSZISZÉG vagy ÁTSZISZÉG, (által- v. likacsos eszközön, edényen, pl. szitán, ruhán híg foát-sziszég) ősz. önb. Fogai közöl sziszegő hangokat folyékony testet keresztül szivárogtat, általcsepegtet.
Átttürni a megfőtt levett, a mattot. V. ö. SZÜE, ige.
ad a tőle távol vagy túlsó félen levőre.
ÁLTALSZITÁL vagy ÁTSZITÁL, (által-vagy
ÁLTALSZŰRÉS vagy ÁTSZÜEÉS, (által- v.
át-szit&l) ősz. áth. Szitán keresztül ereszt, illetőleg at-szürés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit átszűrünk.
megtisztít valamit, pl. lisztet, korpát. V. ö. SZITÁD.
ÁLTALSZÜRENKÉDÉS v. ÁTSZÜRENKÉÁLTALSZIVÁROG vagy ÁTSZIVÁRGÓ, (ál- DÉS, (által- vagy át-szürenkédés) ősz. fn. A folyatal- vagy át-szivárog) ősz. önh. Mondjak folyékony, déknak valamely résen, likacson átszivárgása.
ÁLTALSZÜRENKÉDIK vagyÁTSZŰRENKÉhig testről, midőn cseppenként, vagy vékony sugarakban más testnek likacsain, résein keresztülmegy. Az DIK, (által- vagy át-szürenkédik) ősz. k. Mondjak
ernyedt háztetőn, sátoron, általszivárog az eső. A re- folyadékról, midőn apró cseppekben valamely résen,
pedt edényen általszivárog a víz. Át?, ért. valami do- hézagon keresztülszivárog.
log kis mértékben, apródonként, lassan-lassan másÁLTALTAKARODIK vagy ÁTTAKABODIK,
hová elterjed.
(által- vagy át-takarodik) ősz. k. Seregesen, csoporÁLTALSZTVÁIIOGTAT vagy ÁTSZTVÁEOG- tosan, mindenestül valahová általmegy, áthordozkodik.
ÁLTALTÁNTOEOG v. ÁTTÁNTOROG, (álTAT, (által- vagy át-szivárogtat) ősz. áth. Eszközli,
tal- vagy át-tántorog) ősz. önh. Valamely közön vagy
hogy valami általszívárogjon.
ÁLTALSZÓLÍT v. ÁTSZÓLÍT, (által- v. át-szó- helyre tántorogva megyén által. Retteg füvei alig bírt
lít)ösz.áth. Valakit a túlsó félről, részről magához bí. általtántorogni a hídon.
ÁLTALTANUL v. ÁTTANUL, (által-v.át-tanul)
ÁLTALSZÓR vagy ÁTSZÓR, (által- vagy átszór) ősz. áth. Holmit bizonyos közön keresztül túlsó ősz. áth. Valamit minden oldalról vizsgálat alá véve
megismer, s róla alapos tudományt szerez magának.
félre szór.
ÁLTALTART vagy ÁTTART, (által- vagy átÁLTALSZORÚL vagy ÁTSZOEÚL, (által- v.
át-szorúl) ősz. önh. Közlekedési mód, vagy eszköz tart) ősz. áth. és önh. 1) Áthatólag ám. valamit a
hiányában, vagy akármily akadálynál fogva bizonyos túlsó részre, félre, bizonyos közön keresztül tolva,
közön által nem mehetvén, a túlsó félen, nevezetesen nyújtva tart 2) Önhatólag, útját a túlsó oldal felé
parton, révben maradni kénytelen. Jégtorlátkor át- irányozza. V. ö. TART.
ÁLTALTASZÍT vagy ÁTTASZÍT, (által- vagy
szorulni a Dunán.
ÁLTALSZÓTAGOL vagy ÁTSZÓTAGOL, (ál- át-taszít) ősz. áth. Valamely közön keresztül, túlsó
tal- vagy &t-azótagol) ősz. áth. 1) Mondjak olyan em- oldalra taszít A csónakot ctáklyával általtatztíani a
berről, aki olvasásban gyakorlott nem lévén csak szó- túlsó partra. A szekeret nidjánál fogva áttaszitam.
ÁLTALTEKINT vagy ÁTTEKINT, (által- v.
tagonként szakgatra olvas át valamely irományt vagy
nyomtatványt 2) A nebezen olvasható rósz irist aka- át-tekint) ősz. önh. és áth. 1) Valami fölött keresztiilnéz. Magosabb pontról áttekinteni a vidéken. 2)
dozva, darabosan olvassa el.
ÁLTALSZÖKEL vagy ÁTSZÖKEL, (által- v. Áthatólag ám. valamit általában keresztülnéz, szemát-szökel) ősz. önb. Bizonyos téren, illetőleg közön, ügyre vesz. Áttekinteni át irományokat.
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ÁLTALTEKINTÉS vagy ÁTTEKINTÉS, (által- vagy át-tekintés) ősz. fn. 1) Szemlélés, midőn
valamit vagy valamin futtában vagy általában áttekintünk. 2) Röviden egybevont foglalata vagy jegyzéke valamely terjedelmesb irománynak, számvitelnek stb.
ÁLTALTELEPÍT vagy ÁTTELEPÍT) (általvagy át-telepít) ősz. áth. Bizonyos népsokaságot gyarmatképen más vidékre szállít, s ott állandóan meghonosít
ÁLTALTÉR vagy ÁTTÉR, (által- vagy át-tér)
ősz. önh. Más felekezethez, párthoz , különösen más
hitvallásra megyén által. Protestáns hitről áttérni a.
kathólika vallásra. Különbözik ettől: megtér, mely
szabatosan ám. a pogány hitről megyén által a ke
resztény vallásra, vagy az erkölcstelen életet odahagyva jobb útra fordul.
ÁLTAL vagy ÁTTÉRÉS, ősz. fa. Vallásvaltortatásra vonatkozó cselekvés, midőn valaki áttér.
ÁLTALTÉRÍT vagy ÁTTÉRÍT, (által- vagy
at-térít) ősz. ath. 1) Valamely állatot, állatsereget,
csordát, nyíij at túlsó félre terel, hajt. Az idegen gulyához szegődött tulkot általtéríteni. 2) Egyik vallási
felekezetből másikba vezet, avat. A nemegyesült görSy
szertartásu híveket általtéi-Üeni az egyesültekhez.
ÁLTAL vagy ÁTTÉRÍTÉS, ősz. fh. Cselekvés,
midőn valakit vagy valamit áttérítenek.
ÁL.TALTÉSZ vagy ÁTTÉSZ, (által- vagy áttész) ősz. átb. Elébbi helyéről vagy állapotából máshova, onnan ide, vagy innen oda helyez, állít, fektet.
A könyvet egyik szekrényből másikba áttenni. A katonákat faluról váróéba átlenni. A hivatalnokot más osztályba általtenni. Számvetéskor valamely Sszveget új
lapra áttenni, azaz átírni.
ÁLTAL vagy ÁTTÉTEL, ősz. fn. Átszállítás,
átvitel, áthelyezés ; más lapra átvitt öszveg a számításban.
ÁLTALTETSZIK, ÁLTALTETSZÖ, 1. ÁLTALLÁTSZIK, ÁLTALLÁTSZÓ.
ÁLTALTIVORNYÁZ vagy ÁTTIVORNYÁZ,
(által- vagy áttivomyáz) ősz. áth. Bizonyos időt tiTornyázva, devernyálva, dőzsölve, dorbézolva tölt el.
Attivornyázni egész napokat, éjeket.
ÁLTALTOL vagy ÁTTOL, (által- vagy át-tol)
ősz. áth. Valamely közön keresztül, a túlsó félre,
részre, oldalra tol valamit. A taligát általtolni a hídon,
sáron.
ÁLTALTOLAKODIK vagy ÁTTOLAKODIK,
(által- vagy át-tolakodik) ősz. k. Sűrű népcsoporton,
illetőleg* állatseregen keresztülnyomakodik, tolva és
tolatva keresztülhatol. V. ö..TOLAKODIK.
ÁLTALTÖLT vagy ÁTTOLT, (által- vagy áttolt) öaz. áth. Híg vagy omlékony részekből álló tömeget, gyűtestet más helyre, más edénybe tölt. A
bort nagyobb hordóból kisebbekbe általtölteiii. A gabonát ttákokltól hombárba áttölteni.

ALTALTÖLTÉS vagy ÁTTÖLTÉS , ősz. fn.

Cselekvés, midőn valaki áttolt valamit.
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ÁLTALTÖR vagy ÁTTÖR, (által- vagy áttör)
ősz. áth. Merev keménységű testen, alkotmányon erőszakosan rést, hézagot, nyilast csinál. Általtörni a falat. Onhatólag állapító ragu viszonynevet vonz, s ám.
bizonyos akadályon keresztülhat, nyomul. Áttörni az
ellenség táborán.
ÁLTALTÜNDÖKLIK vagy ÁTTÜNDÖKLIK,
(által- vagy át-tündöklik) ősz. k. Ragyogó fénysugaraival az előtte álló test hézagain, résein, likacsain
keresztülhat.
ÁLTALTÜZ vagy ÁTTÜZ, (által- vagy át-tfiz)
ősz. áth. Tünemii hegyes eszközzel valamit keresztülszúr. V. ö. TŰZ, ige.
ÁLTALTÜZESÍT vagy ÁTTÜZESÍT, (által- v.
át-tüzesít) ősz. áth. Valamely égékeny tűzfogó testet
kivfilbelül izzóvá teszen. Altaltüzesííeni a vasat. Az
erős fűtés átílzesíti a vaskályhát.
ÁLTALUGRASZT vagy ÁTÜGRASZT, (általvagy at-ugraszt) ősz. áth. Embert vagy oktalan állatot ösztönöz, kényszerít, hogy valamely közön, korláton stb általugorjék. A lovat általugrasztani az árkon,
a csermelyen. V. ö. ÁLTALUGRAT.
ÁLTALUGRAT vagy ÁTUGRAT, (által- vagy
4t-ugrat) ősz. ath. Ám. általugraszt, csakhogy az
általugrat önhatólag is használtatik állapító ragu
viszonynéwel, midőn t. i. azt jelenti, hogy a lóval együtt ugrik valamin keresztül. Az ügyes looag
átugrat az árkon, a patakon. Ezen korláton nem lehet
átugratni.
ÁLTALUGRIK vagy ÁTUGRIK, (által- vagy
atugrik) ősz. k. Valamely téren, közön, korláton ugorva keresztülszáll, a túlsó oldalra veti magát. Áthatólag is használtatik. Altalugrani a kerítésen vagy kerítést. Átugrani a száz tű hosszát. Akkor mondj hoppot,
mikor általugortad az árkot. Átugrotta, mint perki leány a férjhezmenést. Km. V. ö. UGRIK.
ÁLTALÚSZ vagy ÁTÚSZ, (iltal- vagy át-úsz)
ősz. önh. Szabatosan véve mondjuk élő illatról, midőn tagjainak mozgatása által mintegy evezve, tehát
önerejével a vizén lebegve keresztülhajtja magát. Athatólag is használtatik. Altalúszni a Dunán vagy Dunát. Pestről általúszni Budára. Amely eb egyszer átúszta a Dunát, máskor is megpróbálja az azt. Km.
Átv. ért. valamit felületesen végez. Átúszni az iskolákon. V. ö. ÚSZ és ÚSZIK.
ÁLTALÚT, (által-út) ősz. fn. Egyenes, torony
iránt vezető, legrövidebb út. 2) Keresztút, mely egy
másik úton átvág. „Monda az szíz Mária szent Jánosnak : Fiam János, jer el elöst (elül, előre) imez általútra, netalántal megláthatjuk az én édes fiamat."
Régi Passió. 3) Keresztülutazás, rándulás bizonyos
helyen.
ÁLTALUTASÍT vagy ÁTÜTÁSÍT, (által- vagy
át-utasít) ősz. áth. Az utast vagy menőben levőt más
helyre, innen araoda, a túlsó félre igazítja; megmondja, hol s merre kell átmenni. Általutasítani valakit az
erdőségen.
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ÁLTALUTAZ vagy ÁTUTAZ, lásd ÁLTALÁLTALVAKAR vagy ÁTVAKAB, (által- vagy
UTAZIK.
át-vakar) ősz. áth. Vékonyabbféle testet, pl. lemezt,

ÁLTALUTAZÁS vagy ÁTUTAZÁS, (által- v.
át-utazás) ősz. fh. Útfolytatás valamely helyen keresztül.
ÁLTALUTAZIK vagy ÁTUTAZIK, (által- v.
át-utazik) ősz. k. Valamely helyen keresztül tovább
folytatja útját
ALTALÜTTAL, (által-uttal) ősz. ih. Röviden,
torony iránt menve. Általuttal jönni, menni.
ÁLTALÜGET vagy ÁTÜGET, (által- vagy átfiget) ősz. önh. Bizonyos közön, téren, szorulaton stb.
Ügetve siet keresztül Vagy valahova.
ÁLTALÜLTET vagy ÁTÜLTET, (által- vagy
át-filtet) ősz. áth. Növényt elébbi helyéről máshova
ás be további tenyészés, gyarapodás végett. A csemetéket a faiskolából áltaHÜtetni a gyümölctStbe. V. ö.
ÜLTET.
ÁLTALÜLTETÉS vagy ÁTÜLTETÉS, (általvagy át-ültetés) ősz. fn. Kertész! munka, cselekvés,
midőn valamit általültetnek.
ÁLTALÜT vagy ÁTÜT, (által- vagy át-üt) ősz.
áth. Ütve, fitőeszközzel valamely tömör test egyik oldaláról a másikig rést, hézagot, likat tör. Általütni a
falai, kemenczét.
ÁLTALÜZ vagy ATÜZ, (által- vagy át-üz)ösz.
áth. Valamely téren, közön, szorulaton keresztül a
másik részre, oldalra hajt, kerget Az ellenséget általütni óz erdőn, hegyen, ingovdnyon. V. ö. ŰZ.
ÁLTALÜZÉS vagy ÁTÜZÉS, (által- vagy átfizés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valakit vagy valamit
általüzfink.
ÁLTALÜZEN vagy ÁTÜZEN, (által- vagy átfizen) ősz. önh. A túlsó félen, részen, oldalon levőknek üzen, tudósítást küld. ÁllalUzenlem neki, hogy már
honn vagyok. V. ö. ÜZEN vagy IZÉN.
ÁLTALVÁG vagy ÁTVÁG, (által- vagy át-vág)
ősz. áth. Éles eszközzel, fegyverrel valamely kemény
tömör testet keresztülhasít, ketté választ A fát derékon vagy tőben általvágni. Különösen az erdőn keresztfii bizonyos vonalban kivágja a fákat
ÁLTALVÁGÁS vagy ÁTVÁGÁS, (által- vagy
'at-vágás) ősz. fn. Cselekvés, midőn általvágnak valamit Különösen valamely téren keresztül tett hasítás,
árkolás, határvonás.
ÁLTALVAGDAL vagy ÁTVAGDAL, (által- v.
át-vagdal) ősz. gyak. áth. Valamit többszöri vágással
vagy több helyen kcresztülhasognt, metél, részekre
választ.
ÁLTALVÁGTAT vagy ÁTVÁGTAT, (által- v.
át-vágtat) ősz. önb. Mondjuk lovasról, illetőleg sebes,
futásban levő lóról, midőn vágtatva nyargal keresztül
valamely közön, téren, szorulaton. V. ö. VÁGTAT.
ÁLTALVÁJ vagy ÁTVÁJ, (által- vagy át-vúj)
ősz. 4th. Körmökkel vagy valamely kisebb ncmfi hegyes eszközzel valamely testen keresztül likat csinál.
V. ö. VÁJ.

levelet, bőrt vakarva keresztüllikaszt ToUkéttd általvakarni a papirt.
ÁLTALVAKOSKODIK vagy ÁTVAKOSKODIK, (által- vagy át-vakoskodik) ősz. k. -Sötétségben
vagy vakon tapogatódzva bizonyos közön, téren általmegy, átvergődik.
ÁLTALVÁLASZ, (áltál-válasz) ősz. fn. Röviden, kereken, hímezéshámozás, teketória nélkül adott
válasz.
ÁLTALVÁLLAL vagy ÁTVÁLLAL, (által- v.
átvállal) ősz. áth. Anyagi, erkölcsi vagy szellemi terhet, illetőleg munkát, kötelességet, tartozást, mástól
magára vesz. Általvállalni ás áruk szállítását, mátok
adástágát.
ÁLTALVÁLLALÁS vagy ÁTVÁLLALÁS, (által- vagy at-vállalás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit általvállalunk.
ÁLTALVÁLTOZÁS vagy ÁTVÁLTOZÁS, (által- v. át-változás) ősz. fh. Állapot, midőn valaminek
alakja vagy állománya, vagy egész minemftsége valami mássá leszen. Hittani ért a kenyér és bor állományának Úr testévé és vérévé levésé.
ÁLTALVÁLTOZIK vagy ÁTVÁLTOZIK, (által- vagy át-változik) ősz. k. Más alakot ölt vagy alkatrészei, illetőleg állománya az előbbitől különböző
lesz. A hernyó általváltozik lepkévé, az ebihal békává.
ÁLTALVÁLTOZTAT vagy ÁTVÁLTOZTAT,
(által- vagy átváltoztat) ősz. áth. Eszközli, hogy valami általváltozzék; más alakúvá képez, más állományúvá tesz.
ÁLTALVÁLTOZTATÁS vagy ÁTVÁLTOZTATÁS, ősz. fn. Cselekvés, mely valamit általváltoztat.
ÁLTALVÁNDOROLvagyÁTVÁNDOROL, (által- vagy át-vándorol) ősz. önh. Lakváltoztatás végett,
máshová utazik, zarándokol. Használtatik áthatólag
is, mely esetben ám. bizonyos helyeken, országokon
keresztülutazik. Általvándorolta Európát.
ÁLTALVARR vagy ÁTVARR, (által- vagy átvarr) ősz. fn. Keresztül varr; a szövet színéről fonákjára teszi az öltéseket.
ÁLTALVÁM vagy ÁTVÁM, (által- vagy átvám) ősz. fh. Vám, melyet bizonyos közlekedési határvonalakon átvitel fejében fizetnek a szállítmányoktól.
ÁLTALVEGYÜL vagy ÁTVEGYÜL, (által- v.
át-vegyül) ősz. önh. Valamely test vegyész! működés által másalakuvá és neművé leszen.
ÁLTALVER vagy ÁTVER (által- vagy át-ver)
ősz. áth. 1) Verve, ütve bizonyos téren, közön, szorulaton keresztülhajt, kerget, üt. Általverni a gulyát a
táron, vizén. 2) Keresztiiltör, rombol valamit Álinlverni a falat. 3) Átv. ért. mondjak holmi zsírnem ü,
olajos nedvekről, testekről, midőn más testeken keresztülszivárognak. A kalapot átveri az izzadság, <»
zsír. A falat átveri a salétrom.
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ÁLTALVERÉGET vagy ÁTVERÉGET, (áitai-

ÁLTALVILÁGLIK vagy AlTILÁGLlK, (által- vagy at-világlik) ősz. k. Világa, fénye kercsztüllátszik. •
ÁLTALVILÁGLÓ vagy ÁTVILÁGLÓ, (általvagy át-világló) ősz. mn. Amin- a világ keresztüllátszik, általhat Áttalvilágló testek.
ÁLTALVIRASZT vagy ÁTVIRASZT, (általvagy át-viraszt) ősz. áth. Az éjét esttől reggelig virasztva, ébren tölti el. Álvirasztani az éjét.
ÁLTALVISZ vagy ÁTVISZ, (által- vagy átvisz) ősz. Áth. 1) Valakit vagy valamit fölfogva bizonyos téren, közön a túlsó részre, keresztülvisz.
Vállra vetve, ölben, karon, "háton általvinni a málhát.
2) Valamely jármüvei általazállít. Kocsin, kompon,
dereglyén általvinni.
ÁLTALVITEL vagy ÁTVITEL, (által- vagy
át-vitel) ősz. fn. Valaminek egyik félről, részről, oldalról a másikra általtétele, általszallítása, pl. a réven,
hídon.
ÁLTALVITT vagy ÁTVITT, (által- vagy átvitt) ősz. mn. 1) Amit innen tálra szállítottak, általhordottak. Folyón, réven, vámon általvitt szállítmányok. 2) Nyelvtanilag, ami nem tulajdon értelemben
használtatik, képes kifejezésü, pl. ezen mondatban :
ALTALVÉTEL vagy ÁTVÉTEL, (áitai- vagy elszakad az élet fonala, az elszakad és fonala átvitt
át-vétel) ősz. fa. Cselekvény, midőn mástól nyújtott, értelemben csak hasonlítólag moudatik az nélet"-röl.
adott, vásárlóit, ránk bízott, oda engedett valamit álÁLTALVIZSGÁL vagy ÁTVIZSGÁL, (általvagy át-vizsgálj ősz. áth. Valamit minden részről,
talveszünk. Jószág, örökség átvétele.
ÁLTALVETÖ vagy ÁTVETŐ, (által- vagy át- minden tekintetben figyelemre vészen, illetőleg kivető) ősz. fn. Málhás zsák vagy kettős tarisznya, me- kutat, kifürkész, hogy mivoltáról s mibenlétéről alalyet a teherhordó állat hátán keresztül vetnek, vagy- pos tudomása legyen.
is fektetnek.
ÁLTALVIZSGÁLÁS vagy ÁTVIZSGÁLÁS,
ÁLTALVEZÉRÉL vagy ÁTVEZÉRÉL, (által- ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit átvizsgálunk.
vagy át-vezérél) ősz. áth. Valamely sereget, sokasáÁLTALVON vagy ÁTVON, (által- vagy át-von)
got bizonyos téren, közön keresztül vezérképen, pa- ősz. áth. Valamit bizonyos közön, téren keresztül a
rancsló főnök gyanánt vezényel. A hadakat idegen túlsó részre, félre, oldalra von.
földre tok akadályok között általvezérelni.
ÁLT ÁLVONTAT vagy ÁTVONTAT, (áltat- v.
ÁLTALVEZET vagy ÁTVEZET, (által- vagy át- vontat) ősz. áth. Idegen erő, ú. m. állatok, géát-vezet) ősz. áth. Elül menve vagy útmutató kalauz- pek segítségével valamit a túlsó részre szállít.
ÁLTALVONÚL vagy ÁTVONUL, (által- vagy
képen valamely téren, közön keresztül egyet vagy
többet valahová vezet. Szélesebb értelmű, mint: átve- út-vonúl) ősz. önli. Tartós, lassú haladással, mozgászérel. Atv. ért mondjuk vizek medreiről, csatornák- sal, lépéssel keresztülmegyen. A hadsereg általvonúl
ról, utakról, melyeket bizonyos téren keresztül von- az erdőségen, a hegyen, a hídon. Átvonulnak a láthanak, húznak, ásnak. A patak árkát, a csatornát által- táron a fellegek.
vftetni az utón. Az utat átvezetni a legelön.
ÁLTALZÚG vagy ÁTZÚG, (által- vagy át-zúg)
ÁLTALVEZETÉS vagy ÁTVEZETÉS, (által- ősz. önh. Zúgó hangjával valamin keresztülhat, zúvagy át-rezetés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valakit 1 gisa a túlsó félre általhallik. Az erős szél általzúg az
\ erdőn. A sebes forgásit malomkerekek átzúgnak a szomvagy valamit általvezetüuk.
ÁLTALVILÁGÍT vagy ÁTVILÁGÍT, (által- v. i szed faluba. Athatólag is használtatik. A szél átzúgja
át-világít) ősz. ön- és áth. 1) Világosságot bocsát a ; az erdőt.
ÁLTALZÚZ vagy ÁTZÚZ, (által- vagy át-zűz)
túlsó félre. Az egyik utczasoron égő lámpák átvilágí- !
tanak a túlsó sorra. 2) Világa valamely résen, közön, ősz. áth. Erős nyomás által valamely testet lapítva
szorulaton, likacsokon keresztfiihat. A pásztori (tizek darabokra tördel.
általnldgtíanak az erdők homályain. Szabatosabban :
ÁLTAT, (ál-tat) áth. m. álíaí-tam, —<<£!, — ott,
áltaU-iláglik.
pár. áltass. Csalódásba, mintegy álvéleménybe hoz,
ÁLTALVILÁGLÁS vágj- ÁTVILÁGLÁS, (ál- ámít. Hiú Ígéretekkel, reményekkel áltatni valakit.
ÁLTÁTÁvS, (ál-tat-is) fn. tt álíatás-t, tb. —ok.
tal- vagy át-világlás) ősz. fn. A világfénynek valaCsalódásba ejtés, ámítás, hiú kecsegtetés.
mely testen, illetőleg közön, résen keresztülbatása.
v. at-verégct) ősz. gyak. &th. Valamit gyakran vénre,
ütögetve,. kopogtatva keresztülüt.
ÁLTALVEREKÉDIK vagy ÁTVEREKEDIK,
(által- vagy át-verekédik) ősz. k. Nagy ügygyei bajjal vesződve valamely akadályokon, nehézségeken keresztültör, másképen: általvergődik.
ÁLTALVÉS vagy ÁTVÉS, (által- vagy át-vés)
ősz. áth. Vésüvel keresztülmetsz, likaszt valamit.
V. ö. VÉS.
ÁLTALVÉSZ vagy ÁTVESZ, (által- vagy átvesz) ősz. áth. Mástól elfogad, a magához vesz valamit: a) birtok gyanánt Ál fölvenni a megvásárlóit árukat. Átvenni az örökséget, b) Más különféle czélból.
Átvenni az irományokat, okleveleket, a levéltárba letétel végett. Átvenni a hivatalt. Viszonyige: általad vagy
átad.
ÁLTALVET vagy ÁTVET, (által- v. át-vet) ősz.
áth. 1) Egyes kézemeléssel, egy lökéssel valamit bizonyos közön keresztül a túlsó részre vet. A lopott jószágot általvetni a kerítésen. 2) Máiba, vagy ruhafélének
egyik végét a vállon keresztül, vagy egyik oldalról a
másikra fekteti. Általvetni balvátton a köpeny szárnyát. A teherhordó öszvér hátán átvenni a zsákot.

AKAD. HAOr SZÓTÁR.

21

323

ÁLTATÓ—ÁLY

ÁLTATÓ, (il-tat-ó) mn. és fa. tt. áltotó-t. 1)
Amivel áltatnak. Áltató betged, biztatás, Ígéret. 2)
Személy, aki másoka't áltatni, azaz ámítani, szokott
ÁLTEHÉNHIMLÖ, (ál-tehén-himlő) ősz. fh.
Himlő, mely a tehénhimlőhöz némileg hasonló, de valóban nem az. (Vaccina spuria).
ÁLTEKE, (ál-teke) ősz. fn. Oly teke, melynek
fölűlete nem minden pontban fekszik hasonló távolságban a középponttól. (Sphaeroid).
ÁLTERMÉK, (ál-termék) ősz. fn. A valódi termékhez csak színre, külsőleg hasonló, fattyu termés,
pl. üszög.
ÁLTERMET, (ál-termet) ősz. fű. Ferde kinövésfi,
nem ép testalkat
ALTÉTEL, (ál-tétel) ősz. fh. Okoskodás! alapul
használt hamis állítmány. (Sophisma).
ÁLTEVE, (ál-teve) ősz. fh. Állatfaj, mely némileg a tevéhez hasonló, de sima háta, és púpos sztt• gye van. (Camelus sporius).
ÁLTOBOBZÓ, (ál-toborzó) ősz. fn. Oly toborzó,
aki más hatalmasság részére, vagy más czélra gyűjt
katonákat mint állítja.
ÁLTOPÁZ, (ál-topáz) ősz. fn. Üvegből köszörült s topázkövet hazudó mű.
ÁLTÜZ, (ál-tttz) ősz. fn. A tengeri hajósoknál
ám. jeladó tűz, midőn a gyujtókanóczot fóllobbantják s legott elaludni engedik.
ÁLÚT, (41-út) ősz. fn. 1) Nem azon út, mely
czélra vezet; tekervényes, görbe, tévesztő, csalóka
át 2) Titkos út. Álatokon vetetni a tereget. Álúton
elsurranni az Oldotok elöl.
ÁLÜSTÖK, (ál-ttstök) ősz. fn. Hamis, idegen
hajból font üstök; vendégüstök. ÁlUtttSköt viselni.
ÁLVEBEM, (ál-verem) ősz. fa. Titkos, eltakarva
tartott verem, melynek czélja valamit elrejteni vagy
megfogni, kelepczébe ejteni benne, milyen pl. a farkasverem.
ÁLVITA, (ál-vita) ősz. fa. Mulattató látványul,
vagy gyakorlatai szolgáló harczjáték, párviadal, milyen a régi lovagkorban divatozott.
ÁLVITAHELY, (ál-vita-hely) ősz. fn. Tér, kör,
melyen az árvitákat, harczjátékokat tartották vagy
tartják.
ÁLVÍVÓ, (ál-vívó) ősz. fh. Harczos, vitéz, bajvívó, aki az úgynevezett álvitákban küzdeni szokott
L. ÁLVITA.
—ÁLY, vékonyhangon —ÉLY, névképző. Alkot 1) főneveket, és pedig a) el vont gyökökből, mint:
dag-ály, hom-ály, nad-ály, ap-aly, fek-ély, b) önálló
nevekből, mint: lap-ály, szem-ély, sereg-ély, c) igékből : szab-ály, oset-ály, asz-aly, akad-aly, szeg-ély,
vesc-ély, 2) mellékneveket: kop-ály, csek-ély, terebély, kev-ély. Több bevett idegen szók hasonló végzetü szótaggal honosíttattak meg, mint: muskatály,
papagály, mordály, ispotály, bokály, fertály, kristály, karabély, barbély, bordély, kastély, fustély, stb.
Mi e képző elemzését Uletí, valószínű, hogy két
kftlön alkatrészből állott öszve, nevezetesen M igék-
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hez járuló ály ély gyakorlatos képzőjü ál él igék részesülőjéből fejlődött ki. Vannak t. i. igék, leginkább
tájszokásilag divatozók, melyekből ál él képzővel gyakorlatos származékok erednek, pl. jár jár-ál, hál bál-ál,
szók, szok-ál, mén, men-él, lesz (van) lev-él. £ hasonlat szerint fölteszszflk, hogy ezen igék: szab, oszt, asz,
akad, szeg, vesz gyakorlatos származékai: szói-ál, osztál, osz-ál, okod-ál,szeg-él, vesz-42, azaz folytonosan vagy
gyakran szab, oszt, asz-ik, akad, szeg, vesz. E gyakorlatos igék részesülői: szabáló, osztáló, aszaló, akadáló, megélő, vészelő1, hangváltozattal: szobáü, otxidli,
aszáli, akadáli, szegéli, vetteti, (mint: csali csali, sunyó sunyi, hányóvető, bányivetí,stb.). Végre az légy
hanggá olvadván öszve, az utána álló i-vel kiejtésben
lett: szabály,osztály, aszály, akadály, szegély, veszély.
Ugyanezen hasonlat szerint föltebetjük, hogy nevekből, és elvont gyökökből is származtak ilyetén gyakorlatos igék: topái, dogál, apái, szernél, teregél, terebél, s ezekből fejlődtek ki: lapáty, terjedelmes lap;
dagály, terjedelmes dag, dagadozó valami; apály,
apadozó állapot; seregély, seregelni, seregben járni
szokott madárfaj; terebély, nagy kiterjedésű. Ezen
nyomon a titkosan működő nyelvérzék ösztöne és sugalata szerint helyesen alkotott új szók, melyekhez, az
érintett szabály is tartozik: hatály, hatáló, nagyhatású
erő; aggály, folytonosan aggó lelki állapot; ragály,
tovább, folytonosan ragadó kór; szenvedély, vetély,
beszély, erély, segély, engedély, s több mások. Ezen
nemű szókban jobbára a folytonosság, tartósság, terjedelmesség, szóval, sokaság, gyakorlat alapeszméje
rejlik; v. ö. LY, és NY, mint képző.
ÁM, I. kötöző. 1) Bizonyító, erősítő, helybenhagyó jelentésű, s jobbára más kötszó vagy igebatárzó után áll, pl. úgy ám, igen ám, ott ám, no biz ám,
hiszem ám; át igekötők után feleletképen használtatik, mely esetben az illető ige alattomban értetik, pl.
eljösz-ef el dm; meglátogotsz-et meg ám; ugyan meg
esett neki ; meg ám. 2) Ráhagyást, beleegyezést jelent,
pl. ám legyen, ám lásd, ám Itten neki. 3) Ellentétes,
ellenmondó : ám de mégis talán nincs úgy ; ám ha most
gondolna. 4) Némely tájakon lám, nám helyett használják. Ám ni t ám megmondtam, EL Elvont gyök,
melyből ámé, amit, ámul, ámétkodik, stb. származtak.
L. Á gyök. HL Segítő raggal s im ikertárssal párosulva : immel ámmal, ám. kedvetlenfii, kényszerülve,
tanyán, lustán.
—ÁM, (1), szóképző, mely csak kevés nevet
alkot elvont és önálló gyökökből, milyenek: csiíl-ám,
vül-ám, hutt-ám, kar-ám, vid-ám, s az újabb alkotása
fal-ám, sir-ám; vékony bangón: ém, pl. föd-ém. Eredetre nézve egy a rövid ám em képzővel. L. ÁM,
EM képző.
—ÁM, (2), igemódosító rag, vékonyhangon ÉM,
mely tulajdonkép két ragból van öszvehúzva,, d. m.
az időképző a e, illetőleg na ne, és- az első személyrag ám em-ből, nevezetesen a) a határozott alako
igék első múltjának egyesszámu első személyében,
pl. látám = lát-a-am, haliam =: hall-a-am, vetem =
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vet-e-em, törém = tör-e-em, b) az óhajtómódban,
látnám = látn-a-am, hallanám r= hall-a-na-am, vetném = vet-ne-em , törném =r tör-ne-em. Hasonlóan
az ik-es igéknél az említett időkben : ivám evem, innám, ennem.
—ÁM, (3), első személy birtokragu neveknél,
midőn t. i. maga a név a hangzón végződik, az ám
birtokrag amazzal egygyé azaz hossza á-vá olvad:
apa apa-am = apám, haza haza-am = hazám;
vékonyhangon: ém, p. kefe ktfe-em = kefém.
ÁMBÁR, (ám-bár) ősz. kötszó. Élünk vele, midőn valamely mondatot ellentét gyanánt állítunk egy
másikkal szembe, s ám. jóllehet, noha. A viszonymondatban mégis, de, mindazáltal felel meg neki, pl. Ámbár lelkembSl szeretlek: de kedvedért törvényt nem
szeghetek. Ámbár magam is szegény vagyok ; mindazáltal, ami telik tőlem, szívesen adok. Midőn az utómondatot vezérli, akkor az clömondat kötszó nélkül
áll. Elutazott, ámbár igen kértem volt, hogy maradjon.
ÁMBÁTOR, (ám-bátor) ősz. kötszó. Értelmére
nézve 1. ÁMBÁR és BÁTOR, ksz.
ÁMBOLYOG, 1. ÁMOLYOG. Előfordul a csángó dalokban :

ÁMÍTÓ, (ám-ít-ó vagy ám-é-t-ó) ran. és fh. tt.
ámitó-t. Aki misokat ámít, hitegető, álokoskodással,
vagy ravasz fogásokkal élő csalafinta. Ámító nyegle
orvos.
ÁMOLYGÁS, (im-oly-og-ás) fn. tt ámolygás-t,
tb. —ok. Ámulva, szijtátva, tétlenül ideoda járás.
ÁMOLYOG, (ám-oly-og) önh. m. ámolyog-tam,
—tál, ámolygott vagy ámolygottam, ámolygottál, htn.
—ni vagy ámolygani. Ámulva, látogatva, czéltalannl,
henyén álldogál vagy ideoda jár; áncsorog.
ÁMPOLNA, (a latin ampulla útin) fn. tt. ámpolnát, tb. ámpolnák. Üvegből készült füles palaczk,
milyent a kathólikus templomokban a bor és víz tartására az oltárnál használnak. Vizes, boros ámpolna.
ÁMÚL, (ám-úl) önh. m. ámúl-t. Csudáénak ,
megíbghatatlannak látszó dolgon bámul, megáll az
esze rajta, és mintegy tátva marad a szája.
ÁMÚLÁS, ÁMULÁS, (ám-ul-ás) fn. tt. ámwlás-t,
tb. —ok. Csudálkozas, bámulás, valamely meglepő,
váratlan, megfoghatatlan dolog, tünemény fölött.
ÁMULAT, ÁMULAT, (ám-nl-at) fn. tt ámulatot. Az ész működését mintegy nélkülöző lelki állapot,
melyet valamely csudás dolog általi meglepetés az
ember egész valóján előidéz. Ámulatából alig bírt
eszére térni. Ellepte az ámulat.
—ÁN, vékonyhangon —ÉN. I. Több kölcsönözött idegen szók módosított végszótaga, nevezetesen a) a keresztnevekben, mint: Adorján, István,
Fábián, Cziprián, Demjén ; b) másféle nevekben, pl.
gárdián, porczelán, ispán, sátán, tulipán, fáczán, tömjén, pergamen. Ezek és ilyenek részint az eredeti szók
kurtítása, részint átalakítása által képződtek. II. Képzőféle végtag némely magyar eredetű szókban, mint:
csalán, kólán (melyek fordítva is használtatnak : csanál, kanál), bojtorján, surján, burján, latorján, foszlán, aggastyán, tehén, pereseién, s ezen melléknév:
kaján. Ezek elemzését illetőleg 1. N és NY képző. Az
igék közöl jóformán csak egy ily képzőjii van : kivan.
IH. Oly igehatárzók végszótaga, melyek a vagy e
végzetU melléknevekből származnak, s tulajdonkép
öszve van húzva az a + an vagy e -f- en-böl, pl. bután = buta-an, tompán 3 tompa-an, gyöngén =r
gyöngc-en, ferdén — ferdc-cn, talán = tala-an.
Ezek pedig : igazán , magyarán = igaz-an, magyarán, vagy igazi-an, magyari-an. IV. Állapító ragból és
a törzsszónak a e véghangzójából van öszvehúzva,
pl. Budán =: Buda-on, ruhán = ruha-on, Becsén =
Becse-en, kefén = kefe-en.
ANCS, elvont törzs, melyből áncsori, áncsorog
származtak. Gyöke a bámuló szájtátást jelentő ám,
egyszerűen á, honnan ácson', ácsorog vagy áncsori,
áncsorog egyet jelentenek. Mint képző talán csak az
egyetlen bogáncs szóban fordul elő, s egy az ács képzővel, honnan máskép: bogács.
ÁNCSOK1, (ám-cs-or-i) mn. tt. áncsori-í, tb.
— ak. Köznyelven a vicsori szóval ikerítve használtatik, s ám. szAjtáti, henyélkcdö; ánrunri-vlctnn tm-

„Ulyan beteg vagyok, hogy szinte meghalok,
Édeszem házáig mégisz elámbolygok."
ÁMDE, (ám-de) ősz. kötszó. A körbeszéd második részét vezeti, vagyis az utómondatot öszveköti
az elömondattal. Ellenvetést, nehézséget fejez ki, melyet az előmondat állítmánya ellenében teszünk. Te
gazdag létedre könnyen beszélsz: ámde mit mondjunk
mi szegények t Ha nyíltan rajtunk üt valaki, védhetjük
magunkat: ámde mitévők legyünk, ha orozi-a támadnak meg f
ÁMÉ, (1), (ám-é) indulatszó, s ám. imé! lám!
nini ! régi iratokban : ame.
ÁMÉ, (2), (im-é) elvont törzs, melyből amit,
<imit, ámút és származékaik eredtek. Eredeti jelentése: bámuló, csudálkozó, szájtátó, átv. ért. buta, ostoba. V. ö. A gyök.
ÁMÉLKODIK, (am-é-el-kod-ik) k. m. ámé/fcodtam, —tál, —ott. Régies a mai ámúl helyett. Klámélkodik. Pesti Gábor, Nádorcodex stb.
ÁMÍT, (ára-ft vagy ám-é-t) áth. m. ámtí-ott, pár.
—s, htn. —ni vagy —ani. Valóság színe alatt, álokoskodással, ravaszsággal csalódásba ejt, vakon elhitet valakit, áldolgot igaz gyanánt oly meglepőleg
»d elő, hogy a ráhallgató itélötehetsége egészen elfogul, ígéretekkel, széf szóval ámítani valakit. A tapfuzlalatlan kSnnyenhivb't holmi hazugságokkal ámítani.
ÁMÍTÁS, (ám-ít-ás vagy ám-é-t-ás) fn. tt. fímitás-t, tb. —ok. Csalás neme, melylyel különösen hiú
reményeket vagy balfogalmakat támasztani szoktak ;
csalóka elhitetés, vigygerjesztés.
ÁMITGAT, (ám-it-o-gat v. ám-é-t-og-at) gyak.
áth. m. ámltgat-tam, —iát, —ott, pár. ámítgass.
Oyakran vagy folytonosan Amit, hiteget, hiú reményekkel kecsegtet.
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bér, ám. látogató, vigyorgó ostoba, mihaszna ember.
Máskép: áttöri.
ÁNDORODIK, (ám-d-or-od-ik) k. m. ándorodtam, —tál, —ott. Balatonmelléki táj szó, ám. esze,
gondolata belemerül, mintegy beleámdl valamibe. Rokona: andalodik.
ÁNO, 1) némely idegen nyelvekből kölcsönzött
szók végszótaga; pl. puszpáng, istráng, pisztráng, 2)
kevés magyar szók képzője, mint: hus-áng, kot-áng.
V. ö. ANO, képző. Vékonybangon éng némely helynevekben. jEnyeng. Vényéng.
ÁNGÓ, (4m-og-ó) mn. tt. ángó-<, tb. —k. Ikertárssal : ángó-bángó, jelent, ámuló, bámuló, szájtátó
haszontalan ügyetlen embert, máskép: angalit. Gyöke
a bámulás! á.' ám.'

ÁNISKAPOEMAG, (ánis-kapor-mag) ősz. fa.
Az ániskapor nevű növénynek fűszeres magva.
ÁNISKAPORMAGPOR, (ánis-kapor-mag-por)
ősz. fh. Az öszvezúzott ániskapormagból készített por.
ÁNISKAPOROLAJ, (ánis-kapor-olaj) ősz. fn.
Ániskapor magvából sajtólt olaj.
ÁNISKAPORVÍZ, (ánis-kapor-víz) ősz. fa. Anismagokból csepegtetett víz ; ániskaporlél.
ÁNISKENYÉR, (ánis-kenyér) ősz. fn. Kenyér,
ánismaggal fűszerezett tésztából.
ÁNISLÉL, (ánis-lél) ősz. fn. Ánismagból készített léi, vagy szesz.
ÁNISMAG, (ánis-mag) ősz. fn. Ánisnövény fűszeres magva. Animnaggal sütött kenyér.
ÁNISOS, (ánis-os) mn. tt. ánisos-í, vagy —öt,
tb. —ok. Ánismaggal kevert, behintett, fűszerezett
Ánitot zsemlye, kenyér, pálinka.
ÁNISOLAJ, (ánis-oUj) öss. fn. Ánismagból sajtólt olaj.
ÁNISPÁLINKA, (ánis-pálinka) ősz. fn. Ánismaggal fűszerezett pálinka.
ÁNIZS, 1. ÁNI8.
—ÁNK, vékonyhangon — ÉNK, (1), szóképző ,
mely néhány melléknevet alkot igékből, milyenek:
nyúlánk, falánk, félénk, élénk. Alap fogalomban képességet, hajlamot, gyakorlati minemttséget jelent, pl.
nyúlánk, a mi könnyen nyúlik, nyújtható; falánk,
evésre, zabálásra hajlandó, sokevő, mohó ; félénk, aki
hamar megijed, ijedésre hajlandó; élénk igen eleven,
mozgékony. Ide sorozható : fulánk, eredetileg furánk,
ami hegyes vékony tulajdonságánál fogva könnyen
átfúr valamit; nyalánk, nyalogatni szerető. Ezen képző
nem egyéb, mint a rokon érteményü ák ék módosított
alakja n közbetéttel, mely egyszersmind nagyító ér• teményfl, pl. e szókban: isz-ák, eszeny-ák, dees-ák,
i tud-ák. Rokona: ékony, ékeny, honnan, nyúlánk =
nyulékony, falánk =: falékony, nyalánk = nyalékony, félénk = félékeny, élénk = élékeny, stb. E
nagyítási érteményénel fogva szintén rokonságban
van a nagyító ók, ők képzővel ezen szókban: pofok,
pirók, monyok, ajók, szemb'k. Eredetileg tehát öszvetett
képző, s így elemezhető: nyúl, nyúló, nyul-a, nyulá-k, nyul-án-k, fal, faló, fal-a, fal-á-k, fsJ-án-k, fél,
félő, fél-e, fél-é-k,fél-én-k, stb. hasonlóan : pof, pof-ó,
pof-ó-k,pir, plr-ó, pir-ó-k, mony, mony-ó, mony-ó-k, stb.
—ÁNK, vékonyhangon ÉNK, (2), igemódositó
öszvetett rag, a) az elsőmult többes első személyében,
öszve van húzva az illető időképző a vagy e és többes első személy kifejező ónk vagy enk és unk vagy
tink alkatrészekből (melyek régiesen műk mfik alakban is előjőnek), pl. fut-a, fut a-ank, futónk ; jár-o,
jár-a-ank, járánk; men-e, men-e-enk, menénk j jöu-e,
jöv-e-enk, jövénk, b) az ohajtómód többesszamu első
személyében, tulajdonkép nánk nénk, elemezve: naank, ne-enk, pl. fut-na, fut-na-ank, futnánk; jár-no,
jár-na-ank, járnánk; men-ne, men-ne-enk, mennénk;
jön-nr, jön-ne-enk, jönnénk. Továbbá maga az ónk rnk

ANGOL, ANGOLOS, stb. L. ANGOL, ANGOLOS.
ANGOLNA, 1. ANGOLNA.

ÁNGY, fn. tt. ángy-ot. Szoros értelemben ám.
testvérbáty felesége. (Glos, fratria). Ángyom asszony.
Ángyoddal ne játszszál. Km. Némelyek az öcs, azaz
fiatalabb fivér feleségét is így nevezik, mi másutt, pl.
Mátyásföldén: menyem asszony. Kiterjesztetik ezen
elnevezés némely vidéken a távolabbi atyafiak feleségeire is, azaz mind azokéira, kiket bátya nevén
bJvnnk.
£ szó eredetre nézve nem egyéb, mint az any,
anya módosítása, mintha volna: any-gy, melyben a
lágy gy bang mintegy kisebb, fiatalabb anyát latszik
kifejezni. V. ö. —GY, képző. A szanszkritban nandá
ugyanazon jelentésű. A törökben enge vagy jenge
Hindoglu szerént = bátyám neje.
ÁNGYÁD, puszta Veszprém vármegyében helyragokkal t Angyád-ra, —ön, —ról.
ÁNGYI, (4ngy-i) fn. tt. ángyi-t, tb. —k. Az
ángy szónak gyöngéd, kedveskedő kicsiny/tője, mit az
i képző fejez ki, mint a néni, bácsi, mami, táti, szókban
is. Népies nyelven előtéttel: gyángyi, mint: anya,
nyanya, apa papa.
ÁNGYIKA, (ángy-i-ka) fn. tt. ángyikát, tb. ángyikák. Az ángyi kicsinyító'je, mint: néniké, bácsika,
öcsiké, mámika, tátika. „Ángyikám kenderkét áztatott." Népd.
ÁNGYÓ, (ángy-ó) fn. tt. ángyó-t. Az ángy szónak öregbítője, s ám. koros, idős ángy; hasonlók:
anyó, apó, bátyó.
ANIKÓ, női keresztnév, az Anna kicsinyítője,
máskép : Anikó, vagy Naczfi, Pannika, Annus.
ÁNIS, fn. tt ánis-t, tb. —ok. A pimpinellák neméhez tartozó növényfaj, melynek ízletes magrát a
kenyér és zsemlyesfitők faszerül használják, görögül
ária öt. (Pimpinella anisum).
ÁNISCZUKOR, (ánis-czukor) ősz. fn. Öszvetört
ánissal vegyített, fiiszerezett czukor.
ÁNISKAPOE, (ánis-kspor) ősz. fh. KapornemU
fű, melyen az úgynevezett édes kömény terem, máskép: ototzkapor.
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elemezve = tn-ek (nos), pl. futónk = futa-cnk, vagy
-ének, menénk = mene-enk, vagy -ének.
—ÁNK, vékonyhangon ÉNK, (3), többes első
személy birtokraga, tulajdonkép : amk emk, változattal ank enk, mely az a e végzetü ncvekbez járulván
ezekkel öszveolvadva leszen: ánk énk, pl. hazánk =
haza-am-k, hozámk, hazánk; anyául; = anya-am-k,
anyámk, anyánk; vesénk = vesc-em-k, vesémk, vesénk. Elemezve tehát nem egyéb, mint az első személyü birtokrag ám em többese. Részletesen 1. SZEMEL YNÉVMÁS.
ÁNSLÓG, fn. tt. ánslóy-ot. A német EinsMagból elferdített szó. L. KÉNLAP.
ÁNSLÓGOS, (Anslóg-os) mn. tt. ánslógos-t, vagy
—oí, tb. — a*, i. KÉNLAPOS. Ánslógos bor, hordó.
—ÁNT, (áu-t) ősz. képző, vékonybangon ÉNT.
Képez a) névhatárzókat: gyan-ánt, szer-éut, b) igehatárzókat: kor-ánt, meg-ént, tüst-éut, rész-ént, alkalmas-ént, képes-ént. Vannak ily végzetü idegen szavaink is : tulipánt, gyémánt, puszománt.
Eredetileg üszvetett képző, az an én, és t alkatrészekből, melyek különkiilön is határzókat szoktak
képezni, pl. okos-au, bölcs-eu, alkalmas-an, képes-en;
örömcs-t, képes-t, néz-t, kivál-t. Mindkettő együtt
meg van az al-an-t, hossz-an-t, a némely más határozókban, honnan valószínű, hogy a föntebb! ont ént
is eredetileg = rövid an-t, cn-t, pl. alkalmasént =
alkahuas-an-t, kfpcsrnt = képcs-en-t. Ezen eredeti
rövidségből magyarázhatni, hogy a hosszú é helyett i
is használtatik: alkalmasint, képesint, szerint,megint,
rÚHzint, e helyett: képcsent, szcrent, megent, részent.
A koránt törzse kora, bunnan : kora-an-t, koránt. Az
iránt és aníitt törzse pedig: irány, arány, pl. torony
iránt =: torony irányában, egy aránt =: egy, ugyanazon arányban. Az t ni a. régieknél a inai kent (= kicnt) helyett, vagy szerént értelmében is használtatott,
pl. vércnt való atyafi =r vér szerént, emberént := emberként. V. ö. —KÉNT.
—ANY, vékony hangon —ENY, öszvetett képző,
s alkot 1) főneveket a) elvont gyökökből: zsiv-ány,
siv-Any, le-ány, hi-áuy, sör-ény, leg-ény b) önálló nevekből : csák-ány, lap-ány, cser-ény, lep-ény c) igékből: foly-ány, köt-éuy, fód-ény, 2) mellékneveket:
sov-ány, sil-ány, mok-ány, szeg-ény, kem-ény, serény. Rokonok vele: owy, öny. Elemzését illetőleg 1.
—NY, mint képző.
ANYOLI, (ány-ol-i vagy ám-ol-i) mn. tt. ányoli-t,
tb. —ok. Erdélyi szó, ám. lomha, sz&jtátó.
ÁNYOLOG, erdélyi szó, 1. ÁMOLYOG.
ÁNYOS, férfi keresztnév, tt. Ányos-t, tb. —ok.
Anianus. Szent Ányos püspökről czimzett tihanyi apátság. Van ily nevű nemes csalid is.
—ÁP, vékonybangon ÉP, igen gyér használatú
képző, nébány főnevekben, mint Hal-áp, síl-áp, sclép, cser-ép.
ÁP, (1), túl a Dunán divatozó tájnyelveu ám. sáp,
azaz, hosszú állásban megromlott, avas, büdös, t. i.
tojás. Származékai: áporodik, áporodott. L. ZAP.

AP, (2), elvont gyöke az ápol igének és származékainak, melyek táplálásra vonatkoznak. Mint apai
gondoskodást jcleutő valószínűen egy az ap apa szóval, s rokona a szanszkrit pá (táplál), csinai páo
(alere, sustincre). Másfelöl egyezik vele azon ap, melyből a csókolást jelentő régies, ápol, apolgat származott. V. ö. ÁPOL.
ÁPOL, (áp-ol) áth. m. ápol-í. Valakinek különös gondját viseli; nyájas szeretettel, jószívűséggel
tetéz, minden szükségessel ellát, tápl&l, minden rosztól megóv, mint az apa. Kisdedeket, betegeket, szegényeket ápolni. Régiesen és a székelyeknél ám. csókol,
ölel, törökül: i!p-mek. V. ö. ÁPOL.
ÁPOLÁS, (Ap-ol-ás) fn. tt. ápoláe-t, tb. —ok.
1) Gondviselés, táplálás, apai gyöngédsógü ellátás.
2) Csokolás, ölelés, czirogatAs.
ÁPOLAT, (áp-ol-at) tt. ápolat-ot. Régiesen arn.
csók. Törökül: opus.
Ál'ÜLGAT, (áp-ol-og-at) áth. m. ápulgat-tam,
—tál, —ott, pár. ápulijass. 1) Folytonosan gondját
viseli valakinek, táplálgat. 2) Csókolgat, ölelget.
ÁPOLGATÁS, (áp-ol-og-at-ás) fn. tt ápolgatás-t, tb. —ok. 1) Folytonos gondviselés, táplálás.
2) Csókolgatás, ölelgetés.
ÁPOLGATÓ, (áp-ol-og-at-ó; inn. és fn. tt. ápolgató-t, tb. —fc. 1) Szeretettel teljes gondviselést folytonosan üzö személy. Vénsiyemben te légy ú^iolijatóm.
2) Ami e gondviHclésnek eszközül szolgál. Apulyatókéz.
ÁPOLÓ, (áp-ol-ó) mn. és fn. tt. ápoln-t. Személy, aki tehetetlent, szegényt, ügycfogyottnt ápol.
fíetetjápoló, gyermekápoló. Szegények, koldusok ápolója.
Átv. ért. dpoíó intézet ápoló kezek. V. ö. ÁPOL.
ÁPOLÓBÉR, (ápoló-bér) ősz. fn. Díj, melyet a
fogadott ápolónak fizetnek, pl. aki a kórházakban a
betegek mellett szolgál.
ÁPOLÓHÁZ, (ápoló-ház) ősz. fn. Jótékony közintézet, melyben gyermekek, betegek, Arv&k, szegények, elaggottak nyilvános gondviselés alatt tartatnak,
tápláltatnak. Községi, városi ápolóház.
ÁPOLÓ1NTÉZET, (ápoló-intézet) lás.l ÁPOLÓHÁZ.
ÁPOLÓNŐ, (ápoló-nö) ősz. fn. Nöszemély, ki
valamely ápolóintézetben, kórházban a reá bízott ügyefogyottokra, szegényekre, betegekre akár szegődött
bérért, akár irgalmasságból gondot visel, fölügyel.
APOR, (áp-or) elvont törzse az Áporodik igének. V. ö. AP = záp.
ÁPORKA, helység Pest megyében ; helyragokkal Áporká-n, —rá, —ro'l.
1
ÁPORKOD1K, (áp-or-kod-ik) k. m. rfporkod| lám, —tál, —ott, p:ir. —jál. Székoly tájszó, ám. ve| szckcdds végett valakivel foganatlanul szerabeáll, pl.
mikor az erőtlenebb ki akar fogni az crÖM'bben.
Talán a háborkodik vagy iparkodik ig«;k módosítása?
ÁPORODÁS, (áp-or-od-ásl fn. tt. áporodás-t,
tb. —ok. Romlékony, avas állapot, melyben akkor
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van valamely test, midőn áporodik. Aporodat ellen
megóvni az elrakott tojást. V. ö. ÁPORODIK.
ÁPORODIK, (áp-or-od-ik) k. m. áporod-tam,
—tál, —ott. Mondjak holmi híg állománya, zsíros,
olajos testekről, midőn hosszas állás, tespedés miatt
megromlanak, arasokká lesznek, megbüdösödnek.
Megáporodik a tojás, tej, vaj. V. ö. ÉPÉRÉDIK.
ÁPORODOTT, (áp-or-od-ott) mn. tt áporodott-at. Avasodott, bttzhödött, állásban megromlott,
megzápult. Áporodott zsir, szalonna, tej, olaj. Áporodott szag.
ÁPTOJÁS, (áp-tojas) ősz. fn. Túl a Danán némely tájakon ám. záptojás.
ÁPÚL, (áp-úl) önh. m. ápúí-í. L. ZÁPÚL.
ÁE, (1), oly szók elvont gyöke, melyek rontást,
sértést, fosztást jelentenek, mint: ármány, ár vagy
árr (eszköz), árt, ártány, árva. Rokonai az előtétes:
dárda, nyárs, bárd, továbbá: arat, irt, őrt, orló (olló),
orv, oroz, fordítva: ró, rom, ront. Egyeznek vele a
szanszkrit: arb (ront,rombol), hellén: áp/rafoo,latin:
orbo, héber: .TlN (arah = carpsit, decerpsit) melytől származik ári (leo), azonos a magyar or-ozlán gyökével stb. Bővebben 1. R, gyök.
ÁR, (2), fn. tt ár-t, tb. — ok. Harmadik személyi birtokraggal: árja, árjok, árjai, árjaik. Dagadó,
emelkedő, magasodva szétterjedő víztömeg; származékai : árad, áradás, áradat, áraszt, áradó*. Ellenkezője az elvont ap, melyből apad, apaszt, apály származnak. Rokon a folyamot jelentő vékonyhangú ér
(rirus), valamint a latin maré, német Afeer, szanszkrit
van, zend vairi, stb. v. ö. ARAD. Alapfogalomban,
mint magasságra vonatkozók, egyeznek vele: orj, orom,
merj, marj, mart, part. Bővebben 1. E, gyök. Árvi*:
magasan szétömlő víz. Árvi* által megkárosodni. ÁrvUbe fúini. Fetéseket elborító, falukat pusztító árwís.
Tavatsi, téü, jeges árvíz. Duna árja. Átv. ért. bőség,
sokaság, özön. Csokor ám. sok csók, csók-őzön.
„S árja közben a szilaj zenének
Riadozzon diadalmi ének."
Vörösmarty.
ÁR, (3),fh. tt ár-t, tb. —ok, harmadik személyi
birtokraggal: ára, árok vagy áruk, -árai, áraik. Általán az adásvevésben kiszabott becse, értéke valaminek, illetőleg azon díj, bér, pénz, melyre valamit
becsülnek, s azt odaadjak, vagy melyért valamit kicserélnek. Ezen érteményénél fogra egyezik vele a
vékonyhangu ér (ige, latinul: valet) t i. amit vagy
amennyit ér valamely jószág, az a szabott ára. Származékai : áru, árul, árus vagy áros, több öszvetételekkel együtt Magái, nagy, drága, piaezi ár. Alacsony, olcsó, jutányi, csekély ár. Tartott, szabott, lealkudott áron venni. Fele áron eladni, elvesztegetni valamit. Árt szabni. Megadni a portéka árát. Mi az ára
ezen lónak f Lehúzni az árából. Lefizetni az árát. Megadta a bak árát, rajta vesztett. Km. Mást beszél Módóné, mikor a bor árát kérik. Km. .Lassabban a 16>s
árával, ne oly fenbéjizva, kissé mérsékelve. Km.
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Mennyiben az ár, áru, és ér, érték, érdem alapfogalomban egyeznek, rokonok velők a német Waare,
werth, Würde, továbbá a latin: orrha, hellén: afáa/?»V, ismét a latin: meritum, merx, merces éspretium.
V. ö. R, gyök.
ÁR, (4), fa. tt ár-t, tb. —ok. Személyragozva:
árom, árod, ára, áraim, áraid, árai, áraink, áraitok,
áraik. Némely régiek szerint kettőztetve.: árr. Gorombább varrómnnkáknál alkalmazott, hegyes, nyéllel
ellátott lyukszuró eszköz, melyet bőrből dolgozó mesteremberek, ú. m. csizmadiák, vargák, szíjgyártók,
nyergesek használnak. Rokon vele az izlandi: al vagy
alr, német Ahle, hellén: ijlos, illír : art stb. Általán
azon r gyökhangu szók osztályába tartozik, melyek
rontást, metszést, hasítást jelentenek. L. fólebb ÁR
gyök, és bővebben: R, gyökhang.
—ÁR, párhuzamos vékonyhangu társa —ÉR,
termékeny szoképző, mely fS és mellékneveket alkot
1) igékből: buw-ár, nyuz-ár, row-ár, foíy-ár, csapi-ár
(csapol-ir), buzg-ár, sziw-ár(og), fcajf-ár, hajtt-ár. csiszár, hat-ár, szokad-ár, csapod-ár, foíyond-ár, bogl-ár
(bogol-ár), fiíz-ér, «z-ér, Í0!ts-ér, «md-ér, felleng-ér.
Ezekben az illető igék részesülőjének módosítása, s
bizonyos cselekvési szokottságot, hajlamot, képességet, illetőleg gyakorlatot fejez ki, pl. bttvár, nyusár,
rovar, aki buvni, nyúzni, róni szokott, vagy képes,
azaz gyakorlatilag buvó, nyúzó, rovó. Ezen alapfogalomnál fogva egyeznek vele a szintén igékhez járuló latin : őr, mint: sartor, szabó (szab-ár), sátor,
lector, cantor, stb. a német: ér, mint: Tbuchír, búvár,
ZVeiber hajtsár, ZVichíer töltsér, stb. a siláv: ár, ír,
pl. bludár bujdosó, piszár író, rovar, krojtsir szabó.
2) Elavult vagy elvont gyökökből, mint: mod-ár,
bog-ár, ag-ár, kos-dr, gyap-ár, sud-ár, sugár, íojh-ár,
szik-ár, hin-ár, gun-ár, sop-ár, sou-ár, poss-ár, ssátyár, led-ér, ég-ír, gySk-ér, sttg-ér, feh-er, fcoWr, fewy-ér,
vet-ér, stb. Némelyekben ezek közöl ékvesztő, vagyis eredetileg rövid ár ér, mint: mod-ar-ok, bog-ar-ak,
ag-ar-ak, kos-ar-ak, sud-ar-ak, eg-er-et, gyök-er-et, stb.
3) Önálló nevekből képez bizonyos tárgyakksj bánó,
foglalkodó személynevet, kézmivest, ú. m. kád-ár,
bod-nár, (bodon-ár) tim-ár, kulcs-ár, ttts-ér, görönosér, íbzs-ér. Ezen értelemben leginkább a szláv, azután a német és latin nyelvekkel egyezik, pl. csitmár
csizmadia, klobucsár kalapos, kolár kerékgyártó, r«menár szíjgyártó; Gtfrber tímár, Ftfrber festő, Wagtur
kocsigyártó; sutor, sartor, torneator, stb. 4) Több,
idegen nyelvekből kölcsönözött szók végszótagát képezi , mint: káplár, bognár, zsandár, czégér, hóhér
vagy hóhár, pallér, gavallér. Mindezekről részletesebben, s az ár, ér, őr, őr képzőkkel öszvefüggésbeo,
1. R, képző.
ÁRAD, (ár-ad) önh. m. árad-t. Mondjuk vízről,
folyóról, midőn nagyobb tömegben őszvegyülvén, dagad, emelkedik, illetőleg mind szélességében, mind
magasságában vett árja növekedik. AVad a Duna,
Tinta. Kft, három lábnyit áradt huszonnégy óra alatt.
Igekötőkkel: kiárad, f felárad, elárad, megárad. Átv.
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ért. szaporodik, sokasodik, terjed. Ránk áradt a sok
„Ha reményid árboczát
baj. Szanszkrit nyelven: ardh, ám. nő, szaporodik,
Sors viszálya széttörd,
növekedik, a török art-mok, szintén ám. nőni, neveNézz a csillagok köré :
kedni, nagyobbodni.
Ok lesznek vezéreid
ÁRADÁS, (ár-ad-as) fn. tt árodás-í, tb. —ok.
Ha szívedben él a hit."
1) Víznek, folyónak, tónak nagyobbodása, dagadása,
Bajza.
növekedése. Tavaszi, nyári áradás. Duna, Tina, BaA dunai bajókon a kötéltartó ilyetén szilfa vagy
laton áradása. 2) A medréből kinyomuló s partjain rúd neve: brfo, mely a hajó orrára van illesztve.
túlcsapongó víz szétömlése, özöne. Az áradat elpuszGyöke ár valószínűleg rokon a magasságot jetította vetéseinket. Áradat ellen gátakat, telteteket csi- lentő árad, orom, őr? szók ár őr gyökeivel, s egészben
nálni. A törökben is artis növés, nevekedés, nagyob- hasonló hozzá a latin arbos vagy arbor, mely árbobodás.
czot is jelent. Régi emlékekben előfordul mint szeARADAT, (ar-ad-at) fa. tt. áradot-ot. A földa- mélynév : „ Arbucz cumanuin cognatum nostrum."
gadt, s rendkívüli magasságra emelkedett víz álla- Kun László király levele. A pozsonyi krónika szerént:
pota, továbbá maga a fóldagadt víz tömege. „Áradat Arbuz.
lerén kedig, a folyó omla a házra." „Kimene ő taÁRBOCZCSINÁLÓ, (Arbocz-csinaló) ősz. fn. Fanejtványival Cedronnak áradatja elve" (trans torren- ragó ácsmives, ki faszálakból árboczokat készít.
tem Cedron). Mfinch. cod.
ÁEBOCZFA, (érbocz-fa) ősz. fn. L. ÁRBOCZ.
ÁRADOZ, (ar-ad-oz) önh. m. áradoz-tam, —tál,
ÁRBOCZKAS, (árbocz-kas) ősz. fn. A tengeri
—ott, pár. —z. A víz fokonként és folytonosan emelhajókon,
erős rudakból szerkezeit s korláttal kerített
kedik, dagadoz, terjedez. Átv. ért. mondjuk beszédről, előadásról, mely szavakban tulzólag bővelkedik, kasforma alkotvány az arbocz tetején, a hajóör és kömely szószaporítva, mintegy vizenyősen nyilatkozik. rülnézni akaró kapitány száméira.
ÁRBOCZKASKÖTÉL, (árbocz-kas-kötél) ősz.
AKADOZÁS, (ar-ad-oz-ás) fn. tt. árodozás-t, tb.
—ok. 1) A víznek folytonos emelkedése. 2) Átv. ért. fn. Az árboczkas megerősítésére szolgáló kötelek.
beszéd, írás vagy indulatbeli tűlömlengés, ömledezés,
ÁRBOCZKAS VITORLA, (arbocz - kas - vitorla)
szószaporítáa.
ősz. fn. Az árboczkason lengedező vitorla.
ÁRBOCZKÖTÉL, (árbocz-kötél) ősz. fn. ÁltaÁRADOZÓ, (ár-ad-oz-ó) mn. tt. árodozó-í. Általán, ami áradoz, tulajdon és átv. érteményben. Ara- lán az arbocz fölszereléséhez szükségelt kötelek, küdozó folyamok. Áradozó beszéd. Áradozó szivömlengés. lönösen kötéllépcső , melyen az arboczfára másznak.
ÁRAP, (4r-ap) ősz. fn. árap-ot. Az árad igének
ÁRBOCZMESTER, (arbocz-mester) ősz. fn. Haár, és apad igének ap gyökeiből alkotott szó, jelenti jógyári fölügyelő, kinek kötelessége az árboczok kéa nyílt tengernek rendszerént váltakozó emelkedését szítésére, s azok czélirányos fölszerelésére vigyázni.
és snlyedését (Fluxus ét refluxus. Fluth und Ebbe).
ÁRBOCZOS, (árbocz-os) mn. tt árboctos-í vagy
—a<, tb. —ok. Árboczczal ellátott, fölszerelt, ÁrboNémelyek szerint: árapály.
ÁRAPATAK, helyragokkal: ^írapatak-on,—rá, czos gálya, gőzhajó. Kft, három árboczos tengeri hajó.
—ró! ; vagy Arapataka, helyragokkal: —patakán,
ÁRBOCZOZ, (árbocz-oz) áth. m. árboczoz-tam,
—patakára, —patakáról. Falu Erdélyben.
—tál, —ott, pár. —z, htn. —ni. Árboczczal ellát,
ÁRASZT, (ár-aszt) áth.m. ároszí-oíí, par.ároszsz, fölszerel. Árboczozni a gályákat, hajókat.
ÁRBOCZOZAT, (árbocz-oz-at) fn. tt árboczozoíhtn. —ni vagy —ani. Eszközli, okozza, hogy sí víz
áradjon, dagadjon, növekedjék, illetőleg a folyók, ta- ol. Árboczkészfilet, amint tudniillik az arbocz fölszevak vizeit szaporítja. A folyókat árasztják a gyakori relve van minden hozzávalókkal véve.
ÁRBOCZPÓT, (árbocz-pót) ősz. fa. Az arbocz
náporetSk, felhőszakadások, olvadó havak. Átv. ért.
ookasítva terjeszt Elárasztani az országot papirospénz- tetejéhez toldott rúd.
ÁRBOCZSUDÁB, (arbocz sudár) ősz. fn. Az
tel. A polgárok meghasonlása sok bajt áraszt a hazára.
AKASZTÁS, (ir-aszt-ás) fn. tt. árosztás-t, tb. árboczfa csúcsa, kellő teteje.
ÁRBOCZTALAN, (árbocz-talan) mn. tt árbocz—ok. Víznek, vagy átv. ért. bizonyos dolgoknak szatalan-t, tb. —ok. Aminek árbocza nincs, árboczától
porítása, terjesztése.
ÁRBÉCS, (ir-bécs) ősz. fn. Az eladó jószágnak, megfosztott Arbocztalan dereglye, sajka, kishajó. Hailletőleg árunak, portékának, kelmének stb. tartott, tárzókép ám. arbocz nélkül, arbocztalanúl.
ÁRBOCZTALANÍT , (árbocz-talan-ít) áth. m.
vagy szabott vagy becsü szerint kimondott értéke.
ÁRBECSLÉS, (ár-bécslés) ősz. fn. Valamely árbocztalantí-ott, pár. —s, htn. —ni, vagy —ani.
tárgy, jószág, ára adásvevési értékének, illetőleg árá- Árbocztalanná tesz, árboczától megfoszt.
ÁRBOCZTÁM, (árbocz-tám) ősz. fn. Az árbonak meghatározása.
ÁRBOCZ, fa. tt. árbocz-ot. A nagy hajókon fölál- czot támasz gyanánt megerősítő rudak, bogy ne inlított magas szilfa, melyhez a vitorlarúdak és alattsá- gadozzon.
ÁRBOCZTÁMASZ, 1. ÁRBOCZTÁM.
gok kötvék. Egy, két, három árboczczal fölszerelt tengeri
ÁRBOCZTOLDALÉK, 1. ÁRBOCZPÓT.
hajó. „Mintegy árboc* úgy magaslik." Kisfaludy K.
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ÁRBOCZVITORLA, (árbocz-vitorla) ősz. fn. Az
árboczra pányvázott fövitorla.
ÁRCSÖKKENÉS, (ár-csökkenés) ősz. fn. Az
ad&svevési jószágok, áruczikkek becsének alászállisa, olcsósodása.
ÁRCSÖKKENTÉS, (ar-csökkentés) ősz. fn. Az
adasvevési alkuban s hagyott, vagy tartott árnak leebb szállítása, keresbítése, különösen árverés alkalmával, midőn a kevesebbet követelőnek engednek valamely munkát, szolgálatot, stb.
ÁRDÁNY, falu Erdélyben ; helyr. AYdány-on,
—rá, —ról, vagy Árdány-ba, —bon, —bói.
ÁRENDA, (az áron-óda szókból öszvetéve) fn.
tt. árendát, tb. árendák. Jelent haszonbért, vagyis oly
adózási fizetést, árt, melyet valamely birtok, vagy jószág haszonvételéért adnak. Jószágot árendába adni,
venni. Árendát fizetni. Az árendát fölverni, lettállítani. Arénádban bírni. Egyébiránt előfordul a franczia, olasz és középkori latin nyelvekben is. A franczia nyelvben arrenter ám. árcndálui és arrentement
ám. árenda, melyeket a rente (olaszul rendítő) szótól
származtatnak.
ÁRENDAÉV, (árenda-év) ősz. fn. Valamely jószág haszonvételére kitűzött év; haszonbéri ér.
ÁRENDAKÖTÉS, (árenda-kötés) ősz. fa. Az illető jószág tulajdonosa és annak kibérlője közötti
szerződés; haszonbérkötés.
ÁRENDAKÉP, (árenda-kép) ősz. ih. Haszonbéri minemüségben, árendábaii, úgy mintha árendába
volna adva.
ÁRENDAKÉPEN, 1. ÁRENDAKÉP.
ÁRENDÁL, (árenda-al) áth. m. árendál-t, htn.
—ni. Haszonbérbe vesz. Hátat, rétet, kertet, pusztát,
urodalmot árendálni.
ÁRENDÁLÁS, (arenda-al-as) fa. tt. árendálás-t,
tb. —ok: Árendába verés, árendakép bírás; haszonbérlés.
ÁRENDALEVÉL, (árenda-levcl) ősz. fn. Haszonbérlői szerződést tartalmazó oklevél.
ÁHENDAPÉNZ, (árenda-pénz) ősz. fn. Haszonbér fejében fizetett vagy bevett pénz.
ÁRENDÁS, (árcnda-as) I. fn. tt árendás-t, tb.
—ok. 1. HASZONBÉRLŐ. A zsidót a köznép rendesen árendásnak nevezi, minthogy a zsidók, kivált faluhelyeken árendában laknak, s irendakép bírnak jószágokat, II. mn. tt. árendás-í, vagy —a<, tb. —ok.
Ami árendába vagyis haszonbérbe van kiadva, kivéve.
Árendát föld, rét, kert, jószág.
ÁRESÉS, (ár-esés) ősz. fn. 1. ÁRCSÖKKENÉS.
ÁRFOLYAM, (ár-folyam) ősz. fn. Az árujószágnak kelendőség! becse, értéke, melylyel jeleimen bír.
Piacti árfolyam. Börzei papírok, áUamkSteletvények,
ezüst, arany árfolyama.
ÁRFOLYAMJEGYZÉK, (ár-folyam-jegyzék)
ősz. fn. Jegyzék, mely az áruk jelenleg folyó árát,
becsét, értéket előadja.
ÁRGÁT, (ár-gát) ősz. fn. Az árvíz szétömlése
ellen épített fogát belső oldalán fekvő védtöltés.

ARGYAS—ARKOLAT

336

ARGYAS, falu Erdélyben; helyr. Argyat-on,
—rá, —ról.
ÁRIA, (olasz eredetű) fn. tt. áriát, tb. áriák.
Zenészét! nyelven ám. valamely dalnak, éneknek lengése. Ujabb időben doüam-nak nevezik.
ÁRIGÉRET, (ár-igéret) ősz. fa. Azon ár, melyet
a venni akaró a tartott árból valamit lealkudva igér.
ÁRISTOM, fn. tt. áristom-ot. Franczia nyelvből
(arrét) a németek által (Árrést) bozzánk átszivárgóit
szó. L. BÖRTÖN.
ÁRHORGONY, (ár-horgony) ősz. fa. Horgony
a tengeri hajókon, melyet nagy hullámzáskor vetnek le.
ÁRJEGYZÉK, (ár-jegyzék) ősz. fn. l) Jegyzék,
mely az eladó vagy bevásárlóit jószágokat, áraikkal
együtt részletesen tartalmazza. 2) Oly kereskedési
vagy iparos könyv kivonata, melybe az eladott árak,
vagy készített munkák ára szokott följegyeztetni. Kalmárok, boltotok, szabók, vargák árjegyzékei.
ÁRJEGYZÉKI, (ár-jegyzéki) ősz. mn. Árjegyzéket illető, arra vonatkozó; árjegyzékbe foglalt.
ÁRJEGYZÉKKÖNYV, (ár-jegyzék-könyv) ősz.
fn. Kereskedők, kalmárok, iparosok könyve, melyben
az eladón jószágok, illetőleg készített munkák ára,
értéke, díja feljegyeztetik.
ÁRKA, (ár-ok-a) fn. tt árkát, tb. árkák. Hadtani műszó, s ám. fold alatt ásott út, árokféle menet,
inely az erőd sanczaiba vezet
ÁRKASZ, (árk-ász, vagy ár-ok-a-ász) fn. tt árkátz-t, tb. —ok. A hadi mérnökök testületéhez tartozó katona, ki az ostromlóit várak körül földalatti
árkokat ás. (Sapcor).
ÁRKÁSZ, (ár-ok-ász) önb. m. árkász-tam, —tál,
—ott, pár. —sz. Földbe és föld alatt árkot ás. Azon
szavaink egyike, melyek igék és nevek egy alakban.
V. ö. ÁRKÁSZ, fa.
ÁRKÉNT, (ár-ként) ih. Átv. ért nagy bőségben, árhoz hasonló terjedésben, sokasággal. Árként
tóduló hadseregek. A futó homok árként elborítja a földeket.
ÁRKI, paszta Fehér megyében; helyragokkal:
Arki-ba, —bán, —ból.
ÁRKOCSKA, (ár-ok-ocs-ka) kies. fn. tt árkocvkát, tb. árkocskák. Kicsiny, keskeny, nem mély árok.
ÁKKOL, (ár-ok-ol) áth. m. árkol-t. Árkot ás,
árkot húz, árokkal kerít, vagy elválaszt bizonyos tért.
Árkolni át országút széleit, a legelök, rétek határait.
KSrülárkolni át aktot. Önhatólag véve ám. árokásással foglalkodik. Cselédeit elkílldötte árkolni.
ÁRKOLÁS, (ár-ok-ol-ás) fn. tt árkotás-t, tb.
—ok. Árokásás, árokhúzás. Az árkolást ölenként fizetni.
ARKOLAT, (ár-ok-ol-at) fn. tt árkolatot. Árok
egész terjedelmében, hosszában véve, amint elkészítve
áll; árokból álló kerítés, határvonal. tfossw, széles,
mély árkolattal kerített okol. Fákkal, bokrokkal beültetett árkolat. Vár árkolatában termő sás. Vittel töltött árkolat.
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ÁRKOLÓ, (Ar-ok-ol-ó) fn. tt árkoló-t. Munkás,
napszámos, aki árkot ás. Napi díjért vagy ölszámra
dolgozó árknlók.
ÁEKOS, (ár-ok-os) mn. tt. árkos-t vagy — aí,
tb. —ok. Árokkal ellátott, aminek mentében vagy
határán, kerületén árkot ástak. Árkot út. Árkot határvonal Árkos kért, rét. Van ily nevű falu Erdélyben.
ÁRKOSHÁZA, puszta Zala megyében ; helyragokkal : Árkos-házán, —házára, —házáról.
ÁEKUS, a latin arciís-ból, fn. tt Árlcus-t, tb.
—ok. Papirosról szólva ám. ív. Árkus papiros = ív
papiros. L. IV.
ÁRKUS, (árok-os) falu Bihar, és puszta Somogy
megyében ; heyragokkal: Arkws-on, —rá, —rói.
ÁRKUSHAGYÓ, puszta Somogy megyében.
ÁRKUSONKÉNT, 1. ÍVENKÉNT.
ÁRLAP, (ár-lap) ősz. fn. Jegyzék, mely a vámokon, réveken, hidakon, harminczadokon általszállított jószágoktól fizetendő díjak lajstromát tartalmazza. Árlap szerint fizetett hidrám. (Tariffa).
ÁRLEJTÉS, (ár-lejtés) ősz. fn. Az árverés azon
neme, midőn bizonyos műn kft t, vállalatot, szolgálatot,
szóval kötelezettséget annak engednek által, aki azt
sí kikiáltott díjon alul legolcsóbban teljesíteni ígérkezik. Árlejtés útján fölvállalni a város világítását,
az iiíczák söprését.
ÁRLEJTÉZ, (ár-lejtéz) ősz. áth. Az árverésben
kikiáltott díjon alul kevesebbért, olcsóbbért Ígérkezik
valamit tenni, magára vállalni, teljesíteni.
ÁRLESZÁLLÁS, ÁRLESZÁLLÍTÁS, 1. ÁRCSÖKKENÉS, ÁRCSÖKKENTÉS.
ÁRLEVÉL, (ár-levél) ősz. fn. Falevél, melynek
karimája ár vagy ttiformára köröskörül hegyes. Továbbá, bizonyos fanemek, nevezetesen fény veknek
árhoz hasonló levele, máskép: fülével.
ÁRMÁDIA, az idegen Armée után módosított
fn. Fölfegyverzett, fegyverben álló, háborúra fölszerelt hadsereg.
ÁJÍMÁL1S, latin eredetű, az arma (ám. czímer)
szóból alakult armales litcrac után sz&rmaztatva, s
ám. nemeslevél, mely jószág nélkül adatik. L. NEMESLEVÉL.
ÁRMÁLISTA, fn. tt. ármálistát, tb. ármrflisfák.
Nemcsembcr, kinek esak nemeslevele van a fejedelemtől, de azzal jószág nem lulományoztatott, ezen
szótól: arma, fegyver, czímer, minthogy a nemességgel többnyire czímer is adatik, s a fegyverviselés
megcngedtctik.
ÁRMÁNY, (ár-mány vagy ár-t-máiiy) fn. tt. árm<íny-t, tb. —ok. Őseink által a pogány hittel behozott
Td'gi szó, mely gonosz szellemet, ártalmas istent jelent,
ki minden jót gátolni törekszik. Átv. ám. csclszövény,
niúaok k&rára, veszedelmére törekvő furfangosaiig.
Többek véleménye szerint egy a persa ahriman
vagy ohraman vagy ahrman vagy ahrima szóval, melynek megfelel * zendben : anhrúmainjii ám. roszat forraló vagy ártó szellem.
ÁRMÁNYKODÁS, (&r-m/iny-kod-ás) fn. tt. árAKAO.
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máiiykodás-í, tb. —ok. Cselszövő, mások kárára törekvő tervek forralása.
ÁRMÁNYKODIK, (ár-mány-kod-ik) k. m. ármánykod-lam —íál, —ott. Mások ártalmára, kárára,
megrontására czélzó terveket forral, titkosan, furfangosán áskálódik.
ÁRMÁNYOS, (ár-mány-os) mn. tt. ármányos-í
vagy —af, tb. —ok. 1) Gonosz, furfangos, alattomos
cselszövö. 2) Szelidebb ért. dévaj, pajkos, csintalan,
kópé, tréfás, szóval olyan ember, kinek elmés leleményességén nehéz kifogni. Ejnye az ármányos beh
megtréfált! Ármányos fiú vagy te öcsém !
ÁRMIVES, (ár-mives) ősz. fn. Arfélc eszközöket készítő kézmives.
ARNO, (árnö) fn. tt. árno-t. Növénynem az öthímesck és egyanyások seregéből; csészéje öthasábn,
bokrétája töltsvres, torka beboltolt, kifelé csucsorodó
kúpos bolttal, levelei a kutyanyclvhez hasonlók. Több
fajai vannak. (Cynoglossum. L.)
ÁRNY, (ár-ny) fn. tt. árny-at. Meghosszabbított
alakban 1. ÁliNYEK. Képzésre hasonló a szár-ny, horny, tor-ny, gor-tiy, gör-ny, ször-tty, k'ör-ny szókhoz. Kövidítctt alakban leginkább az újabb irodalom hozta szokásba, származékaival együtt: árnyal, árnyas, ámyaz.
ÁRNYAD, (Ar-ny-ad) őnh. m. ámyad-t. Erdélyi szó, ám. félhalóvá, féldöglővé válik. Kokon liozzü
a felhangú ernyed, valamint árny, ám. ernyő.
ÁRNYADOZ, (Ar-ny-ad óz) önh. m. árnyadoztam, —tál, —ott, pár. —z. Haló vagy döglöfélben
van, halni, dögleni készül. Arnyadoz a csibe..
ÁRNYAL, (ár-ny-al) áth. m. árnyal-t. A festészetben ám. a rajzolt, festett kép homályos oldalát
vonások vagy festék által utánozza, s a világosabb
oldaltól megkülönbözteti (Sehattiren).
ÁRNYALÁS, (ár-ny-al-ás) fh. tt. árnyalás-t, tb.
—ok. Árny kifejezése a festésben, rajzolásban. (Scbattirung).
ÁRNYALAT, (Ar-ny-al-at) fn. tt. ámyalat-ot.
A festett vagy rajzolt képnek árnyoldala. Átv. ért. hasonlat, mely valaminek képét, illetőleg mivoltát némileg csak úgy homályosan viszonozza vagy mutatja.
ÁRNYAS, (ar-ny-as) mn. tt. ámyas-t vagy —aí,
tb. —ak. Aminek Arnya van, ami árnyat vet. Arnya*
fa. Árnyas erdő, völgy. Hosszabbítva: árnyékos.
A szanszkritbanpemasit, hellénül nanrno'is, ám.
árnyas.
ARNYAZ, (ár-ny-az) íith. m. árnyaz-fam, —(ál,
—ott, pár. —z. Arnyával valakit betakar, valamire
árnyféle homályt vet, elzárván tőle a világosság sugarait. Mezei lakát sí'n-ll lombok árnyazzák.
ARNYAZO, (ár-ny-az-ó) mn. és fn. tt. árnyazó-t.
1) Ami árnyat vet, árnynyal beföd , homíilyosít 2)
Mint főnév jelent át nem látszó testből Álló készületet, ernyőt, melyet égő gyertya vagy lámpa elé vagy
köré BxokÚB alkalmazni, hogy azok lobogó világa a
szemeket ne sértse.
ÁHNYÉK, (íir-ny-ék) fn. tt. árnyék-ot. 1) Valamely tömör, Át nőm látszó testnek homályos oldal22
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képe, mely az által képződik, hogy az illető test a
világsugarakat át nem ereszti, mi által annak túlsó
oldala homályban marad. Árnyékát látni a falon. Rövid, hosszú, messze nyúló árnyék. A hajszálnak is van
árnyéka. Km. Délben kicsin, estve nagy árnyékot vet
a test. Fák , hátak árnyéka. A nap égető heve ellen
árnyékot keresni, árnyékba báni. Árnyékban ülni. 2)
Szélesb ért. világosság hiánya, sötétség, sűrű homály.
3) A festészetben és rajzolásban a festett vagy rajzolt tárgy homályosabb oldala , mennyiben az a valódi árnyék képét utánozza. 4) Átv. ért. valami hiú,
múlandó, valódiságot nélkülöző dolog, csalékony látszat, tünemény. Sovány, mint az árnyék. Meg nem ijed
a maga árnyékától. Km. Árnyékvüág. Árnyék után
kapkodni. Csak árnyéka annak, ami hajdan volt. 5)
Erkölcsi homály, becstelenség. Ezen tett nagy árnyékot vet hírére, nevére. 6) Költői képes kifejezéssel a
megholtak lelke, szelleme.
Alapfogalomban egyezik vele : ernyS, mint árnyékot tartó eszköz, födő; sőt régente ezzel egyértelemben is használtatott „És megkészejtetik az árnyék (ét praeparabitur uinbraculum) avagy a sátor."
(Bécsi cod.) Különben gyökre nézve a terjedést jeleutó ár szóval rokonítható. Képzésre hasonlók hozzá : szárny-ék, kSrny-ék, táj-ék. A szanszkritban pornoseis ám. árnyas, honnan némelyek szerint a hellén

ÁRNYÉKOZ, (ár-ny-ék-oz) áth. m. ámyékozíam, —tál, —ott, pár. —z. Árnyékával beföd, árnyékossá tesz. Átv. bibliai ért. „És a Magasságbelinek
ereje megárnyékoz téged" azaz nemzőképen reád
száll. Luk. I. 35.
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ÁRNYÉKHAL, (árnyék-hal) ősz. fh. Tengeri fekete balfaj.

AENYÉKJÁTÉK, (árnyék-játék) ősz. fa. sstét

kamrának nevezett láttán! játékkészület, mely a bele
helyezett képek árnyait játszilag és nagyítva mutatja.
ÁBNYEKKÉP, (árnyék-kép) ősz. fn. Oly kép, illetőleg festemény vagy rajzolat, mely valamely tárgyat
csak árnyalva, vagy árnyékoldalról tüntet elé. Átvett
ért az erkölcsi tulajdonságnak, állapotnak kevésbbé
ajánlatos oldalról mutatása, előadása.
ÁRNYÉKLAT, (ár-ny-ék-ol-at) fn. tt árnyéklat-ot. A festett vagy rajzolt testnek illő helyen kinyomott árnyékoldala.
ÁKNYEKLÓ, (ár-ny-ék-ol-ó) 1. ÁRNYAZÓ.
ÁBNYÉKMUTATÓ , (árnyék-mutató) ősz. fn.
Mutató, mely vetett árnyéka által jelenti az időt, pl.
a napóra árnyékmutatója.
ÁBNYÉKOL, (ár-ny-ék-ol) áth. m. árnyékol-t.
1) Árnyékkal beföd, betakar, árnyékot vet valamire.
2) L. ABNYAL.
ÁRNYÉKOLÁS, (ár-ny-ék-ol-ás) fa. tt. árnyékolás-t, tb. —ok. 1) Árnyékkal befodés, takarás, elhomályosítás. 2) A festett vagy rajzolt tárgy árnyékoldalának kitüntetése.
ÁRNYÉKÓRA, (árnyék-óra) ősz. fh. 1) L. NAPÓBA. 2) Szélesb ért valamely mozdulatlanul álló test
árnyéka szerint kijelölt időmatató.
ÁRNYÉKOS, (ár-ny-ék-os) mn. tt árnyékos-t v.
— át, tb. — ok. Aminek árnyéka van, ami árnyékot, homályt vet, illetőleg ernyős, hűvös. Árnyékos sfirit erdb',
lomb. Árnyékos lúgosban sétálni. Árnyékos napalkonyat.

ÁBNYÉKOZÁS, 1. ÁRNYÉKOLÁS.
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ÁRNYÉKRAJZ, (árnyék-rajz) ősz. fn. Valamely
test, különösen arcz árnyékoldalának vázlata. Szélesb
átv. ért. oly leírás, mely valaminek csak általános
alapvonalait adja.
ÁKNYÉKSZÉK, (árnyék-szék) ősz. fn. Szükséget, bélttrítést végezni való széknemn ülőhely, illetőleg hajlék, kamara; némely tájakon: buda, budár,
putri, perváta, Pilátus konyhája, pöcte.
ARNYÉKSZÉKTISZTÍTŐ, (árny ék-szék-tisztító) ősz. fn. Ki az úrnyékszékben őszvegyül t ganéjt
kihordja, mit rendesen a községbeli serhák vagy kutyapeczérek szoktak végezni.
ÁENYÉKTARTÓ, (árnyék-tartó) ősz. fn. Általán mindenféle ernyő, ellenző, ami a világosság elé
árnyékot vet.
ÁRNYÉKVIADAL, (árnyék-viadal) ősz. fh. Hiú,
haszontalan dolog fölötti viaskodas; bányiveti handabanda.
ÁRNYÉKVILÁG, (árnyék-világ) ősz. fa. Képes
kifejezéssel ám. ezen múlandó földi élet. Ha át Úr
Itten kiszótít ez árnyékvilágból.
ÁRNYJÁTÉK, 1. ÁENYÉKJÁTÉK.
ÁRNYMELLÉK, (árny-mellék) ősz. fii. Az árnyék széleinek vékonyabb homályzata, árnynak árnya, félárnyék. (Penumbra).
ÁRNYMÉRÖ, (árny-mérő) ősz. fn. Láttani eszköz, mely a testek árnyainak egymástól különbözését
mutatja, s mely által azok átlátszósági fokát meg lehet határozni.
ÁKNYRAJZ, 1. ÁKNYÉKfiAJZ.
ÁRNYTALANOK, (ár -ny- talán -ok) több. fn.
tt. árnytolanok-at. Földleírásban így neveztetnek az
egyenlítő alatti lakosok, kiknek úgyszólván majd mindig fejők fölött van a nap, minélfogva testök alig vet
némi árnyat
ÁBOK, (ár-ok) fn. tt árkot, tb. árkok. 1) Földbe
ásott hosszúkás mélyedés, kerítésül, határul, vízfölfogóul, vagy akánnily más czélból. A verem- és gödörtől különbözik, mert ezek nem hosszúkásak, hanem
kerekded vagy szabálytalan alakúak. Mély, széles,
hosszú árok. Árok medre, feneke, paraja, széle. Út mentében ásott árok. Bedőlni át árokba szekerestül. Árkot ásni, húzni. Árkot ugrani. Árkon, bokron túl lenni.
Akkor mondj hoppot, mikor általugortod az árkot. Km.
AVkon kívül hegymester, ám. az alája rendelt határon
túl, aki tovább akar terjeszkedni, mint hatalma van.
2) Ettlönösen csatorna. A vizenyős réteken, legelBkün
árkokat húsni. Árokba csapolni a vizet. 3) Folyók
medre, teknője, melyet ásás által szabályoztak. Rákot,
Ztitvaárka. 4) Erődök körül ásott mélység. Várárka.
>) Falu Ungban, s puszta Treucseaben.
Azon ár ár gyökfl szók osztályába tartozik, me-
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lyek metszésre, hasításra vonatkoznak, mint: ártány,
s az elötétes: bárd, dárda, nyárt; ide tartozók: arat,
őrt, stb. Hasonló hozzá némely hazánkbeli szláv nyelvjárásokban divatozó, s valószínűleg tőlünk kölcsönzött : jrfrek.
Képzésre nézve s mint hangugrató hasonló a
mar-ok, far-ok, sar-ok, bur-ok, hur-ok, szwr-ok, tor-ok,
suly-ok s némely más szókhoz.
ÁROKALJA, (árok-alja) ősz. fii. 1) így neveztetnek a kerített városok azon részei, melyek az árok
közelében esnek; váralja, bástyaalja. 2) Helység neve
Doboka megyében.
ÁROKÁSÓ, (árok-ásó) ősz. fn. 1) Munkás, aki
árkokat húz, ás. 2) Eszköz, melylyel árkot ásnak.
ÁROKBÉLLÉS, (árok-bélíés*) ősz. fn. Az Írok
belső oldalainak körei vagy téglával kirakása, hogy
be ne dőljön, vagy gyöpös hanttal kirakása.
ÁROKCSA, (4r-ok-csa) kies. fn. 1. ÁRKOCSKA.
ÁROKSÁNCZ, (árok-sáncz) ősz. fn. Erődök körül ásott árok; várárok.
ÁROKSZÁLLÁS, (árok-szAllás) ősz. fn. Mezőváros a Jászságban; belyragozva Árokszálláa-ra, —ön,
—ról. „ Árokszállás, Kecskemét, nyerít a ló, ehetnék." Népd.
ÁROKSZÖG, (árok-szög) ősz. fn. Szög, melyet
két ároksáncz képez.
ÁROKTALAP, (árok-talap) ősz. fn. Árok, különösen sánczárok feneke.
ÁROKTOROK, (árok-torok) ősz. fn. Szűk nyilas, melyen az úroksánczba lehet lemenni.
ÁROKTŐ, helység Borsod megyében. Helyr.
ÁraktS-n, —re, — rol.
ÁROL, (ár-ol) áth. m. árol-t. Valaminek Arat
meghatározza, megbecsüli, kiszabja. Régiesen ám.
<inít. L. ÁRUL.
ÁROLÁS, 1. ÁRULÁS.
ÁROMLÁS, (ár-omlás) ősz. fn. A feldagadt, s
medre ^ partjait áthágó víznek kitolulása, szétözönlése.
ARONG, (ár-ong) gyak. önh. m. árong-oü. L.
ÁRADOZ.
ÁRORR, (ár-orr) ősz. fn. Növénynem az egyfalkások seregéből, mely a világ minden részeiben tenyészik, s nevét anyaszálainak árformájától veszi.
Fajai: bőrök-, daru-, gólya-, pézsma-, római-, stb. árorr. (Geránium. L.)
ÁROS, (ár-os, vagy ár-u-os) fn. tt. áros-t, tb.
—ok. ÁltalAn, kalmár, kereskedő, aki holmi árúkkal
üzérkedik. Jobbára öszvetett szókban haszn&ltatik.
Vásáros, ffíszeráros, könyváros. Egyébiránt szabatosabban : árus, minthogy alapja áru, tehát: könyvárus,
gyógyszerárút, stb.
ÁROS, (ár-os) mn. tt. dron-t, vagy —át, tb.
—ok. 1) Aminek kitűnő áru van; becses, drága. A
mesterség, míg titkot, áros. Km. 2) Eladandó. MindSn
SrökségSket árossá tevén (áruba bocsárván) én eladfín.
Debreczeni legendáskönyv. 3) A ki árul. Áron ember
Pesti Gábornál ám. kereskedő. Vétetik főnévnek is, pl.
könyvárat vagy —áru*, midőn tt. ktinyváros-t, tb.—ok.

AROS1T, (4r-os-ít)( áth. m. ároM-ott, pár. —s,
htn. —ni v.—ani. 1) Árossá, becsessé, drágává tesz,
árát neveli valaminek. 2) Ám. árúi, árúba bocsát.
V. ö. ÁROS.
ÁRPA, (ár- vagy árr-pa) fn. tt. árpát, tb. árpák.
Közismerctii gabonafaj, mely halavány sárga, és szegletes magot terem. Virágai hármával egy bokorban,
melyek között gyakran csak a középső nős. Kalászának alakja a többi gabonafajok között leginkább hasonlít a búzáéhoz. (Hordcnm). Fajai sokfélék: béka-,
egér-, hámló-, hatsoros-, kétsoros-, laposfejü-, őszi-, tataszi-, tengeri-, csóré-, stb, árpa. Búzát porba, árpát
(t. i. tavaszit) sárba kell vetni. Km. Árpából sertfSzni.
Árpával abrakolni a lovat, hizlalni a disznót. Egészen egyezik vele a török árpa, és mandsu orfa; finnül ohra, otra. Átv. ért. a szemhéjon támadó kemény,
pirosas bibircsó, mely rendszerint magától el szokott
múlni.
Nevét valószintien árrhoz hasonló szúrós szálkáitól kapta. Némely tájakon röviden : árpa, a hangokban hasonló német Haber zabot jelent.
ÁRPAARATÁS, (árpa-aratás) ősz. fn. Az érett
árpának sarlóval lemetszése, s kévékbe kötése.
ÁRPACZUKOR, (irpa-czukor) ősz. fn. A gyógyszertárakban ám. tisztított czukor, melyet árpalében
mindaddig főznek, míg nyulós és sűrű nem lesz, azután vékony hengerkékbe sodorva hurut ellen adják.
ÁRPÁD, tulajdon név, tt. Árpád-ot. Némelyek,
mint Dankovszky, arany pad-tói származtatják ; Bíborban született Koszta Arpades-nek írja. Föszemély
a kilenczedik századbeli hétmagyar között, s a mai
hazánkba költözött Őseink fejedelme.
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Árpád.

S késő százak után méltán láttassa vezérlő
Párduczos Árpádot, s hadrontó népe hatalmát.
Vörösmarty.
Árpád fia ~ Árpád maradéka, azaz magyar.
Ébredj nagy álmaidból,
Ébredj, Árpád
fia!

Bajza.

Korunkban keresztnévül használják, az ó testamentomi Arfaxad hasonlata nyomán. Ugyanitt előfordul Árvád helynév is ; Erdélyben is van székely falu:
Árvádfalva. Régi oklevelekben előfordulnak ezen helynevek is: Árpádér (Arpadir, 1280-ból, Mozsonban)
Árpádfejérhegy (Arpadfeeregh, 1211. 1399.), jírpádzt/ga (Arpadsuka, 1269. Csallóközben) és Árvád (1211.
1229. Jerney. Nyelvkincsek). A persa nyelvben Art'ond (zendül árvát, orván/) ám. nagyság, méltóság;
Orontes hegye ; óceán ; stb. és személynév.
ARPAD, helységek Bihar és Baranya megyékben.
ÁBPADARA, (árpa-dara) ősz. fn. Árpaszemekbfíl őrlött dara. A sertéseknek árpadarát adni. V. ö.
DARA.
ÁRPAÉRÖ, (árpa-érő) ősz. mn. Árpával együtt
érő. így nevezik azon korai körtefajt, mely a tavaszi árpával egyszerre szokott érni, mely hasonlat
szerint van búzaérö és rozsérn nevű körte is.
22*
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ÁRPAFÖ, (árpa-fő) ősz. fn. Az árpaféle gabona
kalásza. Teljes, űrét árpafö. Máskép, kivált ragozott
állapotban, árjxifej, árpafejek, stb.
ÁRPAFÖLD, (árpa-föld) ősz. fa. Szántóföld,
melybe árpát vetettek, vagy melyen árpát szoktak
termeszteni.
ÁRPAGYÖNGY, (árpa-gyöngy) ősz. fn. Apró,
gyöngyhöz hasonló gömbölyüségü, finomabbféle árpakása.
ÁRPAKALÁSZ, (árpa-kalász) ősz. fn. Az árpaszár csúcsán emelkedő boglár, melynek tokiászaiban az árpamagok rejlenek. I/osszú szálkát, csóré,
szüretien árpakalász.
ÁRPAKÁSA, (árpa-kása) ősz. fh. Őrlés által
héjaiktól megtisztított árpaszemek, s a belölök készített eledel.
ÁRPAKÁSALÉ, (árpa-káaa-lé) ö»z. fn. Sűrűbb
vagy hígabb levesétel árpakásából. Különösen, pépféle főzet a betegek szamára.
ÁRPAKENYÉR, (árpa-kenyér) ősz. fn. Árpalisztből sütött, nehezebb emésztetü, de tápláló kenyér.
ÁRPALÉ, (árpa-lé) ősz. fű. Főzött árpából készített lefele ital különösen tréfás körülírással a közönséges sör neve, melyet árpából fb'zuek, törökül:
arposzuju.
ÁRPALEPÉNY, (árpa-lepény) ősz, fn. Árpalisztből sütött szegényes lepény.
ÁRPALISZT, (árpa-liszt) ősz. fn. Finom porrá,
vagyis lisztté őrlött árpa. Árpaliszibb'l tiltott kenyér.
V. ö. LISZT.
ÁRPÁS, (ár-pa-as) mn. tt. árpás-í, vagy —át,
tb. —ok. 1) Amiben árpa terem, vagy amiben árpát
tartanak, hordanak. Árpás zsák, kamra. 2) Árpával
kevert. Árpát takarmány, abrak. Mint főnév tárgyesete: árpás-t, tb. —ok, s jelent árpaföldet.
ÁRPÁS, helynév, Győr, Sopron és Somogy megyékben, tt. Árpás-t, tb. —ok, helyragokkal: Árpásra, —ön, —rói.
ÁRPASÉR, (árpa-ser) ősz. fa. Áztatott, s kicsiráztatott árpából főzött, közismereti! részegítő ital.
ÁKPÁSTÓ, falu Erdélyben ; helyr. Árpás-tón ,
—tóra, —tóról.
ARPASZALAD, (árpa-szálad) ősz. fn. Maláta a
kicsiráztatott árpából.
ÁRPASZALMA, (árpa-szalma) ősz. fh. Az árpaféle gabonának sásos levelű szára, melyet a marháknak takarmányul szoktak adni. Árpaszalmán telelt
borjúk, tinók.
ÁRPASZEM, (árpa-szem) ősz. fn. Az árpaféle
gabona egyes magva. Átv. ért szembejön nőni szokott bibircsó, egyszerűbben: árpa.
ÁEPÁVALÉRÖ, 1. ÁRPAÉRÖ.
ÁRPÓT vagy ARPÓTLÉK, (ár-pót vagy árpótlék) ősz. fn. Azon ráadási öszveg, melyet valaki
valamely pénzre vagy értékpapírra egyik nemnek a
másikra cserélésénél fizet vagy kap. (Agio).
ÁRR, fn. tt. árr-t, tb. —ok. L. a hegyes eszközt
jelentő ÁR rovata alatt
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ÁRRÉV, (ár-rév) Ősz. fn. Kér, vagy kikötő,
melybe csak a tenger dagadásakor lebet bejárni.
ÁRRVÉSÖ, (árr-véső) ősz. fn. Árrhoz hasonló
vékony hegyü véső.
ÁRSOR, (ár-sor) ősz. fn. Jegyzék, mely bizonyos dQak, fizetések, járandóságok mennyiségét mutatja, melyet a hidakon, vámokon, banninczadokou átszállítatott áraktól fizetni kell.
ÁRSZABÁLY, (ár-szabály) ősz. fh. Szabály,
mely az áruk becsét, ármennyiségét meghatározza. Különösen hatósági rendelet, mely bizonyos áruczikkek
árát megállapítja. Ezen áruért árszabály szerint Űz forint jár. Árszabályon alul kérni valamit.
ÁRSZABÁLYOZ, (ár-szabályoz) ősz. áth. Bizonyos áruczikkek árát, becsét, pénzbeli értékét szabályozza, megállapítja. Árszabályozni a húst, lisztet.
ÁRSZABÁLYOZÁS, (ár-szabályozás) ősz. fn.
Becslés, mely által valamit árszabályoznak. V. ö. ÁRSZABÁLYOZ.
ÁRSZABÁS, (ár-szabás) ősz. fn. Meghatározás,
melynél fogva valaminak árát szabják; szabott árnak
megállapítása. Használtatik árszabály helyett is.
ÁRSZABÁSI, (ár-szabási) ősz. mn. Árszabást
illető, mutató, tartalmazó, arra vonatkozó. Árszabási
hirdetmény, jegyzék.
ÁET, (ár-t) cselekvő ige, m. árt-oíí, pár. —s,
btn. —ni, vagy —ani. 1) Kárt tesz, roszat okoz valakinek vagy valaminek, és pedig a) anyagi sértés,
sérelem, rontás által. A mértéktelen evésivás árt az
egészségnek. A gyönge vetéseknek ártott a sok eső, kemény fogy. A méreg kóstolással is megárt. Km. Nem
árt ennek se hideg, se meleg. A hernyók sokat ártottak
a fáknak, b) Erkölcsi, szellemi bántalom által. Rágalmazás által ártani valakinek. Még a légynek sem árt.
Km. Nincs oly nyomorult ember, ki ártani ne tudna.
Km. Ki ártani akar, nem fenegetödzik. Km. Mit árt
az nekem f Nem árt neki, ha szigorún tartják, erkölcsi
javára, hasznára válik. Ha nem használ, nem árt. Ezek:
sok, kevés, valami, semmi, nagy, kicsi tárgyesetben járnak vele. Sokat ártott az országnak. Ez nem árt semmit. 2) Beható ragu viszonynévvcl ám. valamibe avatkozik, elegyedik. Magát mások dolgába ártani. Mindenbe beleártja magát. Képzésre nézve azon t képzöjü
igék osztályába tartozik, melyek részint önálló, részint elavult igékből származtak, műt: ér-t, sér-t, ir-t,
or-t, kel-t, tSi-í, til-t. Az 1-ső pont alatti értelemben
az dr-mány és kár szókkal egyezik, mennyiben romlásra, kárra vonatkozik; a 2-dik pont alattiban pedig,
úgy látszik, egy a metszést, bevágást jelentő ár-val,
melyből a bereltet jelentő ártány származott, mennyiben, magát valamibe ártani, ám. magit erőszakkal,
hivatlanul, tolakodva mintegy befdrni, s ezen alapfogalom nyomán hasonló hozzá a márt is.
ÁRTALMAS, (ar-t-al-om-as) mn. tt ártalmos-t,
tb. —ok. Aki vagy ami ártalmat, kárt okoz, vagy természeténél fogva okozni szokott, akár anyagi, akár
erkölcsi értelemben. Ártalmas szerek, növények, férgek. Ártalmas időjárás.
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ÁRTALMASÁN, (ár-t-al-om-as-an) ih. Ártva, l
ártalmat okozva, sérelmesen, hátrányosan. A hirtelen
légváltozás ártalmasán hat rá.
ÁKTALMASKODIK, (ár-t-al-om-as-kod-ik) k.
m. ártalmaskod-tam, —tál, —ott. Ártalmas cselekedeteket gyakorol, károkat, sérelmeket szokott okozni.
ÁRTALMASSÁG, (ár-t-al-om-as-ság) fű. tt. árlalmatság-ot. Tulajdonság, melynélfogva valami árthat, ártalmas, káros lehet, vagy valósággal az is. Aminek ártalmasságái-ól meg vagy győződve, azt kerüld.
ÁRTALMATLAN, (ár-t-al-om-atluu) mn. tt. ártalmailan-t, tb. —ok. Ami nem árt, ártalmat, kárt,
sérelmet nem okoz. Ami egynek ártalmatlan, másnak
ártalmas lehet. Határozókép ám. ártalom nélkül, ártalmatlanul. V. ö. ÁRTATLAN.
ÁRTALMATLANSÁG, (ár-t-al-om atlan-wig) fű.
tt ártalmatlanság-ot. Tulajdonság, melynél fogva valami nem ártalmas, ártani nem szokott. Ellenkezője:
ártalmatság.
ÁRTALMATLANUL, (ár-t-al-om-atlan-ul) ih.
A nélkül, hogy ártana.
ÁRTALOM, (ár-t-al-om) fn. tt. ártalmat. Ártás
által elkövetett, okozott sérelem, kártétel, Mutálom.
Ártalmára lenni valakinek.
ÁRTÁNÜ, helysdg neve Bihar megyében. Helyragokkal: Árlánd-on, —rá, —ról.
ÁRTANDÓ, (ar-t-and-ó), mn. tt. ártandó-t. Régies, ártalmas helyett.
ÁRTANDÓSÁG, (ar-t-and-ó-ság) fn. tt. <í»-/a«dóság-ot, Ártalinasság, ártúsi szándék. „És soha ö
szájában ártandós&g nem lelettctött." Nádor-codex.
ARTANIIAZA, puszta Szabolcs megy<5ben.
AKTÁNY, (ár-t-ány) fn. tt. ártány-t, tb. —ok.
Kibérelt kandisznó. Néhutt így nevezik az emsét is,
melynek görgőjét kimetszettük.
Gyöke a metszésre, szúrásra vonatkozó ár, melyből lett : árt =r metsz, heréi (= irt, őrt) s rokona ;/»•,
melyből a heréit kos neve : Urü, g hasonló hozzá a latin
(•••>•, a vérre* (ártány), és cervex (ürü) származékokban.
ÁRTÁS, (ár-t-ás) fn. tt. drtos-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valakinek vagy valaminek ártanak; kártevés, sértés. V. ö. AKT.
ÁKTATLAX, (ár-t-atliiu) mű. tt. ártallan-t, tb.
— ok. Aki vagy ami nem árt, sérelmet, hantáimat,
kárt acni okoz. Leginkább Atv. erkölcsi értelemben
használva, ám. szelíd, jóindulatú, feddhetetlen, tiszta
életű, akit semmi vád nem illet, uern terhel; bfinmcntos. Ártatlan, mini a ma született gyermek. Ártatlan
bárány. Ártatlan szűz. Ártatlan angyali teremtés. A
bírói vizsgálatból kitűnt, hogy ö ártatlan. Határozókép
ám. ártatlanul.
ÁRTATLANKODIK,(ár-t-atlan-kod-ik)k.m. ártatlankod-tam, —tál, —ott, htn. —ni. 1) Folytonosan
ártatlanul viseli magát, ártatlan életet gyakorol. 2) Külsőleg ártatlannak tetteti magát, olyannak mutatkozik.
ÁKTATLANSÁG, (ár-t-atlan-ság) fn. tt. ártatlanitág-ot. Erkölcsi tulajdonság, feddhetetlen tiszta
lelki állapot, uiidőn valaki semmi bűnben nem részes.

Gyermek!, szűzies ártatlanság. Az ártatlanságnak csak
egy a szava rr nem szokott mentegetödzni.
ÁRTATLANUL, (ár-t-atlan-ul) ih. 1) Tiszta,
feddhetetlen életet gyakorolva, bűn nélkül, senkinek
nem irtva, roszat nem cselekedve. Ártatlanul élni.
2) Anélkül, hogy valakinek ártott, valamely bűnt követett volna el. Ártatlanul vád alá jutni, perbe keveredni, szenvedni, meghalni.
ÁETÉR, (ár-tér) ősz. fn. Azon nyílt térség, lapály a folyók mentében, melyet a kiömlö árvíz el
szokott lepni. Különösen a szabályozott folyóknál
azok partjától a töltésig terjedő köz, mely az árvíz
fölfogására van hagyva.
ÁRTEKV, (ár-terv) ősz. fn. Terv, mely valamely
készítendő műnek, vállalatba vett tárgynak mibekerülését, vagyis a ráfordítandó költséget meghatározza.
Házépítési, úlcsináliísi, fölszerelést ártcrv. Máskép:
költségterv.
ÁETHATATLAN, (ár-t-hat-atlan) mn. tt. árthatatian-t, tb. —ok. Ami természeténél vagy az illető
körülményeknél fogva nem árthat, kárt, sérelmet nem
okozhat. Arthatatlaraiá tenni az ellenség működését,
cseleit. Határozókép: a nélkül, hogy árthatna.
ARTICSÓKA, (az olasz articiocco után) fn. tt.
articsókát. Növénynem az cgyüttnemzök seregéből;
vaczka sertés, fészke hasas vagy kiterült, bokrétája
pelyhes, száratlan, virága kékesveres, így neveztetik
gümős, csucsoros földi gyümölcse is (Cynara). A kerti
articsóka, máskép : olaszlapu.
ÁKTIFIOLA, (olasz eredetű) fn. tt. áríifiolát.
A pozdorok neméhez tartozó konyhai növényfaj. (Scorzouera hispanica).
ÁRTIFIPOZDOR, ősz. fh. 1. ÁRTIF10LA.
Á1ÍTÓ, (ár-t-ó) mn. tt. a><ó-t, tb. —k. Általán,
ami árt, ez igének minden érteményét véve. Egészségnek ártó szeszes italok. V. ö. ART.
ÁRTÓLAG, (ár-t-ó-lag) ih. Ártva, ártó módon,
károsan, kártéve, kártékonyán rövidséget, sérelmet
okozva. A száraz f agy ártólag hat a vetésekre.
ÁRU, (ár-u) fn. tt. áni-t. Általán eladásra, vásárra szánt, s alku alá bocsátott jószág, legyen az
ingó vagy ingatlan. Áruba bocsátani, ereszteni valamit.
Drága, becses, hitvány, selejtes áruk. Különösen a rendes kalmárok és kereskedők vásári czikkelyci, portékái. Böfos áruk, fűszeráruk. Külföldi, honi áruk. Új,
divatos, ódon, állott áruk. Atv. ért. áruul adni magát, ám. becsületét, erkölcsiségét, hűségét anyagi baszonért, pénzért föláldozni, odavetni.
Mennyiben az áru becset, díjat, értőket jelent,
rokonai a magyar: érő, bér, érték, érdem \ továbbá a
iiéinot: Waare, Werth, Wllrdv, az angoLzAsz : tcare,
ícaru, a latin: merx, merces, meritum, a finn: ar»o
(= ár és áru) stb.
ÁHUBABOCSÁTÁS , (áruba-boe.útiis) ősz. fű.
Valamely jószágnak eladásra kitevése, uj'mlása.
ÁKUBARCZA, (áru-bari-zn) ősz. J:i. l'léhböl,
lemezből való harczafélc jojry, melyet némely röfös
urukra tenni szoktak.
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ÁRÜBÉLYEG, (áru-bélyeg) ősz. fn. Bélyeg,
melyet némely áraczikkekre, különösen gyárbeliekre
ismertetés végett ütni szokás.
ÁEUBE VALLÁS, (áru-bevallás) ősz. fn. A szállított áruk mennyisége és minősége felől adott bizonyítás a vámokon és harminczadokon.
ÁRUCSERE, (áru-csere) ősz. fn. Az adásvevési
üzlet azon neme, midőn az árukat nem pénzért, hanem hason értékű másféle árakkal váltják meg.
ÁRUCZIKK, (áru-czikk) ősz. fn. Az áruk egyes
külön faja, pl. a röfög kereskedésben a posztó, pamutszövetek, szőrkelmék, vásznak, szalagok stb. mindannyi áruczikkck; vagy a füszeresboltban: a kávé,
czukor, sáfrány, narancs, czitrem stb. Ritka, drága,
k&zűnsrges, olcsó, kelendő áructikkek.
ARUCZIKKELY, (ára-czikkely) fa. L. ÁRUCZIKK.
ÁRUÉRTÖ, (ára-értő) ősz. fn. Az árak ismerésében jártas személy, üzér, ki azok minemttségét, gyári
származásút, anyagát, illetőleg értékét, becsét kellően
meghatározni tudja.
ÁRUHÁZ, (áru-ház) ősz. fn. Kereskedelmi épület, melyben áruboltok, áraraktárak vannak, milyeket nagyobb kereskedelmi városokban láthatni.
ÁRUHELY, (áru-hely) ősz. fn. Rakhely, vásárhely, rakpiacz, hová az eladásra szánt árukat öszvehordják.
ÁRUHORDÓ, (áru-hordó) ősz. fn. 1) Hordóféle
szállító edény, melyben a fttszerárusok némely áruikat kapják. 2) Házaló kis kalmár, aki eladó áruit
házról-bázra hordja, hátas kalmár.
ÁRUJEGY, (áru-jegy) ősz. fn. Az áruládákra és
hordókra, valamint némely árakra irt vagy ragasztott
bizonyos jegyek.
ÁRUKELET, (ara-kelet) ősz. fn. Az eladásra
kitett áruk kelendősége, kapóssága, fogyasztása.
ÁRUKÉSZLET, (ára-készlet) ősz. fn. Eladás
végett öszvegyfijtött s kiállított áruk öszvege. Gazdag, honi és külföldi árukéitlet.
ÁRUKOBZÁS, (ára-kobzás) ősz. fn. Holmi tiltott, vagy becsempészett áruknak, felsőbb rendeletnél fogra lefoglalása.
ÁRUKÜLDELÉK, (ára-küldelék) ősz. fn. Körülményes jegyzék, eladott s küldött portékákról,
ezek árával együtt. (Factora).
ÁRUKÜLDEMÉNY, (áru-küldemény) ősz. fn.
Áruczikkek öszvege, melyet valamely kereskedőhöz
vagy kalmárhoz utasítanak.
ÁRUKÜLDÉS, (áru-küldés) ősz. fa. Szállítási
cselekvés, midőn valaki árakat küld. Áruküldést magára vállaló bizományos.
ÁRUKÜLDŐ, (áru-küldő) ősz. fn. Gyári, üzleti,
kereskedői biztos, kinek tiszte a megrendelt áruczikkeket illető helyeikre küldeni.
ÁRUL, ÁRUL (ár-ul vagy ar-ol) átb. m. drul-t.
1) Holmi eladásra szánt jószágot, illetőleg áruczikkeket a végre állít ki vagy ajánlgat, hogy valaki bizonyos áron megvegye. Gabonát, gubáétól, gyapjút árul-
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ni. Vajat, zsírt, szalonnát, lisztet, árulni. Hátát telkeit, márkáit, minden jóstágát árulja. Mit árul kigyelmedt Zsákban macskát árulni. Km. 2) Átv. ért kelletés végett fitogtat, mutogat Leányát árulja, hogy
férjhez vigyék. Árulja magát a szemtelen kacrér nő.
3) Valakit bizonyos díj fejében, haszonlesésből vádol, fölad, s mintegy ára gyanánt Jddás módjára elad.
Hamisan beárulni, valakit. 4) Titkos dolgot nyilvánít, felfödöz, el igekötővel. Elárulni magát, valamely
hibáját napfényre hozni, köztudomásúvá tenni. Elárulni a titkot. Elárulni bűntársait. Különösen, oly
valamit födöz fel, ami adott hitével, vagy bizonyos
kötelességével ellenkezik, s az által kárt, veszélyt
okoz. Barátját, hazáját elárulni. És te csókkal árulod
el az ember fiát t Biblia.
Ha ez igében közvetlen törzsnek az áru szót
veszszük, így elemezhető : ár-u-l, mint: gyalu gyalul,
köpü köpfil; ha pedig közvetlenül az ár (pretíum)ból származtatjuk, = ár-ol, mint: tar-ol, sar-ol vádol, tör-öl, stb. S régi iratokban, például a Müncheni
codexben ezen alakban fordul elő: „ée elárolja mendenét, mié vagyon."
ÁRULÁS, ÁRULÁS (ár-ul-ás) fa. tt áruMs-t,
tb. —ok. 1) Üzéri, kereskedési cselekvés, midőn valamit eladás végett árulnak. Sóárulás, kenyérárulás.
2) Hit, kötelesség, barátság elleni bűntett, midőn valaki bizonyos titokban tartandó dolgokat födöz föl,
s az által másnak kárára, veszedelmére törekszik. V.
ö. ÁRUL.
ÁBULÁSI, (ar-ul-ás-i) mn. tt árulási-t, tb. —ok.
Árulásra vonatkozó, árulást targyazó. Aruláti ügyesség. AVulási bűntett.
ÁRULGAT, (ár-ul-og-at) gyak. áth. m. árutgat-tam, —tál, —ott, pár. —goss. Gyakran, vagy
kicsinben, vagy csak időnként árul valamit Heti vásárokon gyümölcsöt, tojást árutgatni.
ÁEULGATÁS, (ár-ul-og-at-ás) fn. tt árulgatás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki eladás végett
árolgat
ÁRULKODÁS, (ár-ul-kod-ás) fa. tt árulfcoda>-t,
tb. —ok. Másnak veszedelmére, kárára törekvő alattomos áskálódás, midőn valaki más ellen árulkodik.
L. ezt. Hitvány keretet át árulkodas. Magát beMteltgni
akaró árulkodas.
ÁRULKODIK, (ár-ul-kod-ik) k. m. árulkod-tam,
—tál, —ott. Alattomosan áskálódva rágalmakat költ,
és mondogat, kártékony szándékból vádolgat másokat Hogy urának kegyét megnyerje, cselédtársa ellen
árulkodik.
ÁRULKODÓ, (ár-ul-kod-ó) fa. tt. árulkodd-t.
Áskálódó, rágalmazó, aki mások ellen árulkodik.
L. ezt.
ÁRULMÁNY, (ár-ul-mány) ősz. fa. Árubaboceátott, eladásra kitett akármiféle jószág, mindenféle áru.
ÁRULÓ, (ár-ul-ó) fn. tt árutó-t. 1) Személy, ki
valamit áru). A vásár árulókból és vevőkből áll. 2)
Erkölcsi ért alattomos áskálódó, bitszegő, ki hauonlesésből bizonyos kegyelet ellen vét, s hütlenségetiö-
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vet el. Hazaáruló, véráruló, nemzetáruló. Á Debreczeni
ÁRUTUDOMÁNY, <áru-tudom&ny) ősz. fn. Gyalegendáskönyvben: áruitató.
korlati tudomány, mely aj; áruk kttlöiifélesége, anyaga,
ÁRULÓ, (mint föntebb) mn. tt áruló-t. Aki va- s tulajdonságainak isméi-étére tanít.
ÁJRUVÁM. (áru-v&m) ősz. fii. Kiviteli vagy belamit eladási czélból árul. Áruló kereskedői biztos. Gyühozatali bér, melyet a szállított árukért fizetni kell.
mölctáruló kofa, téjáruló leány.
ÁRU VIZSGA, (áru-vizsga) ősz. fn. A kivitt
ÁRUNÉZÖ, (ara-néző) ősz. fii. Harminczadi,
vagy
behozott
áruk megszemlélése az illető harminvárni tisztviselő, kinek kötelessége az általmenő áruczadi és vámhivataloknál.
kat megszemlélni.
ÁRUVIZSGÁLÓ, (áru-vizsgáló) ősz. fn. HarARURAKTÁE, (áru-rak-tár) ősz. fn. 1. ÁRUminczados
vagy vámtiszt, ki a be- vagy kiszállított
HELY.
árukat
megvizsgálja.
ÁKUROVANCS, (áru-rovancs) ősz. fn. Jegyzék,
ÁRVA, (ár-va) uin. és fű. tt. árvát, tb. áryák.
melyen az aruraktárba helyezett és abból kivett áruEredeti
értelemben, aki valamitől meg van fosztva,
czikkek föl vannak róva.
mintegy or-va, kitől valamit eloroztak, elvettek, iniÁRUS, (ár-u-s) fn. tt. árus-í, tb. —ok. Általán
renézve egyezik vele a latin : orbus, hellén: öpqpttcótf,
kalmár, kereskedő, üzér, aki holmi árukat avégre tart,
szanszkrit: arbhass, a»-b (rombol) gyöktől. Szokott közhogy eladja. Könyvárus, aki könyveket árul. Vasárus,
értelemben, kinek szülei meghaltak, ki szüleitől halál álfüsterárus, gyógyszerárus. Szabatosan véve különbötal megfosztatott. Árva fiú, árva leány. Árva gyermekek.
zik tőle az áros, azaz becses, értékes, aminek ára van. Szegény, elhagyott árvák. Árvákat hagyni maga után. ÁrV. ö. ÁKOS, mn.
vákra gondot viselni. Árvák atyja. Át árvákat elnyomni
ÁRUSSÁG, (ár-us-ság) fn. tt. árusság-ot. Né- égbekiáltó bűn. liégebbeii az özvegy, kinek férje megmely öszvetett szókban ám. kereskedői üzérség, fog- halt, szinte árvának tartotta és nevezte magát. Tálalkozás. Könyváruttág, füszerárusság.
gasb értelemben: ügyefogyott, elhagyott, segéd nélküli
ÁRUSZÁLLÍTÁS, (áru-szállitás) ősz. fn. Keres- szeg/íny, magára hagyott. Árva a* árva, habár arany
kedési forgalomban levő áruk vizén vagy szárazon ki- is kapufája. Km. Égett töke fekete, árva borjú nincs
tűzött helyre küldése, juttatása.
ariyja. Km. Árva telkemre mondom. Árva vagyok, árva,
ÁRUSZÁLLÍTÓ, (áru-szállító) ősz. fn. és mn. •mint az őszi tarló, melynek ékességét elvette a sarló.
1) Személy, bizományos, ki árukat vizén vagy szára- Népd. Árva vagyok, árva lettem, szerencsétlennek születzon küld, vagy viszen. 2) Amin árukat szállítanak. tem. Népd. Árva az a madár, kinek párja nincsen;
ÁruttáUitó hajók, szekerek.
én is árva vagyok, mert szeretöm nincsen. Népd. Átv.
ÁRUSZÁMKÖNYV, (áru-szám-könyv) ősz. fn. ért. mondatik növényekről is, melyeknek bizonyos
Kereskedői számvitelhez tartozó könyv, melybe az nemi tulajdonságaik hiányzanak, pl. árvacsalán, melyáruvevő biztos vagy megbízott stb. leginkább a kül- nek égető fulánkja, árvarózea, melynek tüskéje nindelék vagyis jegyzék mellett eladott áruczikkeket be- csen ; árvakáka, leveletlen, árvarekettye, stb. Továbbá
igtatja.
oly madarak jelzője, melyek a magányt kedvelik,
AKUSZAMLA, (4ru-szAmla) ősz. fn. 1) A kül- vagy siránkozók. Árvaveréb, árcaszajkó, árvapinty stb.
dött s általvett aruczikkek jegyzéke. 2) Az árukról
ÁRVA, folyóvíz és v&r neve Árva megyében.
vezetett számviteli lap a kereskedői főkönyvben.
ÁRVABLRÓSÁG, (árva-biróság) ősz. fn. Az árÁRUSZÁMOLÁS, (áru-számolás) ősz. fű. Szá- vák ügyeiben, pereiben Ítélő, bírói hatóság.
molás, melyet át árueladó s küldő kereskedői megÁRVABIZOTTMÁNY, (árva-bizottmány) ősz.
bízott teszen a vett czikkekről.
fn. Az árvák vagyonát, pénzét kezelő, s azok szeméÁRUSZÉRZÉS, (áru-szerzés) ősz. fn. Cselekvés lyére főlügyelö hivatali személyzet.
midőn valaki egy másik számára, egy már megelőzött
ÁRVABIZTOSÍTÉK, (árva-biztosíték) ősz. fn.
egyezkedésnél (áruszerzési kötésnél) fogva bizonyos. Hatósági fölügyelet, őrködés, az árvák vagyonának épáruczikkeket kerít elő, akár maga termelte, akár má- ségben fönntartása végett. Különösen azon mód vagy
soktól véle megszerezhetőknek.
szabály, mely szerint az árva vagy árvák pénzét törÁRUSZÉRZÉSI, (áru-szerzési) ősz. mű. Áruszer- vényes biztosítás mellett kölcsön kiadják.
«é"«t illető, arra vonatkozó. Áruszerzési kötés, olyan
ÁRVACSALÁN, (árva-csalán) ősz. fn. A csaad&avevési szerződés, melynél fogva valaki más szá- lánféle növénynem kisebb faja, mely szurósságútól
mára bizonyos árukat még csak jövőbeni megszerzés meg van fosztva.
föltétele mellett ad el. Áruszerzési Ügy, adásvevúsi
ÁKVÁDFALVA vagy ÁRVÁTFALVA, székely
foglsükodis, mely áruszerzésre vonatkozik.
falu Erdélyben. Helyragokkal: —falván, —falvára,
ARUSZÉRZÖ, (áru-szerző) ősz. fn. Személy, le- —falváról.
gyen ez kereskedő vagy termelő, ki előleges egyezkeÁBVAFÜZ, (árva-fűz) ősz. fn. Alácsüggö ágú
désnél fogva bizonyos áruczikkeket vásárol ősz ve, vagy füzfaj, szomorúfüz. (Salix babylonica.)
másképen kerít elő egy másik, illetőleg vevő fél száÁRVAGONDNOK, (árva-gondnok) ősz. fn. Hamára.
tóságilag megbízott személy, ki az árvák vagyonára
ÁRUTANYA, (4ru-tanya) 1. ÁRUHELY.
és személyérc gyáinatyakéuen fölügyel; árvák atyja.
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ÁRVAHÁZ, (árva-ház) ősz. fh. Közintézct, illetőleg alapítványi épület, melyben árvagycrmekek
neveltetnek.
ÁRVAHIVATAL, (árva-hivatal) ősz. fn. 1) Hatósági tisztviselősúg, melynek föladata az árvákra s
azok vagyonára gondot viselni. 2) Lakosztály vagy
terem, melyben e tisztviselőség hivatalosan működik.
ÁRVAKÁKA, (árva-káka) ősz. fn. Egyfözérű,
leveletlen kákafaj. (Scirpus palustris). Mocsárokban
tenyészik.
ÁKVÁKATYJA, (árvák-atyja) ősz. fn. L. ÁKVAGONDNOK.
ÁRVAKORU, (árva-kora) ősz. mn. Gyámság
alatt levő, kiskorú.
ÁRVAKORUSÁG, (arva-koruság) ősz. fn. Kiskoraság.
AKVALÁNYHAJ, (árva-lány-haj) ősz. fn. A
hajkák neméhez tartozó növényfaj , melynek vékony
és bokrosán növő fehér szálai hajfürthöz hasonlók.
(Capillus Veneris).
ÁRVALEPÉNYFA, (árva-lepény-fa) ősz. fn. A
lepényfának tövistclen faja. V. ö. Lepényfa.
ÁRVÁN, (&r-va-an) ih.Árva állapotban. Egyedül.
ÁKVAPÉLYHÍM) (árva-pcly-hím) ősz. fn. Növényfaj a pelyhímek neméből. (Celsia oricntalis).
ÁRVAPÉNZ, (árva-pénz) ősz. fn. Az árvának
vagyonához tartozó s gondnoki kezelésre bizott pénz.
Kamatra kiadott árvapénz.
ÁRVAPINTY, (árvapinty) ősz. fn. A pintyek
neméhez tartozó madárfaj, máskép sirópinty, minthogy magányosan sirdogálva üldögél a fákon.
ÁKVAREKÉTTYE, (árva-rekettye) ősz. fn.
Cserjés erdei rekettye, melynek tövisei nem szurósak.
(Gcuista silvestris).
ÁRVARÓZSA, (árva-rózsa) ősz. fn. Ful&nktalan szárú rózsafaj, mely havasokon szokott tenyészni.
(Rosa alpina).
ÁRVAROZSNOK, (árva-rozsnok) ősz. fa. Növényfaj a rozsnokok neméből, melynek ondói kopaszak, igen rövid kalásznak vagy kalasztalanok. (Bromos inerrais).
ÁRVASÁG, (ár-va-ság) fn. tt. áreoság-ot. Szülék
nélküli állapot. Árvaságra jutni. Árvaságban élni.
Átv. ért elhagyatott, ügycfogyott szegénység, szűkölködő magánélet V. ö. ÁRVA.
ÁRVASZAJKÓ, (árva-szajkó) ősz. fn. A szajkók
neméhez tartozó madárfaj , mely a magányt szereti.
ÁRVASZEQFÜ, (árva-szeg-ftt) ösz.fn. Kisdedszáru
s bimbaja, de igen kedves illatú és korán nyilószegfttfaj.
ÁRVASZÉK, (árva-szék) ősz. fn. Árvák ügyeire
vonatkozó tanácskozmány vagy tárgyalás; árvabiróság.
ÁRVASZÜLÖTT, (árva-szülött) ősz. mn. és fn.
Aki apjának holta után született, máskép: méhbenhagyott. (Posthumus) ÁrvastUtóU lAssló,
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ÁRVAVÁRMEGYE , (Árva-vár-megye) ősz. fa.
A Dunán inneni kerület legmagasabb fekvésű megyéje, mely nevét Árva várától vette.
ÁRVAVERÉB, (árva-veréb) ösz.fn. Magán repkedő s folyvást nyögdécselő verébraj, máskép : magános veréb.
ÁRVAVlttÁG, (árva-virág) ősz. fn. 1. HÓVIRÁG.
ÁRVERÉL, (ár-verél) ősz. áth. m. árwerrt-í. L.
ÁRVEREZ.
ÁRVERÉS, (ár-verés) ősz. fn. Nyilvános eladási
mód, midőn az eladó jószágnak bizonyos, tartott árát
kikiáltják, s azt a legtöbbet ígérőnek adják, máskép :
kótyavetye (= kótó-vető).
ÁRVERÉSI, (4r-verési) ősz. mn. Árverésre vonakozó. Árverési költség. Árverési hirdetmény.
ÁRVEREZ, (ár-vcréz) ősz. áth. m. árvere'z-tem,
—tél, —étt, pár. —z. Valamit árverésre bocsát, árverésen adja cl. A csőd alá jutott adós jószágát árverezni, elárverezni.
ÁRVEREZÉS, (ár-verézés) ősz. fn. Eladási cselekvés, midőn valamit a többet Ígérőnek adnak el.
ÁRVEREZŐ, (ár-vercző) ősz. fn. Megbízott személy, ki az árverést intézi, vagyis az illető jószilg első árát meghatározza és kikiáltja.
ÁBVÉSÖ, 1. ÁRRVÉSÖ.
ÁRVETÉS, (ár-vetés) ősz. fh. Az áruk becsének, árának fölszámítása. Helyes alkotásu ujabb szó
aszámt-eíeshasonlatára.
ÁRVÍZ, (ár-víz) ősz. fh. Rendkívüli nagyságra földagadt, és szétterjedt, szétözönlő víztömeg. Tavaiti,
nyári, jegeit árvíz. Határunkat elborította az árvít. Árvís
ellen töltéseket, gótokat emelni. Romboló, pusztító árvít.
ÁRZAT, (ár-oz-at) fn. tt árcat-ot. Valamely
vállalatra, üzletre fordított pénzmenyiség, beruházta.
ÁRZSARU, (ar-zsaru) ősz. fh. Az idegen eredetű
monopólium kifejezésére alkotott új szó, az ár és zsar
(zsarol) elemekből, mennyiben ezen kizárólagos kereskedés neme zsarolással jár. Szokottabban egyedáruttág.
ÁS, (1), áth. m. ás-tam, —tál, —ott, pár. —s.
1) Körmeivel, vagy bizonyos eszközzel a földet fölmetszi, illetőleg hézagot, nyilast csinál benne. Árkot,
vermet, gödröt, sírt ami. Pinczét, kutat, csotoraát/isni.
Folyónak medret ásni. Aki másnak vermet ás, maga
étik bele, nem mát. Km. Ikerítve: átvet. 2) Afelszakgatott földből vagy más testből valamit kiszed, mely
értelemben ki igekötővel vagy a nélkül is használtatik.
Öszszel a burgonyát., répát, petrezselymet kiásni. Pénzt,
aranyat, ezüstöt ásni. Valakinek szemeit kiásni. Oszvetéve : átvet, aláás, beás, elás, fölös, leás, kiás, megás.
Származékai: atkái, ásogat, ásó, ásvány stb.
Eredetre nézve egyszerű gyökige, tájcjtéssel:
áj, mint: esik ejt, feslik fejt, rojt rost, melyekben az
s és j váltakoznak. Legközelebb rokonai az előtétes:
vas, vétik, vékonyhangon, vés, továbbá váj. AlaphangÁRVÁTFALVA, 1. ÁRVADFALVA.
ban és fogalomban egyeznek vele azon aj, áj, ó*.
ÁRVATISZTSÉG, 1. ÁRVAHIVATAL.
gyökü szók, melyek nyilasra, illetőleg sz^gtátánra voÁllVAVÁRALJA, (Árva-vár-alja) falu Árva me- natkoznak, d. m. aj, ajak, ajt, ajtó, ájul, át(t. Ásni
gyében ; helyr.: Árva-vár-alján, —aljára, —aljáról. törökfii kaz-mak.
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ÁS, (2), hangutánzó, egyszersmind szájtitással ős, ős vagy üt, ys (ősz, ősz, usz, üsz), pl. peittSS, (föd),
járó elvont gyök, melyből ásít, ástíoz, ásltás, átl- peito* (födés), Aruultttati (hirdetek), kuulntus (hirdetés).
tótat származtak. A szanszkrit gyök hosz ugyanezen
ASADÉK, (4s-ad-ék) fű. tt. ásadék-ot. Amit ásójelentéssel is bír. A hellénben ^áaxca sziutén ám. ásí- val vagy ilyféle szerszámmal felvágtak, fölszakgattak,
tok ; törökül eszne-mek. L. ÁSÍT.
pl. földréteg, liánt, melyet fólástak, ásadúk-kő, ásadék—ÁS, vékonyhangon —ÉS, mindenféle igéből agyag. Képzésre olyan mint: faradék, nyesedék.
képez főneveket, melyek azt jelentik, hogy az illető
ÁSANY, (ás-any) fn. tt. ásany-í, tb. —ok. A lacselekvés, szenvedés, vagy állapot gyakorlatban, folya- tin minera kitételére alkotott újabb szó; a régiebb
matban s mintegy függőben létezik, pl. ir-ás, irat-ás, ásvány helyett. Ibolyát ásany. Erezet átanyok.
jár-át, gondolkod-át, forgolód-ás, ver-és, veret-és, vereÁSÁNY, 1. ÁSVÁNY.
ked-é*, tllnőd-és, stb. Mennyiben párhuzamos társa ét
ÁSANYÉGVÉNY, (ásany-égvény) ősz. fa. Asanyöt (pl. járás járat, kötés kötet) bevégzett vagy el- ból készített égvény.
vont cselekvést, szenvedést, vagy állapotot jelent, s a
ÁSANYFÉNY, (ásany-fény) ősz. fn. Csillogás,
bevégzett múlttal legszorosb fogalmi rokonságban áll: fényesség, mely az ásanyok tulajdonsága. V. ö. ÁSANY.
ezért okszerüleg állíthatni, hogy az ás és képzőjfi főÁSANYFONAL, (ásany-fonal) ősz. fn. Ércznevek az első múlttal, vagy úgynevezett félmúlttal ásanyból nyújtott fonal.
vannak viszonyban, és hogy tulajdonkép ebből szárÁSANYKÉKLET, (ásany-kéklet) ősz. fn. Ásanymaznak azon és (ás) képző segítségével, mely általán ból készített kéklet. V. ö. KÉKLET.
gyakorítást, sokasítást, illetőleg többeknek öszvetéÁSANYLEMEZ, (ásany-lemez) ősz. fn. Ércztelét jelenti, pl. méné, mene-es, menés; jőve, jöre-cs, ásanyból lapított lemez.
jövés ; álla, álla-as, állás ; jára, jára-as, járás, azaz,
ÁSÁS, (ás-ás) fn. tt. ásás-í, tb. —ok. Cselekezen cselekvéseknek, méné, jőve, álla, jára, ismétlése, vés, melyet az gyakorol, aki valamit ás. Árokátás, vetartóssága, mintegy folytonos mén, jó', áll, jár, mit a remásás, pinczeásás, kutasát.
német nyelv helyesen határtalan móddal fejez k i :
ÁSAT, (1), (ás-at) fn. tt. ásat-ot. Ásás elvont
das Gehen, dós Kommen, dós Stehen stb. Ezen állítást értelemben; bevégzett ásás; ami ásva vau, ásadék.
támogatja azon körülmény, hogy vannak bizonyos
ÁSAT, (2), (ás-at) mivelt. m. ásoí-íam, —tál,
nemű igék, melyekről világos, hogy az illető képzőt —ott, pár. ásoss. Megparancsolja, rendeli, hogy vanem a jelenidő, hanem az első múlt tőalakja után ve- laki ásson valamit Udvarában kutat, kertje végén árszik föl, mint: leve levés, teve tevés, vive vivés, hit-e kot diát. Sirt dtatni a megholtnak. A kerti agyakat
fiivét, méné ménét; ilyenek : evét, it'ás, aluvát, fekü- folátatni.
vét, alleuvát, esküvés, cselekvés, menekvés, stb. Ezen
ÁSATLAN, (ás-atlan) mn. tt. ásatlan-t, tb. —ok.
elemzésből látni egyszersmind okát, miért kell itt Ami nincs ásva, fölásva. Asatlan kert. Asatlan vetemindig hosszú hangzónak lenni, minthogy a tőszó ményes ágy. Határozókép ám. ásatlanul, föl nem ásva.
önhangzója a képzőjével öszvcolvad, valamint azt is,
ÁSATLANUL, (ás-at-lan-ul) ih. Asatlan állapothogy ezen és éles, mely táj ejtéssel i-be megy által, ban, föl nem ásva. Asatlantd hagyott, t begyöpösömert eredetije és is szintén éleshangu. Más elemzés dött kert.
szerént itt az igék részesülője, mint menő, jövő, álló,
ÁSHATÓ, (ás-hat-ó) mn. tt átható-t. Amit ásni
járó, levb't vivő, hivő, alkuvá, esküvő stb. vévé föl ma- lehet, amit az ásó föl vágni, fölmetszeni bír. Könnyen
gának az esik (ám. történik) igének és törzsét, mely ásható porhanyó, nyirkot föld.
némely vidéken, többek közt az Érmeiteken, és alakÁSÍT, (ás-ít) önh. m. ásit-ott, pár. —s, htn.
ban ma is használatban van, például és az eső, e he- — ni vagy —ani. Száját fóltátva á-féle hangot hallyett : étik az eső, a bécsi codcxben pedig többször elő- lat, mi rendesen unalomból vagy álmosságból, vagy
jön és, eső helyett; tebát menés = menő-es (vagy és), tunyas&gból történik. Mit ásítasz itt f tégy már valavivés = vivS-et azaz menő, vivő eset vagy történet (cun- mit. Néha ám. valamit áhít, óhajt, kíván. Hiába átidi, portaudi actio). Valamint át ét a tesz ige te törzse. tass rá, nem kapod meg. Asitndk az agarak, jó vadászat
Ezen ás és némely szavakban át ét helyett hasz- lesz. Km. Gyöke ás(l. föntebb) rokon azon áh-hoz, melynáltatik, s jelenti az illető működés eredményét, mint: j bői a vágyat jelentő áhít származott. Különben képzéstojás — tóját, fa-rokás = farakat, máslás = má- re hasonlók hozzá ezen hangutánzó unhatok : von-lf,
solat vagy másodlat, told vetet = vetet, kelés = ke-j ord-tí, hur-it, kukor-ít, nyer-ít, tiv-ít, rik-ít, sik-it.
ÁSÍTÁS, ÁSITÁS, (ás-ít-as) fn. tt. ásiíás-t, tb.
let stb. V. ö. AT, ÉT, képző.
Egyébirént e magyar ó* és igen közel rokonát, —ok. Szájtátás neme, mely jobbára álmosságból,
sőt testvérét bírja a török un perzsa nyelvekben, is vagy unalomból származik.
alakban, pl. a törökben art-mak (áradni) art-is = ára- ]
ÁSÍTOZ, (ás-ít-oz) gyak. önb. Gyakran, ismédás, szev-mek (szeretni) szev-it = szeretés, bak-mák telve ásít, száját tátogatja. Atv. ért. valamire vágya(látni) bak-it = látás, jürü-mek (járni) jttr-is = járás, 1 kodik. Atítoz, mint kutya a túróra. Km. Köznyelven
vagy ax egész törzs után j közbcszúrattal: jUrU-j-is, , ik-vel is: ásttozik.
így szöjle-mek(szólni) szojle-j-is =s szólás; a perzsában j
ÁSÍTOZÁS, (ás-ít-oz-ás) fn. tt. <t*itozát-t, tb.
pursz-íden kérdeni pttrsz-is kérdés stb. A finnben ez 1 —ok. Gyakori, többszöri ásítás.
TUOT
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ÁSKÁL, (is-og-ál) gyak. áth. m. átkál-t. Gyakran, folytonosan, ismételve, de csak kicsinben vagy kisebbféle eszközzel ás. Ikerítve: áskátvéskét. Körmökkel, kittel áskálni a földet.
Képzője kettős gyakorlati,! i. og és ál,s hasonlók
hozzá: vájkál = vájogál, turkál =: turog&l, szurkai =
szurogál, irkái = irogál stb. V. ö. KÁL, KÉL, képző.
ÁSKÁLÁS, (ás-og-ál-ás) fii. tt áskálás-t, tb.
—ok. Gyakori, folytonos, kicsinyes ásás.
ÁSKÁLÓDÁS, (ás-og-ál-ó-d-is) fh. tt ásfcálódás-t, tb. —ok. A tv. ért. alattomos ármánykodás,
cselszÖTés valaki ellen. V. ö. ÁSKÁLÓDIK.
ÁSKÁLÓDIK, (ás-og-ál-ó-d-ik) k. m. áskálódtam, —tál, —ott. Átr. ért. valaki ellen titkon ármánykodik, cseleket szövöget, s mintegy vermet ás neki,
hogy veszélybe ejtse.
ÁSKÁLÓDÓ, (ás-og-41-ó-d-ó) mn. tt áskálódó-t.
Armánykodó, alattomos cselszövő, másnak kárára, veszélyére terveket koholó. AtkáUdó irigy ember.
ÁSMÁNY, és származékai, szokottabban: ÁSVÁNY, ÁSVÁNYOS, stb.
ÁSÓ, (ás-ó) fn. tt ásó-t. 1) Munkás, ki valamit ás, vagy ásással keres, fölfejt. Árokásó, kútásó,
kincsásó, sirásó. 2) Nyéllel ellátott lapátalaku vas
eszköz, melylyel ásni szoktak. A'sóval kivágni a vakandokot. Csak ásó és kapa választ el bennünket, azaz,
a sír. Km. Különböztetés végett az eszköz neve lehetne : ásít, mint vésd, furu.
ÁSÓKAPA, (ásó-kapa) ősz. fn. Ásóhoz hasonló
kapa, milyennel a sírásók élnek.
ÁSÓLAPÁT, (áaó-lapát) ősz. fn. A sírásók lapátja, mely ásóhoz hasonló.
ÁSÓLAPOCZKA, (ásó-lapoczka) ősz. fn. Kisebbféle ásólapát, melylyel a sírra hányt földet simára
lapítgatják.
ÁSOTT, (ás-ott) mn. tt ásott-at. Ami ásva van,
amit fölástak. Ásott, nem szántott fűidbe Ültetni a burgonyát.
ÁSOVÁNY, (ás-o-vány) fn. tt áso«ány-t, tb.
—ok. Régi oklevélben, 1379-ből előkerülő szó, ám.
határárok, vízárok.
ÁSPA, fa. tt. áspát. A német Haspel, és olasz
aspo szókkal azonos. L. MOTÓLA.
ÁSPÁL, 1. MOTÓLÁL.
ÁSPIS, (hellén s latin nyelvekből) fn. tt áspis-t,
tb. —ok. A mérges kígyók egyik legveszedelmesebb
faja. Olyan mint ás áspiskígyó". Km.
ÁSPÓ, göcseji tájszó. L. ÁSPA.
—ÁST, vékonyhanga párhozamos társa —EST.
L. —VAST, —VÉST, képző.
ÁSVÁNY, (1), (ásvány) fn. tt ásványt, tb.
—ok. 1) Általán, a földben és földön létező természeti test, mely sem az állatok, sem a növények országához nem tartozik, melynek kifejlett életműszerei
nincsenek. 2) Szorosb ért. merev idoma, életmfinélkfili test, milyenek a fémek, erezek, kövek (Hinera).
Minthogy a vány vény képzők leginkább cselekvő értelemben használtatnak és használtattak, kivált a ré-

gieknél ; innen ásvány helyett némelyek ásmány szóval
élnek. Mások az ásany vagy ásány szót ajánlják, mely
hasonló volna ezekhez; vágány, zákány, csákány.
ÁSVÁNY, (2), falu Győr vármegyében, helyragokkal: Átvány-ba, —bán, —ból.
ÁSVÁNYÁSZ, szebb kiejtéssel 1. ÁSVÁNYTUDÓS.
ÁSVÁNYFESTÉK, (ásvány-festék) ősz. fa. Ásványanyagból készített festék különböztetésttl a növényfestéktől.
ÁSVÁNYFOG, (ásvány-fog) ősz. fa. Földgyomrában találtató megkövült fog, különösen a vízözön
előtti korból.
ÁSVÁNYHEGY, (ásvány-hegy) ősz. fa. Hegy,
mely kebelében érczes ásványokat rejt, különböztetésül másnemű, péld. homokhegytől.
ÁSVÁNYISME, (isvány-isme) ősz. fn. Isme,
melynek tárgyát az ásványok teszik.
ÁSVÁNYKÖ, (ásvány-kő) ősz. fa. Ásványos,
azaz érczes részeket tartalmazó kő, különböztetésul
másnemű, péld. homok-, agyagkőtőL
ÁSVÁNYOLAJ, (ásvány-olaj) ősz. fn. L. KŐOLAJ.
ÁSVÁNYORSZÁG, (ásvány-ország) ősz. fa.
Életmiíszeretlen természeti testek öszvege, melyek általán ásványok neve alatt értetnek, különböztetésül
az állat- és növényországtól.
ÁSVÁNYOS, (ás-vány-os) mn. tt ásoányos-t v.
—át, tb. —ok. ÁBványnyal bővelkedő, ásványt tartalmazó. Ásványos kő, föld. Atványos vizek, merek.
ÁSVÁNYSAV, (ásvány-sav) ősz. fa. Sav, mely
vegyészileg valamely ásványból fejlik ki.
ÁSVANYSZÉN(ásvány-Bzén)Ö8z.fh.l.KÖSZÉN.
ÁSVÁNYTAN, (ásvány-tan) ősz. fh. Ásványok,
mint természeti testek ismeretét tárgyazó tan.
ÁSVÁNYTUDOMÁNY, (ásvány-tudomány) ősz.
fn. Tudományos rendszerbe foglalt ismeretek az ásványokról.
ÁSVÁNYTUDÓS, (ásvány-tudós) ősz. fa. Ai
ásványok rendszeres ismeretébe avatott tudós.
ÁSVÁNYVÍZ, (ásvány-víz) ősz. fa. Ásványnemű alkatrészeket, pl. vasat, sót tartalmazó víz.
—ÁSZ, vékonyhanga párhuzamos társa —ÉSZ,
név- és igeképző, a) urmely szókból alkot neveket
és igéket: vadász (venator,venatur), halász (piscator,
piscatnr), madarász (auceps, aucnpatur), továbbá :ffirjész, csikasz, egerén, büngész; b) csupán neveket, mint:
tyúkász, kertész, méhész, őkréss, stb. c) csupán igéket
igékből: hadár-ász, kotor-ász, ookar-ász, legel-éss, fürkész (fiirögész), hever-ész. Ezen képzők az Öszvekötő,
sokasító, illetőleg gyakoi latos ős és, az és nemüekhez tartoznak. Ugyanis a) az ily képzőjü főnevek jelentenek valamivel foglalkozót, folytonosan bánót, b)
az igék ily foglalkozási cselekvést; miszerint így elemezhetők : 1) valamint a csikós, gulyát, kondás, «sirás, birkás, tehenet, ssamaros, ludas, tyúkot jelentenek
ezen állatokkal bánó személyeket is, s képzőjök az öszvekötő ős, és, ős: ügy vadász, madarász, tyúkasz, j«-
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heisz, méhen, ökrétt, stb. szintén ezt jelentik: vadat,
madaras, tyúkos, juhos, stb. úgymint ezen állatokkal
szoros bánási öszveköttetésben álló személyeket, s
egyedül a játszi nyelvszokás müve, hogy a fentebbieket is nem nevezte így: csikóst, gulyán, kondász,
(mint: kanász), csirán, birkáét, tza.ma.rasi, ludász,
sőt a tehenet és tyúkot csakugyan máskép: tehenén,
lyukast is. Ezen ász ész tehát valószínűen a csangósan ejtett asz esz-böl származott: vad-as, vad-ősz,
vad-ász ; méh-es, méh-és*, méh-étz. 2) Az igekép2ö ász
ész = gyakorlatos az ez, nyújtva az ez, pl. hadonász
= hadon&z, kotorász = kotoráz, fürkész =r fürkéz,
tollászkodik = tollazkodik, tetcészkedik = tetvezkedik, miszerint ezen igék : vad-ász, madár-ász, tger-ftz,
ftírj-ést = vad-az, madar-az, eger-ez, fürj-ez.
Egyébirént a nyelvérzéknek igeu finom tapiutatára mutat, bogy a rokon, de mégis másmás árnyalatú fogalmak kifejezésére némileg különböző, de
alaphangban hasonló képzőket alkalmazott, mert a)
a neveket illetőleg az ás és tulajdonkép melléknévképző, s csak átv. ért. alkot főneveket, midőn a jelzőt a jelzett helyében használja, pl. vadat erdő, vadas, vaddal bővelkedő hely ; halas folyó, /falas mezőváros ; ellenben az <í.?z tsz főnevet alkot: vadász,
halán = azok fogásával, tartásával stb. foglalkozó
személy ; b) némely .neveknél az ős és durvább, az ász
est szellemibb foglalkozásra vonatkozik, pl. müvet
vagy míves (ezüstmíves, aranyinívcs, kömivcs, puskamíves) és művész (Künstler); az igéket illetőleg a z
képző általán jelent gyakorlatos cselekvést, valamint
az ász ész igeképzö is, mint: nyargal-ász, legei-ész ~
nyargalgat, legelget.
A fentebbi elemzésből kitűnik , hogy hasonlék
szerint helyesek ezen újabb alkotásu szók: zenész,
művész, színész, Ügyész, burást, erdőst, mennyiben az
illető tárgygyal bánó, foglalkozó személyt jelentenek;
ellenben korcs ivadék : gazdász (oeconomus), mely
nem gazdákkal, hanem gazdasággal foglalkozót akarna jelenteni.
Tájdivatos képzésű: rákész, ige és név, rákász
helyett.
Idegen eredetűek : bindász, kovász, kolbász, s némely mások.
Újabb szóalkotóiuk az ász én képzővel igékből
is képeznek főneveket, mint: f est-ész, költ-ést, épít-ész,
mi nincs épen nyelvünk szabályai ellen, mert van régi
szónk: term-ész-et, a terem igéből, dó különben is,
mint föntebb incgjegyzök, az igékből ily képzővel igéket alkotni nem ritkasúg.
Megjegyzendő, hogy ezekben : bölcs-ész, szép-ész,
a bölcs és szép szók főnév gyanánt tekintendők, s
ain. bölcs dolog, szép dolog, és így bölcsész, stépész
= bölcs vagy szép dolgokkal foglalkodú tudós.
ÁSZOK, fn. tt. ászok-ot vagy ászk-ot. Általán
dorong vagy gerenda, melyet talapul valami alá tesznek. Különösen a piuczékben levő hordók alá fektetett ilyetén talapzat, miskép : t/anlár vagy kantárfa , a német Ganther után.
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Eredetileg talán az al gyöktől ölték vagy alzok
volt, melyből változattal lett azok, ászok. Egyébiránt
alaphangra és értelemre rokon bozzá a német Sockel
és Sog-baum, s a támaszt jelentő szláv szocha, stb.
ÁSZOKFA, (ászok-fa) ősz. fa. L. ÁSZOK.
ÁSZOKHORDÓ, (ászok-hordó) ősz. fn. Pinczebeli nagy hordó, melyet tovább szállítani nem szoktak, hanem folytonosan ászokon feküuni hagynak.
j
ÁSZOKPÉNZ, (ászok-pénz) ősz. fn. Pénz, melyet valaki a bérbe fogadott pinczeért fizet.
ÁSZOKSÉR, (ászok-ser) ősz. fn. Erősebb s érettebb ser, melyet hosszabb ideig a pinczében állani
hagynak.
ÁT, (1), névutó és igekötő. Értelemre és használatra nézve jobbára egy az által szóval, pl. Dunán
át vagy által, Tiszán át vagy által; átmegyek vagy
általmegyek. L. ÁLTAL. Az át igekötővel öszvetett
szókat, mint: átad, átalakul, átázik, átdöf, stb. stb.
szintén 1. az ÁLTAL szóval kezdődő öszvetett szók
rovatai alatt.
ÁT, (3), gyöke az átok, átkot, átkot szóknak és
származékaiknak. Legközelebb rokona azon ad, melyből a vad indulatra vonatkozó ádáz származott. Elemzésére nézve 1. A, gyökelem (2).
ÁT, (3), székelyes tájejtéssel ám. a közönséges
használatú : árt, átv. ért. véve, pl. valamibe beleátani
magát = bele irtani.
—ÁT, vékonybangon —ÉT, ritka használatú
képző, s eredetileg nem egyéb, mint a rövid át ét
megnyújtása, pl. a roi'-áí, rov-at, fuv-át, fuv-at, korl-ál,
korl-at, porgol-át, porgol-at, korszov-át, korszov-at
szókban. Hasonlóak: lap-át, borb-át, meny-ét. Különben sok idegen szók végtagit képezi, mint: horvát,
kabát, pervát, söréi, stb.
ÁTABOTÁBA, (áta-botúba) ősz. ih. Minden
rend nélkül, öszvevissia, keresztülkulcsul, imígy-amúgy. Átabotába elmondani, végezni valamit.
Valószínűen eredetileg ám. átalbotolva, mintegy
kcresztülbotorkalva, vagy talán = áta-bodába, azaz általbodázva. L. BODÁZ.

ÁTALÁBAN, 1. ÁLTALÁBAN.
ÁTALAG, 1. ANTALAG.

ÁTÁN, fn. tt. átán-t, tb. —ok. Cserjefa, melyet máskép tamariskának neveznek.

ATILLA, 1. ATILLA, ETELE.

ÁTKOS, (at-ok-os) mn. tt. átkos-t vagy — át,
tb. —dk. 1) Amin átok fekszik, amit megátkoztak.
Átkot jóstág, örökség. 2) Átokból álló. Átkos káromkodás, fenyegetés. 3) Ami veszélyt hoz, amin nincs
Isten áldása. V. ö. ÁTOK.
ÁTKOZ, (at-ok-oz) átb. m. á<koz-<am, —tál,
—ott, pár. —z. 1) Valakit vagy valamit átokkal illet, azaz különös vad kifejezésekkel gonoszt, kárt,
veszélyt, szerencsétlenséget kivan, milyenek : döf/öljék
meg, verje meg az Isten, sllfyedjen f i , ne lássa menynyeknek országát, stb. 2) Mint gonosznak kútfejét,
okát szidalmaz, káromol valakit vagy valamit. Átkozni
át órát, melyben valaki született. Átkozni a napot, me-
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lyen valakit megismert. Átkötni a játékot. Átkötni a
gondolatot, mely donor eszébe jutott. Mert ha elhagysz,
megátkozlak, elhervadt*. Népd.
ÁTKOZÁS, (át-ok-oz-ás) fn. tt. átkocás-t, tb.
—ok. Vad indulata kifakadás, midőn valaki átkot
vagy átkokat mond.
ÁTKOZAT, (át-ok-oz-at) fn. tt átkotat-ot. Kimondott átokszók öszvege, vagyis általok kifejezett
rósz kivánatok, illetőleg szidalmak, káromlások tartalma. Átkozat súlya fékudk rajta. Borzasztó átkozol.
ÁTKOZAT08, (át-ok-oz-at-os) mn. tt átkozatos-t vagy —öt, tb. —ok. Átkokkal, átkozattal terhelt, átkok súlya alatt szenvedő, k&rhozattal teljes.
Átkozatot állapot, csapás.
ÁTKOZÓDÁS, (át-ok-oz-6-d-ás) fn. tt. átkozódás-t, tb. —ok. 1) Vad kifakadásn indulatoskodás,
midőn valaki átkokat mond. 2) Szójárás szerint divatos átokmondatok, melyeket leginkább a mentegetődző bűnösök s gonosztevők szoktak önmagok fejére
mondani. Atkozódások között tagadta, hogy ó' követte
volna el a lopott, gyilkosságot.
ÁTKOZÓDIK, (át ok-oz-ó-d-ik) belsz. m. áíkotád-tam, —tál, —ott, pár. —jál, htn. —ni. Zabolátlan vad indulatból czikornyés szidalmakkal tetézett
átkokat szór. Átkozódik ég, föld, Itten, ember ellen.
Átkozódik mint a kereke-törött kocsis. Km. Különösen,
hogy valami vád ellen védelmezze magát, önfcjére
átkokat mond, vagy azokat káromolja, kik őt állítólag hamisan vádolják.
ÁTKOZÓDO, (át-ok-oz-ó-d-ó) mn. tt. átkozódó-t.
Aki átkozódni, átkokat szórni szokott Alkotódé istentelen, mocskos szájú ember.
ÁTKOZOTT, (át-ok-oz-ott) mn. tt. átkozo«-at.
1) Amire átkot mondottak, ami megvan átkozva. Átkozott nap, óra. 2) Káros, veszedelmes, gonosz, ártalmas.
Átkozott a hal a harmadik vízben. Km. Átkötött nem
volna, ki rajta nem kapna. Km. 3) Néha szelídebb
jelentéssel ám. dévaj, lator, ánnányos. Átkozott egy
fid ez a mi Petink. Ejnye te átkötött, mily csínyt köve/tél el megint ?
ÁTKOZOTTAN, (át-ok-oz-ott-an) ih. Igen roszul, gonoszul, minden áldás, szerencse, siker nélkül.
Átkozotton balul folynak dolgaink. Átkozotton bánik
velünk a tors.

totó, hajmeresztő' átok. Szülék átka. Átok száll reá. Lé
tartja a szolgát, átok, ssitok a gazdát. Km. 2) Csapás, veszély, szerencsétlenség. Itten átka van e nemtéten. Átok fogta meg a magyart, hogy a* soha együtt
nem tart. Népd. Átok reád, magyarok hazája / Vörösmarty : Salamon átka. Itten átkát nem kívánom, de ha
rád száll, azt se bánom. Népd. 3) Egyházi ért az
anyaszentegyház kebeléből ideiglenes vagy örökös kizárás, illetőleg a bütelennek kárhoztatasa. (Anathema).
Rokonságára nézve 1. AD, elvont gyök. Képzőjét illetőleg azon ok képzőjü szók osztályába tartozik, melyek változattal ék-ct is használnak, mint:
hajlok hajlék, marok marék, scándok szándék. Az átok
gyöke át vagy ad indulatszó, mint szitok-é szid.
ÁTOKESKÜ, (átok-eskü) ősz. fn. Önmegátkozással erősített eskü, pl. Úgy verjen meg a* Itten. Úgy
ne láttam mennyeknek országát. Fakulja* meg. Nyeljen
el a föld elevenen.
ÁTOKHOZÓ, (átok-hozó) ősz. mn. Ami gonoszt,
veszélyt, szerencsétlenséget, csapást okoz.
ÁTVÁGAT, (át-vágat) ősz. fn. Nyilas, rés, hézag, mely átvágás által támad.
AZ, gyöke az Ázik igének, és származékainak.
L. ÁZIK.
—AZ, (1), vékonyhangon —EZ, igeképző, mely
az illető törzs a vagy e hangzójából és az e* képzőből olvadt öazve, pl. tiszta-az, tisztáz, koma-a* komáz, ruha-oz, ruház, recze-ez, reczéz, mise-ez, miséz,
ige-ez, igéz. V. ö. AZ EZ igeképző.
—AZ, (2), vékonyhangon EZ, kevés nevek végszótaga, mint: hagymát (1. ezt), póráz, nehéz, vitéz, kelevét. Elemzésérc nézve 1. AZ, EZ, ASZ, ESZ, névképző.
ÁZÁLAG, (áz-al-ag) fn. tt ázalog-ot. A vízben,
szeszes italokban, s más folyékony testekben létező
parányi állatkák. (Infusoría). Máskép : ázbareso.
ÁZALÉK, (áz-al-ék) fn. tt ázalék-ot. A növények országából, kerti véleményekből, zöldségből stb.
készített ételnemü főzelék, pl. káposzta, répa, borsó,
bab stb.
ÁZBARCSA, (áz-barcsa) ősz. fn. 1. ÁZÁLAG.
ÁZIK, (áz-ik) k. m. áz-tam, —tál, —ott, pár.
—tál. Általán mondjak minden testről, midőn nedvesedik, midőn a víz vagy más híg test bele veszi magit Esőben, hóban ázni, megázni. Ázik a föld, ha megfutja az árvíz, ha esik az eső. Ázik, átázik a oízbe
mártott ruha. Elázik a tészta. Atv. ért. elázni a bortól, ám. részeggé lenni. Addig iszom, mig a torkom ét
nem ázik, két fekete bogárszemem nem szikrázik. Bordal.
Alaphangra és értelemre rokona a német: nass,
továbbá az előtétes latin: mádét, modor, madidut,
valamint *> magyar: med, ned, nedv, szanszkrit: niss.
ÁZOTT, (4z-ott) mn. tt dzott-at. Ami nedvessé
lett, amit a víz vagy másféle nedv általait, meglágyított. Ázott föld Ázott széna, szalma. Ázott ruha. Ázott téttta. Átv. ért. ázott fejű =r részeg.
ÁZOTTAN, (az-,,..-an) ih. Nedvesen, nedvtől,
különösei) víztől, esőtől általjárva. Stárazon elmerni*,
ázottan visszajönni.

ÁTKOZOTTUL, i. ÁTKOZOTTAN.

ÁTLÓ, (át-ol-ó) fn. tt. áíió-t. Vonal, mely az
cgyenköz átellenes szögei között htizatík, s azt két
egyenlő részre osztja, székelyesen esetért. (Diagonalis). V. ö. ÁLTALMÉRŐ.
ÁTLÓMOZGÁS, (átló-mozgás) ősz. fn. Erömtttani értelemben jelent két külön iránya erő által okozott középmozgást, pl. midőn a bajóval valamely folyón átevezünk.
ÁTOK, (át-ok) fn. tt. átkot, tb. átkok. 1) Elkeseredett vad indalatból, haragból, boszúból, kárvágyból fakadó gonosz kívánat, illetőleg, ezen kivánatot
hatályosan kifejező mondat Átkot mondani. Átkokat
ökrendetni. Átkokkal illetni valakit. Bortatztó, irtóz-
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ÁZTAT, (4z-tat) áth. m. áztat-tam, —tál, —ott, póné; bibosz, pimasz; búb, púp ; böfög, pöfög ; butypár. áztass. Valamit a végre márt a vizbe, vagy más ka, putyóka stb. a gyökök és törzsek végén : láb, láp;
folyadékba, hogy a nedvesség általjárja, megpuhítsa, dobb-an, topp-an; tereb-ély, terep-ély; ab-a, ap-a;
megtisztítsa, stb. Fehérnemüeket áztatni, beáztatni a csib-eszkedik, cstp-eszkedik ; láb-óda, lap-u ; leb-enyeg,
vizbe. Kendert, vesszőt, faabrincsot, kákát áztatni. Lá- lep-edö ; lib-ben, iip-pen ; íob-orzék, top-orzék ; kaszab,
bakat áztatni. Átv. ért valakit beáztatni, ám. vádo- kaszap; zsilib, zsilip; csirib, csirip; szörb-b'l, tzörp-b'l,
lás, gyalázás által hitelétől, becsületétől megfosztani, stb. b) v-vei: bajlódik, vajúdik ; bakcsó, uakcsó; leb-eg,
vagy bajba, adósaágba keverni; eláztatni valakit, er- lew-eg ; zab-ar, zav-ar ; zsib-aj, zsiu-aj ; olybá, olyvá ;
kölcsileg semmivé tenni.
Veszprém Beszprém; Válent Bálint; Bazil Vazul, stb.
ÁZTATÁS, (áz-tat-ás) fn. tt. áztatás-t, tb. —ok. c) f-vel: bodor, fodor ; bánton bánt, fántonfánt; bige,
Nedvesítés, belocsolás, vízbemártAs. Kender az tatás, len- fige ; biliing, JUling, stb. d) m-vel: Hámba, mámmám ;
áztatás, ruhaáztatás.
badar (gyermeknyelven) madár ; baglya, máglya ; baÁZTATÓ, (áz-tat-ó) fn. tt. ázíaíó-í. 1) Minden- ka-fántos, makacs ; bogy, mogy; bankó, mankó'; batyu,
féle híg szer, folyadék, nedv, mely bizonyos anyagok moíyó; bitfti, mufti; bekeg, mekeg; gttb-ó gum-ó, stb.
puhítására, tisztítására, illetőleg idomítására használA b több szóban oly előtétes bang, mely a gyök
tatik, pl. bóráztató, gyapjú-, szöráztató. 2) Személy, aki érteményén mitsem változtat, legfölebb az illető szót
e munkát végzi. Luttos, mint a kenderáztaló. 3) Tó, hangzatosabbá teszi, ú. m. á, bei; ám, bám; ámul,
mocsár, öböl, patak, melynek vizében kendert szok- bámul; ámít, bámít; ángó, bangó ; iczeg, bicz«g; iltak áztatni.
leg, billeg; izgat, bizgat; ibolya, bibolya ; uborka, bu—AZS, igen ritka használatú névképzö, mely né- borka ; ringat, bringát; ringyó, bregyó ; izseg, lizseg ;
mely elvont gyökökhöz járul, mint: par-ííz*, t-ar-ázs, vir- Andri, Bandri; Örzse, Börzéé. Többször az alapszó
ázs, dar-ázs. Úgy látszik, nem egyéb, mint az ős képző érteményét némi árnyalattal módosítja, mint: atya,
módosítása. V. ö. ZS, mint gyökhang, és középképzö. bátya; anya, banya; állvány, halvány; ál, bal; enÁZSIA, fű. tt. Ázsiát. A földnek közismereti! s nünket, bennünket; omlik, bomlik; ér(ték) bér ; ökEurópához mérve keleti része, az emberi nem böl- lei, bök; ötlik botlik, stb. Némely szókban csak ikecsője. Nevének eredete felöl több vélemény létezik. rítve divatozik : mogbinog, ingóbingó, elegybelegy,
Némelyek szerént a sémi nyelvekből eredéit, mint- ákombákom, csigabiga, csonkabonka.
hogy az ide vonatkozó héber és arab gyökök jelentése :
A b-vel kezdődő gyökök és törzsek érteményét
két felé osztott, felezett; innen különösen a héber illetőleg a) nagy számú hangutánzók elöhangja, me*Xn ám. fél, közép (t. i. a régente csak három szám- lyekben különösen az ajkak működnek, mint: bábuk,
ban ismert világrészek : Európa Ázsia és Afrika között bakog, barczag, bekeg, bemyákol, bebeg, besze, bibicz,
a középfóld). A görögök majd Azia nevű nympMtól, be, bég, bőg, böfög, bSlömbSl, bőmből, bong, burukkol,
OkeanoB és Thetys leányától, majd Asías lydiai ki- bokákol, búg, stb. b) oly kcdélyszók vczérbangja,
rálytól, majd ismét ilynevü mágustól származtatták; J melyek valami kedveset, kívánatosat fejezvén ki, az
némelyek szerént Asios Leimon rónától, s a síkságon i ajkak bezárásával mintegy a lélekzctet visszahúzzák,
találtató sok iszaptól (görögül naig) vette volna nevét. i pl. beh .' btír, vagy ellenkező esetben valami kedvetlen
Vannak, kik azt az északi hitregészetben előforduló i dolgot mintegy el taszítani, elfújni törekszenek, pl. baj,
| bágyad, beteg, bú, boszií, bősz, böstörködik, bil, bűz,
ászokkal hozzák viszonyba. Nagy-Ázsia, Kig-Ázsia.
ÁZSIAI, (ázsia-i) mn. tt. ázsiai-1, tb. —ak. Ázsiá- büdös, c) kiváltképen nagyszáma gyökszók elöhangja,
ba , vagy Ázsiából való, ott lakó, onnan származó stb. melyekben zárt hangzók vannak, s holmi dudoru,
ÁZSIALLAG, (ázsia-i-lag) ili. Ázsiai módon, gömbölyű tárgyakat jelentenek, miut: bocsko, buczkó,
bóez, bb'czek, buczka, bodor, bődön, bődön, bog, bogács,
mint Ázsiában. *)
boglya, buga, bogyó, bb'gy, bb'gySk, batyu, bugyor, bu*) Ás A-bin Ttn 2792, u A-ban 168-1, mindkettőben öszvesen
gya, boka, bSke, buksi, bukta, boly, bolyó, bSlSke, bonét,
4476 eiikk.
bombék, bomfordi, boncz, böndS, böngyöle, bunczi, bunkó, bufíi, busa, bőik, botyk, butikó, bUtyk, stb. d) mint
zárt ajakkal képzett bang bensöséget jelentő szók elöhangja: be, ben, belül, borít, burok, bő.
B, kisded alakban b, harmadik bő tű a magyar
Némely gyökszókban részint köz, részint tájszoábéczében, s a mássalhangzók sorában első, kiejtve: kás szerint Atvettetik, pl. bög-re, göb-re, bil-leg, ii6-eg,
be. Az ajakbötük osztályába tartozik, a maga nemé- bug-a, gub-a, bőd-ön, döb-ön, b«cz-kó, czub-ók, stb.
ben lágy, s ennélfogva szervtársai közöl legközelebbi
A magyar finom hallérzéke és jól kifejlett szórokona v, mennyiben pedig érUlkb'zö ajkakkal ejtctik szerre szabatosan megkülönbözteti a lágy b hangot a
ki, a p és m-bez tartozik. £ rokonsági viszonyok sze- megfelelő kemény p-töl, mely tekintetben a németrint fölcserélődik a) p-vel: bongyola, pongyola ; ben- fajú nyelvek fölött nagy előnye van, pl. bor, por ;
yyele, pengyele ; higgyed, pittycd; bizseg, pizseg ; bi- bab, pap; baba, papa; bogács, pogács; bibi, pipi, stb.
Az öreg B mint jiénzjegy jelenti azon várost,
zsereg, pizsereg; bog, pog(ács,i; bök, pók ; bodor, pótor; bufog, pufog; bimbó', pimpó ; bulya, pólya; boné, melyben az illető pénzt verték, pl. az austriai pén-

363

B—B

B—B

364

A fóntebbi szóalakokból a e toldalékhanggal
zekén ám. K&rmSct, a francziákon : Bottea, a poroszoképződtek a ba be, fa fe, ma me, pa pe, t<a ve-féle fő
kon : Bretlau. A finnben b hang és betű nincsen.
—B, (1), mint szóképző, főneveket alkot leg- és melléknevek, mint: hi-b-a, gom-b-a, lom-b-a, himinkább elront gyökökből és törzsekből, mint: dom-b, b-a, czim-b-a, bam-b-a, irom-b-a, torom-b-a, otrom-b-a,
esom-b, ccom-b, lom-b, zsém-b, gtim-b, ször-b, dorom-b, esor-b-a, gur-b-a, göV-b-e;
csal-f-a, el-«f-e vagy al-af-o; íré-f-a (ter-ef-a)
«&Vtfm-b. Többször mint középképző fordul elő, pl.
•ur-b-ol, rom-b-ol, hom-b-ár, otrom-b-a, csom-b-ók, him- vagy tru-fa;
duz-m-a, tor-m-a, szusz-m-a, fity-m-a, tuty-m-a,
b-át, czim-b-ál, em-b-er, gém-b-er, stb. Mint e példákból kitűnik, leginkább az m s r végzetfi gyökökhöz szak-m-a, bd-m-a, haj-m-a, tuk-m-a, el-m-e, est-m-e,
is-m-e, bösz-m-«;
járul.
tom-p-a, csám-p-a, íöm-p-e, toV-p-e, czim-p-a;
Eredetére nézve többi szervtársaival, úgymint
Zagy-v-a, csorv-a, dur-v-a, mvr-v-a, goly-v-a,
p, f, v, m, ajakhangokkal egyezik, miért is kölcsönös
fólvilágositás végett ezekkel együtt fejtegetjük, mire pány-t-a, pony-v-a, csi-v-e, St»-v-e, stb.
szolgáljanak e következő példák, nevezetesen: a) pNémelyek a e helyett ó tf-t vesznek föl, mint:
vcl: tal-p, hor-p(ad), sely-p, hSr-p, szb>-p, kör-p(ölő), bim-b-ó, pim-p-ó, kam-p-ó, pem-p-ö, kaj-m-ó, or-m-rf,
íer-p, b) f-vel: d«l-f, csoV-f, csal-f-a, íré-f-a, fcaj-f-os, zuz-m-ó, kosz-m-ó, bSm-b-ö, GSr-b-ö. Öl-b-ö.
—B, (2), névrag, mely melléknevekből hasonc) w-vel: ol-v, or-v, ölt>, Or-v, nyd-v, ter-v, el-v, eny-v,
ad-t>, szar-v, dar-v, ham-v, sér-v, feny-v, stb. d) m-vel: lító, vagyis másodfokot alkot, s azt jelenti, hogy azon
al-m, ál-m, hal-m, jár-m, ver-m, ttr-m, fer-m, hatal-m, tulajdonság, melyet bizonyos alanyról mondunk, nairgal-m, kegyel-m, védtl-m, türel-m, stb. melyek bizo- gyobb fokon van meg benne, mint a hozzája hasonlinyos ragok és képzők előtt segéd előhangzót vesznek tottban, pl. a ló hostnosb állat az ebnél, Pest naföl: al-om-ba, ál-om-tól, ver-em-röl.
gyobb, mint .Buda. Mai közdivat szerint mássalhangzó
E hasonlatok nyomán okszerüleg állíthatni, hogy után kcttőztetve s előhanggal abb ebb: okos-abb, boa fönn elősorolt ajakbötük nem különkUlön eredetű s lond-abb, b&'lcs-ebb, eates-ebb ; önhangzók után : bb,
önálló képzők, hanem az ó' ó képzőből kifejlett árnya- utó-bb, késS-bb ; ha a e rövidek, ezeket megnyújtva :
lati módosítványok, t. i. az 6' ó közvetlen változatai: fi butá-bb, tísztd-bb, gyiíngébb ; az u « i után kétalaku :
ti, ezekből leszen v, mely majd f, majd b, p, majd m szomorú-bb vagy szomoru-obb, keserfi-bb vagy kereriiszervtársainak alakját veszi föl, pl. ol-ó, ol-u, ol-v; ebb, deli-bb vagy ddi-ebb. Rdgente gyakran találtatik
«Wf, öl-tt, öl-r; feny-ö, feny-fi, feny-v; el-b', el-ii, el-v; egy b-vel az ilyenekben is : szeb, job, könyüeb, elessnyel-b', nyel-ü , nyel-v; hasonló átmenetfiek : nedS, teb, stb. Egyszerűen járulhat oly többtagú melléknenedű, nedv; red#, redv; kedd, kedv; hiö' (bivő) hív ; vekhez, melyek sziszegő sz, s, z, továbbá, melyek l,
hió, hiú, hív; íetíl, tetv; seri, sérv; szaru, szarv; ly, n mássalhangzókkal végződnek ; midőn pedig radaru, darv; hamu, hamv; őr ó, orv. A keményebb f-re goztatik, általán ez alakban használható, valahányátmenve: dtil-ö, döl-v, döl-f; csör-b", CSŐIT, csör-f; szor a kiejtést nem nehezíti, pl. gonosz-b, raoosz-b,
kaj-ó, kaj-r, kaj-f. Az ériilközö ajkakkal kiejtett lágy- igas-b, ko'zel-b, kevély-b, kulön-b. A régies nyelvben
nemű b-re: csom-ó, csom-v, csom-b; dóm-ó, dom-v, pedig a legkeményebb kiejtés daczára is egyszerű,
domb; gom-ó, gom-v, gom-b; czom-ó, czom-v, czom-b; pl. kemény-b, kerekded-b, álnok-b, tömérdtk-b, stb. melom-ó, lom-v, lomb; em-8, em-v, emb(ér), gém-ti, gém-v, lyeket Bévay Etym. Pars U. Sect. I. Cap. U. fölös
gém-b(ér); dorom-ó, dorom-r, dorom-b; zSröm-ö, zör- számmal idéz, s véleménye szerint ezen b eredetileg öb,
öm-v, zöröm-b; keménynemii p-re : taló, tal-r, tal-p; mely alapfogalomban a fordított és sokaságot jelentő
sely-ó', sely-v, sely-p; ször-d*, ször-v, ször-p; ter-b', bb' melléknévvel egyezik. Ehhez odatehetjfik, hogy
ter-v, ter-p; hor-ó, hor-v, hor-p(aez); végre m-re : ol-ó, rokona azon be vagy beh is, mely nagyítást jelent,
al-v, al-m, (b)áló, ál-v, ál-m ; ver-6, ver-v, ver-m; ttr-b', pl. be jó / beh szép! miszerint így elemezhetnők : okosb
Ur-v, ür-m; hatal-ó, hatal-v, hatal-m; kegyel-b', ke- = okos-be. Tulajdonképen és eredetileg itt is a nagyel-v, kegyel-m, stb. V. ö. ALOM, ELÉM, képző. gyítás, bővítés fogalma rejlik. Az abb ebb alakbei i
Ezennemii képzők több esetben a segédhangzót előtétes önhangzó csak a kiejtés könnyebbitésére szolállhatatosán megtartják különféle okokból, a) mivel g&l, épen úgy, mint az igék múltjában a kettőztetett
a nyelvszokás hosszúvá nyújtotta, pl. hos-áb, nyal-áb, t képző előtt, pl. gyb'z-l helyett gySz-ött; ragozva egyrer-éb, ger-éb, zser-éb, viíí-ám, csill-ám, hull-ám, b) szerűen : gytiz-t-fm, gyüt-t-él, gyös-t-tínk. Egyébiránt
mert kiugratás által a kiejtés nehézzé válnék, pl. a két bb, bó'u vagy beh toldott alakokkal is igazolható:
id-om, ild-om, kosz-ab, ktlsz-öb, isz-ap, kSf-ep, tik-am, keserű kesertibőv = keserfibv := keserűbb, vagy a
fut-am, vagyis általán a d, t, sz, z, után, c) egyedül beh szóval: keserii-beb = kcscrii-bh = keserűbb.
nyelvszokftsi szeszélyből, minthogy hangugratva sem Ncíha a b vagy bb rag még ik ragot is vészen maga
hangtanának keményen, pl. dar-ab, sar-ab, ttil-ib, mellé, mely nyilván ki névmásból alakult át: nagyobbí«r-eb, al-ap, kel-ep, ker-ep, tii-ep, gyar-ap, íel-ep, ik, sztbb-ik, okosb-ik. Ri-gcntc szintén : „ Szcgénybikuek
mer-év, tür-em, ir-am. Sőt némelyeket szokás csak- neve az Jankula vala." ístvánfi Pál a XVI. századból.
ugyan kétfélekép használni: ter-ep-tíy, ter-p-esz-k-edHasonló hozzá a keményebb hangzatu finn p,
ik, tal-ep, tal-p, hal-av-ány, hal-u-ány.
pi, mely ás n rágós alKjifoku birtokos esethez járulva,
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másodfokot képez, pl. makia, édes, makian, édesé,
•makian-pi édesb, s az n-nek hangtani oknál fogva mre változtával : makiam-pi. Minthogy tehát a régi
magyar nyelvben a hasonlítás! rag egyszerű b, ellenben
az abb ebb inkább csak könnyebb kiejtés végett toldott
alak; továbbá minthogy a finn ampi, tmpi-nck első
íze a birtokos eset ragja, s a fokozóé tulajdoukép
csak p, pi: innen következik, hogy a magyar abb,
ebb és finn ampi empi elemileg egészben véve nem
hasonlók, hanem csak a b és p, pi.
Annak igazolására, hogy a hasonlító fok némely
m&s nyelvekben is a bőség fogalmát rejti magában,
példákul szolgálhatnak e következők : A török nyelvben a hasonlító fok ragja, de a mely leginkább csak
iratokban s itt is ritkán fordul elő : rek, rak, melyet
a szótárkönyvekben így értelmeznek: „plus" (több),
pl. gdzel szép, gíízel-rek (szép-több) szebb, alcsak alacson, alcsak-rak (alacson-több) alacsonabb; e helyett
közbeszédben dakhy (népicsen dalia) tétetik a melléknév elébe, melynek jelentése : tora, tovább, még, több,
pl. böjtik nagy, dakhy btljlík nagyobb (tova nagy vagy
tovább nagy; de szokásban van az is, hogy a mondott
elő vagy utó szó helyett atxf'in (= attól) tétetik a
melléknév elébe, pl. andan blljtlk szószerént: attól,
(annál vagyis a mellett) nagy, azaz nagyobb stb. Az
árja nyelvekben, különösen szanszkritban, zendben
levő másodfoki tara (görög rfpoff) stb. ragot Bopp
Ferencz a tar (trans - grerti) gyöktől származtatja,
melyből keletkeztek a többek közt a zend elöljáró:
táró, a latin : trans, a német: dttrch stb. is, melyekben tehát ismét a tiíf, tova, (érj értelmét látjuk. Hogy
a persában ezenkívül előfordul még a bih (jó) hasonlító szó, melyet e viszonyban Vullers „valde"
„multo" szókkal magyarAz, —ABB czikk alatt láthatni.
Á magyarban némely melléknevek fokozása rendhagyónak tekinthető, ü. m. Kép, szebb, (e helyett:
„szépebb"), jó, jobb, („jobb" helyett), nagy, nagyobb,
(„nagyabb" helyett, minthogy a többi ál hangú fokozások mind a-val veszik fel c ragot), kicsi vagy kicsiny, kisebb (kis szótól), sok, több (tő gyöktől, tö-lt
tö-m stb. szókban, vagy már magától a töm. törzstől,
tehát tömebb = tömb = több, azaz tömöttebb, teljesebb); ezekben pedig hosszú, könnyű, a végső ú, ti
kiesik: hosszabb, könnyebb.
—BA, (1), némelyek képzőnek veszik hiba,
iromba, otromba stb. szókban; de itt a törzs inkább
hib, iromb, otromb. V. ö. —B.
—BA, (2), vékony hangon párhuzamos társa
—BE, néwiszonyrag, pl. ház-ba, t'rfros-ba, kert-be,
trdS-bt. Részletesen tárgyalva 1. —BE.
BÁ, (1), csudálkozúat, ámulatot jelentő indulatszó, melyből, bám, hámé, báméaz, bánit, bámul, bamba,
láva, bászli, báj, bakó és ezek származékai eredtek.
Axt sem mondja, bü-e vagy bá ! Se bűt se bát nem mondott. Km. Azonos vele magas hangon : be ! vagy bíh /
a török nyelvben is ba be s a persában poh (mely tö-

rököscn kiejtve pöh) csudálkozást jelentő indulatszók.
Rokonai azon á gyökfi szók, melyek általán csud&lkozásra, szájtátásra, illetőleg ostobaságra vonatkoznak. V. ö. Á, gyök, és BEH.
BÁ, (2), palócz és székely tájejtésscl ám. báty,
bátya. Istók bá ! Janót bá ! a siuai nyelven pe (fráter
aetate major).
—BA, vékonybangon —BE, némely ragozásokban a rendes vá ve ragnak változása, pl. dobbá =
dob-vá, lobbá — lob-vá, gombbá := gomb-vá, sebbé =
seb-vé. Hasonlóan : olybá =: oly-vá, oly-lya. Olybá
tartom rósz embernek réám szólását, mint szeméten gubás ebnek az ugatását. Szirmay Hang. in Parab. V. ö.
VÁ, VE, rag.
BAB, (1), fn. tt. bab-ot. 1) A babónemii véleményekhez tartozó növényfaj, melynek számos alfajai
és fajtái vannak. (Vicia Fába). 2) Ezen hüvelyes veteinénynek hosszúkás gömbölyű, tömör, lisztállománya
magva. Öreg bab, apró bab. Futó (felfutó) bab, gyalog
bab. Fehér, sárgás, tarka, fekete bab. Figebab (= csillagfúrt). Distnóbab, törökbab, görögbab. Olajos, eczeíes
babot enni. Bableves, babkása. Babot sem leveért főnk. Km.
Azon hasonló gyökhangu szókkal rokonítható,
melyek valami gömbölyűt, csomósat, illetőleg pöttyöt
jelentenek, mint: búb, buba, bo'b, bóbita, bombék, bimbó,
boborcsó, bibircsó, babug, púp, pompos, pimpó, stb.
Különben hasonlók bozzá az orosz bob, finn papu,
dalmát boh, német Bohne, görög nvarog, latin fába,
román bobii, olasz fává, franczia feve stb.
BAB, (2), elvont gyöke a babrál, babráz, babirkái szóknak, melyek jelentésénél fogva valószínűleg
ám. ba-be, azaz, ideoda, mint: föl-le, ki s be.
BAB, (1), fn. tt. báb-ot. 1) Altalán, bizonyos emberi alakot, termetet utánzó készítmény fából, vagy
más anyagból, kivált mely kis gyermeket, vagy törpét
ábrázol, s gyermeki játékul használtatik. Bábbal játszó
kis leány. Felöltöztetni, ágyba fektetni, ölbe venni a
bábot. Még báb való neki, nem férfi. Dróton rángatott,
s látványul szolgáló bábok. (Marionette). Sakk- és tekejátéki bábok. Kapu bábja vagy bábánya, azaz, bálványa. Egy báb ezérna, azaz, nem gombolyagba, hanem hosszúkás hengerbe kötött tekercs ezérna. Mézes
báb =• bábot ábrázoló mézes kalács. 2) A rovarhernyók azon alakja, midőn hengerded testöket burok
takarja, melyből utóbb lepke-, pilleformabau bújnak
ki. 3) A. szemben látszó kis alak (pupilla oculi). 4)
Átv. ért. túlságosan czifrázott lelketlen nőszemély.
Egy ügy ü, szóttan báb. Olyan, mint a báb. 5) Mondjuk
emberről, kivel más valaki kénye kedve szerint bánik, visszaél. Én nem lestek bábja senkinek.
Egyeznek vele a magyar baba, latin pupa, olaii
pupa, púppá, franczia poupée, angol baby, svéd púppá, német Puppe, chaldeai báb (puer, puerulus), héber
bábák, bonnau báboh-ajn szem bábja.
BÁB, (2), helységek neve Hevesben és Nyitrában, helyr. Báb-ra, —ön, —rói.
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BABA, (1), (bab-a) fn. tt. babát, tb. babák. 1) A
báb-féle gyermekjátékszer kicsinyített alakja. 2) Kis
gyermek, honnan: megbabázni, ám. szülni. Stép baba,
csecse baba. Nevét ez értelemben hihetőleg a kis gyermekek petyegésétől (németül babbein) vette: pe-pe,
ba-ba. V. ö. BEB, elvont gyök. 3) Népies nyelven
igy nevezi a legény kedvesét, szeretőjét, Édes babám.
Át én babám nem kis baba. Vörösmarty.
„Kicsin falu, fehér ház!
Hát te babám, mint csinálsz ?
Héj! egyengetem magamat,
Várom a galambomat"
Népdal.
A szeretőknek több mis megszólításaik is vannak : alak, gyöngyalak, csillag, kincsem, lelkem, rózsám, violám stb.
Rokonok az arab bobosz, angol boby, svéd bobé,
latin puber, olasz bambino, német Bvibe, finn vauvá, stb.
BABA, (2), helységek neve Vas és Somogy megyékben; helyr. Babá-n, —rá, —ról.
BÁBA, (1), (bab-a) fa. tt bábát, tb. bábák. 1) Nőszemély, ki a szülő, vagyis babázó asszonyokkal bánik. Oklevelet bába. falusi, városi bába. Sok bába kösott elvesz a gyermek. Km. Kurva legyen a bábád. Km.
Törökül: ebe. 2) A népmesékben bűbájos, boszorkányféle vén banya, vas orrú bába. Ez értelemben egyezik vele a szláv baba. 3) Gyermekjáték! műszó, melylyel a távolságot lépésenként meghatározzák. Egy
bába tíz láb mértéket tesz. 4) Erdélyben így nevezik
a havasi szarkát
BÁBA, (2), több helység neve Magyarországon
és Erdélyben; helyr. Bábá-ra, —n, —rói.
BABAASSZONY, (bába-asszony) ősz. fn. Öszvebúzva: bábasszony. L. BÁBA.
BÁBABUKBA, (bába-búkra) ősz. fn. A palóczok képes kifejezéssel így nevezik a szivárványt Ez
elnevezés a népmesén alapszik, mely szerint a szivárvány a mesebeli bábának tündér szalagját, csokrát
képezi.
BABÁCSA, 1. BABÓCSA.
BABÁCSKA, (baba-acs-ka) kies. fa tt. babácskát. Gyöngéden, kedveskedőleg szólva ám. kis baba,
szeretett gyermekese.
BABÁD, puszta Pest vármegyében, tt Babádat, helyr. Babád-ra, —ön, —róí.
BÁBAFALU, helység Sáros megyében ; helyr.
Bábafalu-ba, —bán, — ból.
BÁBAFALVA, helység Ung megyében ; helyr.
JBábafalvá-n, —rá, —ról.
BÁBAFÁNK, (bába-fánk) ősz. fn. Tészta sütemény neme (németül: Kugelhupf).
BÁBAHALMA, fala Erdélyben; helyr. Bábahalmá-n, —rá, —ról.
BÁBÁI, (báb-a-i) mn. tt. báboi-t, tb. —ok. Bábát illető, ahoz tartozó, arra vonatkozó.
BÁBAÍRE, (bába-íré) ősz. fa. L PIMPINELLA.

BABÁK, 1. BÁBUK.
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BABÁRA, (baba-ka) 1. BABÁCSKA.
BÁBAKAKAS, (bába-kakas) ősz. fn. Tréfásan
szólva oly kakas neve, mely akar természeti hibájánál, akár vénségnél fogva párzásra nem alkalmas.
BÁBAKALÁCS, (bába-kalács) ősz. fn. 1. DISZNÓTÖVIS.
BÁBAKÁSA, (bába-kása) ősz. fn. Tejjel készített pépféle eledel, különösen rizsből.
BÁBALAK, (báb-alak) ősz. fh. Törpe, emberi
alakot képező báb, melyet a gyermekek látványos
mulatságára dróton ránczigálnak. (Marionette).
BÁBALAKOS, (báb-alakos) ősz. mn. Bábalakokból álló. szerkezett Bábalakot játék, mutatvány.
BÁBAL, (báb-a-al) áth. m. bábái-t. Bába módjára ápolgat, szülésben, vagy betegségben segít valakit
BÁBÁLKODIK, (báb-a-al-kod-ik) 1. BÁBÁSKODIK.
BÁBÁLLAPOT, (báb-állapot) ősz. fn. A robarok kifejlődésének azon állapota, midőn bábforma
alakot öltenek. V. ö. BÁB (1), 2).
BABALUSEA, falu Gömör megyében; helyr.
Babahuká-n, —rá, —ról.
BÁBAMESTERSÉG, (bába-mesterség) ősz. fn.
A bábák, bábasszonyok, mint szülészek ügyessége.
BÁBAORVOS, (bába-orvos) ősz. fa. Orvos, ki különösen a szülő asszonyok körül működik, s azok bajait gyógyítja; szülész.
BABÁB, (bab-ár) fa. tt. babár-t, tb. —ok. Csavarcsigák legapróbb, mintegy babszemnyi faja. (Turbo
muscoram).
BABARCZ, falu Baranya megyében; helyr. Babarcz-on, —rá, —róí.
BÁBÁRU, (báb-ára) ősz. fn. Eladni való bábféle gyermeki játékszerek.
BÁBÁRUS, (báb-árus) ősz. fn. Aki bábárukkal
kereskedik, gyermeki bábjátékokat árul.
BÁBASÁG, (bába-ság) fn. tt. báboság-ot. 1)
Bábák, mint olyanok által űzött foglalkodás. Bábaságot gyakorolni. Bábaságból élni. 2) Bábamesterség,
szülész! ügyesség. Bábaságot tanulni.
BÁBÁSKODÁS, (bába-as-kod-ás) fa. tt bábáskodás-t, tb. —ok. Bábaság gyakorlása, szülészkedés.
Atv. ért. ápolgatás, midőn valaki bába gyanánt bánik valakivel.
BÁBÁSKODIK, (bába-as-kod-ik) k. m. bábáskod-tam, —tál, —ott. A szülő nők mellett mint bába
működik, szfilészkedik. Átv. ért a beteg korai gyöngéd ápoló gyanánt forgolódik, vagy valamit mintegy
létre hozni segít
BÁBASZARKA, (bába-szarka) ősz. fn. Erdélyben ám. havasi szarka, a Hegyalján bábagébics (lanius
ezeubitor).
BÁBASZÉK, (bába-szék) ősz. fa. 1) Székféle
készület, melyre a vajúdó nőt helyezik, hogy könnyebben szfilhesea 2) Mv. Zólyomban, helyr. Bábatték-re.
—én, —r#í.
BABASZILVA, (bába-szilva) ősz. fh. Ragya által megromlott, időnek előtte megsárgult vagy piro-
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BABIRKÁL, (bab-ir-kál) önh. m. babirkái-1.
Ujjaival tapogatózva keresgél, piszkál, vakargal valamit, miskép: bibirkél, v. ö. BABRÁL.
BABIRKÁLÁS, (bab-ir-kál-ás) fn. tt. babirkálás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki babirkái bibirkél, babralgat.
BÁBJÁTÉK, (báb-játék) ősz. fn. Gyermekjáték
bábféle alakokkal.
BÁBJÁTÉKOS, (báb-játékos) ősz. fn. Személy,
aki mások mulattatására bábalakokból mutatványt
ad elő.
BABRA, (bab-ka) fa. tt babkát, tb. bobkák. 1)
Kis babszem. 2) Parányi pénznem, mely ma csak névszerint ismeretes. Átv. ért. legcsekélyebb ár, becs,
érték. Babkát sem ér. Bábkát gém adnék érte. Máskép:
batka. E pénzecske H. Lajos királyunk alatt jött divatba.
BÁBKALÁCS, (báb-kalács) ősz. fn. Mézes tesz-.
tából készített, s bábot ábrázoló kalács, mint gyermeki csemege, máskép: mézeskalács, néhutt: borsosko,
„Embernek, ki földi pályán
vagy németesen si/li.
Szépért és nagyért buzog,
BÁBKALÁCSOS, (báb-kalácsos) ősz. fn. CseHol tenyészend a babér, mit
megesütő, aki bábkalácsokat süt; máskép : mézeskaÉrte érdemelni fog?"
Bajza.
Idcsos, bdbslltö, borsoskás, németeseu: siflis.
BABKARD, (bab-kard) ősz. fn. Bizonyos faja
Némelyek a baj-bér-ből (azaz viadal-bér) elemezik, mivel máskép bajfának is nevezik. Egyébiránt ha- babnak görbe hüvelye, mely kardhoz hasonló.
BABKÁSA, (bab-kása) ősz. fn. Héjától megsonló hozzá a tót bobek, és bob-jávora.
BABÉRÁG, (babér-ág) ősz. fn. A babérfa ága, tisztított babból készített kásaétel. Néhutt tréfásan:
lélektapasztó.
mint vitézi koszorú.
BABLISZT, (bab-liszt) ősz. fn. Megőrlött babBABÉRFÜZ, (babér-fűz) ősz. fn. Növényfaj a
fűzfák neméből, máskép : ueresfttz.
ból való liszt
BABLON, fa. tt. bablon-t, tb. —ok. A palóczokBABÉRKOSZORÚ, (babér-koszorú) ősz. fn. Babérfa ágából vagy leveleiből font koszorú, mint vi- nál divatos, s a tótokkal közös szó, a magyarosabb
tézségi diszjegy.
gyapot helyett Közvetlenül a német fiaumtoolte-ből
BABÉRLEVÉL, (babér-levél) ősz. fn. Babérfa származott, s úgy látszik s pamuk vagy pamut is.
BÁBMÍVES, (báb-míves) ősz. fn. Híves, aki jálevele, melyet némely ételekhez fűszerül használnak.
BABÉROLAJ, (babér-olaj) ősz. fn. Babérfa bo- tékszernek való bábslakokat készít.
gyóiból sajtóit olaj.
BÁBMÜ, (báb-mű) ősz. fn. Általán játékszerül
BABÉROS, (babér-os) mn. tt babérot-t, vagy használt bábféle művek, alakok, áruk.
BABÓ, (bab-ó) fa. tt babó-í. Növénynem akét—öt, tb. —ok. 1) Babérággal, babérkoszorúval díszített, illetőleg diadalmas, hős. Babérág vitézek. 2) falk&sok és tízhímesek seregéből, melynek fajai többBabérlevéllel fűszerezett. Babéros becsinált.
nyire indásak, kacsosak, kapaszkodók, s leveleik szárBABÉRZÖLD, (babér-zöld) ősz. mn. Eleven nyasak. (Vicia). Ide tartoznak: bab, lednek, stb.
fris zöld színű, mint a babérlevél.
BABÓ, (báb-ó) fn. tt bábó-t. Máskép: bambó.
BABFÉREG, (bab-féreg) ősz. fn. Babnemü ve- Gyermeknyelven ám. lábacska, azaz, lábó, mint a keteményeket pusztító féregfaj.
zecske : kacsé. Vigyázz fiam, meg ne üsd a bábódat.
BABFÖLD, (bab-föld) ősz. fn. Föld, melyben
A szanszkrit nyelven pab vagy pamb, ám. megy.
babot termesztenek, vagy mely babtermesztésre külöBABÓCS, (bab-ócs) fn. tt babócs-ot. Babos, azaz
nösen alkalmas.
pettyegetett testű nagyobb fajta légy, máskép : bögöíy,
BABHÜVELY, (bab-büvely) ősz. fn. Hüvely- mely nyáron a barmokat vérzésig csipdesi, üldözi.
féle tok, mely a babnemü votemény magvait takarja.
BABÓCSA, mv. Somogyban, helyr. BabócsáBÁBI, (1), női kn. tt. Bábi-t, tb. — k. Barbara. ra, —án, —áról.
Máskép: Borig, Borcta, Diri, mint Borbála kicsiuzői.
BABOCSKA, (bab-ocs-ka) kies. fn. tt babocsBÁBI, (2), Alga—, Felső—, népes puszták neve kát. Apró szemű, kis bab.
Nógrád megyében; helyr. Bábi-ba, —bán, —bot.
BABOCSKA, (báb-ocs-ka) kies. fn. tt bábocskát.
BABICZA,(baba-icz-a) fn. ttbabiczát. Somogy- Piczi alakot képező kis báb.
BÁBOCZKA, puszta Békés megyében; helyr.
bán ám. kisbaba, babácska.
BÁBELLÓ, tt bábülüt, 1. LÓSÓSKA.
Báboczká-n, —rá, —ról.
IXifi. IA«X IZÓTÍ*.
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sodott, s öszvezsugorodott szilva; Balaton mellett:
tökös szilt-a.
BABATH, puszta Pest megyében; helyr. Babath-on, —rá, —ról.
BABÁZ, (baba-az) önh. m. babáz-íam, —tál,
—ott, pár. —z. 1) Gyermeket szül. Megbabázni. 2)
Babával, mintjátékszerrel játszik, szokottabban: bábui.
BABÁZÁS, (baba-az-As) fn. tt babázás-t, tb.
—ok. Gyermekszülés, gyerukezés.
BABÁZIK, k. 1. BABÁZ.
BABBA, gyermeknyel ven ám. szép, csinos, csecse.
BABCSIKA, (bab-csira) ősz. fn. A babféle növénymag csirája.
BABÉR, fn. tt. babér-<, tb. —ok. Növénynem a
kétlakiak és kilenczhímesek seregéből, mely déli Európában tenyészik. (Laurua). Minthogy a régi rómaiak
ennek leveleivel koszorúzták a diadalmasokat, átv.
ért. jelent: dicskoszorút, dicsőséget. Babért érdemelni.
Babér koszorúzza homlokát.

BABOD — BABONÁSKODIK

BABONÁZ—BABOZ

BABOD, puszta Somogyban, helyr. Babod-ra,
—ön, —róí.
BABÓLC8A 1. BABÓC8A.
BÁBOLNA, falu Erdélyben, népes paszta Komárom megyében; Tisza—, falu Borsod megyében ;
helyr. Bábolnd-n, —ára, —áról.
BABON, erdélyi falu neve Kolos megyében;
helyr. Babon-ba, —bán, —bot.
BABONA, fa. tt. babonát. 1) Mindenféle büvölés, varázslás, boszorkányság, jóslás neme, vagyis titokszerü, rejteményes cselekvés, melynek valami természetrolötti, rendkivfili hatás tnlajdoníttatik, milyenek : megigézés, megrontás, lelkek idézése, stb. 2]
Vakhit a vallási gyakorlatban, különösen a régi pogány hitregék és szertartások maradványai. (Superstítío).
E szó elemzése kétséges. Némelyek a bob szótól
származtatják, minthogy a babonaság egyik nemét a
babvetés azaz, babszemekből való jövendőlés teszi,
honnan szármánk babvetK is. Mások a bába szóval,
(mely tündért, bűvös nőt is jelent) hozzák viszonyba,
minthogy a népmondákban leginkább ezek köréhez
tartozik a csodás, bűvös, varázsló babona. Egyébiránt
egyezik vele a szláv nyelvekben divatos bobon, bobona, tabobon, mely hasonlatnál fogva e második értelmezés azért is valószínűbb, minthogy a magyar
bába és tót baba szintén egyeznek. Figyelmet érdemel azon vélemény is, miszerónt ez egy gyökfi és ere
detü a bubus, bubw, babos szókkal, tehát annyi mint
bubu-na (oly végzettel, mint gabona), oly valami, mely
bubuval, bubtikkal, bubusokkal foglalkodik. S ezt tartják leghihetőbbnek.
BABONÁL, (baboná-1) áth. m. bobonát-t. Bűvöl, varázsol, boszorkányos, illetőleg babonaféle működés által megveszteget, megront, rendkívüli tulajdonsággal ellát, megigéz stb. Semmi sem sikerül neki,
mintha megbabonázták volna.
BABONÁLÁS, (baboná-1-ás) fa. tt. bobonátás-t,
tb. —ok. Büvölés, varázslás, boszorkanyozás.
BABONÁS, (babona-ae) mn. tt babonás-t, vagy
—öt, tb. —ok. Vakhitü, ki a tiszta vallás tanai a elvei
ellen holmi természeti dolgoknak isteni erőt tulajdonit, s lelki üdvösségét azokhoz köti. Tudatlan, babonás nép.
BABONÁSÁN, (babona-as-an) ih. Vakhitüen, a
tiszta, józan vallás tanai s elvei ellen.
BABONASÁG, (babona-ság) fn. tt bobonoság-ot.
1) Bfivösség, varázslat, boszorkányságneme. 2) Vakhit&ség.
BABONÁSHITÜ, (babonás-hitű) ősz. mn. 1. BABONÁS.
BABONÁSKODÁS, (babona-as-kod-ás) fn. tt.
bobonáskodás-t, tb. —ok. 1) Oly cselekvések gyakorlása, melyek alapját bttvölés, varázslás, boszorkányosát teszi. 2) Vallásbeli vakhitttség, melyet valaki a
józan, észszerű, tiszta hit tanai ellen fizni szokott
BABONÁSKODIK, (babona-as-kod-ik) k. m.
bobonáskod-tam, — tál, —ott. 1) Bűvölő, varázsló,

boszorkányozó cselekvéseket gyakorol. 2) Holmi babonás cselekvéseknek üdvösségre vezető hatást tulajdonít, s azokat vakhituen űzi.
BABONÁZ, (babon-a-az) átb. m. babonáz-tam,
—tál, —ott, pár. —z. Bűvölve, varázsolva, boszorkányozva megront, megváltoztat, átalakít, pl. a népmonda szerint a tejet vesszővel megcsapkodván véressé teszi.
BABONÁZÁS, (babona-az-ás) fa. tt bobonázoW,
tb. —ok. Cselekvés, mely által valaki babonáz, bűvöl, varázsol, boszorkányoz valamit.
BABONÁZAT, (babona-az-at) fn. tt babonázot-ot. Azon mii, illetőleg eredmény, melyet a babonázó létrehoz.
BABONÁZÓ, (babuna-az-ó) mn. és fn. tt. babonácó-t. Aki babona által tesz valamit; bűvölő, varázsló,
boszorkányozó. Babonázó vén banya, boszorkány, vasorrú bába.
BABONÁZOTT, (babona-az-ott) mn. tt babondzott-at. Akit vagy amit babona által megbüvöltek,
megrontottak, mcgigéztek, stb.
BABONY, 1. BABON.
BÁBONY, helységek neve több megyében; helyragokkal : Bábony-ba, —bán, —ból.
BABOS, (bab-os) mn. tt. babos-t, vagy —öt,
tb. —ok. 1) Amiben bab van, amiben babot tartanak. Babot zsák, zacskó, fiók. 2)Átv. ért pettyes, pöttögetett, babhoz hasonló foltokkal tarkázott. Babot
tollú tyúk, babot köntös.
BABOS, (bab-ós) fn. tt. babós-t, tb. —ok. Gyermeknyelven ám. ijesztő vázalak, bábféle készület;
máskép: bubus, mumus.
BÁBOS, (1), (báb-os) mn. tt bábos-t vagy —át,
tb. —ok. Bábbal ellátott, bábokkal bővelkedő. Bábot
játék. Bábot bolt.
BÁBOS, (2), (báb-os) fa. tt bábos-í, tb. —ok.
Bábsütő, mézeskalácsos, siflis, borsoskás.
BABOSÁN, (bab-os-an) ih. Pettyesen, pettyegetve, tarka foltokkal megrakva. Babotanfettett kelme.
BÁBOSGAT, (báb-os-gat) gyak. áth. m. bábosgat-tam, —tál, —ott, pár. —goss. Gyöngéden czirogat, simogat, mint gyermekek kedves bábjaikat
szokták.
BÁBOSGATÁS, (báb-os-gat-ás) fa. tt bábosgatás-t, tb. —ok. Gyöngéd, bábuzó czirogatás, simogatás.
BABOSRA, (bab-os-ka) fn. tt. boboská-t. Baranyai tájszó, s jelent babos, azaz pöttyös kelméből
való öltönyt.
BABOT, BABÓTH, faluk neve Sopron és Győr
vármegyében; helyragokkal: Babót-ra, —ön, —rói.
BABOTA, fa. tt boboíát. Vízesés, zuhatag. Kevéssé ismert és homályos származása szó, talán eredetileg habota a hab gyöktől.
BABOTYA, puszta Bihar megyében; helyragokkal: Babotyá-ra, —n, —ról.
/
BABOZ, (bab-oz) áth. m. bobos-tam, A-ídl,
—ott, pár. —«. Pettyez, pettyeget, tarkáz.
babotni a kelmét. Babotni a falat.'
4
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BÁBOZ, (báb-oz) önh. m. báboz-tam, —tál,
— ott, pár. —z. Bábbal játszik, mulatja magát Báboznak a kis leányok. Máskép: babus.
HABOZÁS, (bab-oz-ás) fn. tt. babozás-<, tb. —ok.
Cselekvés, midőn haboznak valami t; petty ezés tarkázás.
BÁBOZÁS, (báb-oz-ás) fn. tt. bábozás-t, tb. —ok.
Bábbal vagy bábokkal játszás, gyermeki mulatozás ;
bábuzás.
BABRÁL, (bab-or-ál) önh. m. 6abrál-í. 1) Holmi között ujjaival motoz, tapogatódzik, keresgél; különösen mintegy kelletlenül, imígyamúgy, lassan tesz,
ideoda rakosgat valamit. Irományok közt babrálni.
2fe babrálj oly sokáig vele. 2) Holmi mocskos, lustos
testtel bánik. V. ö. BABIRKÁL.
BABRÁLÁS, (bab-or-ál-ás) fn. tt. babrálás-t,
tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki babrál, 1. ezt.
BABSA, falu neve Temesben ; helyragokkal:
Babsá-ra, —n —ro7.
BÁBSÜTÖ, (báb-sütő) ősz. fh. Mézeskalácsos,
bábos, aki mézes tésztából, különféle süteményeket,
nevezetesen bábalakuakat készít; siflis.
BABSZALMA, (bab-szalma) ősz. fn. A babféle
növények megszáradt indája, szokottabban : babkór ó.
BABSZÁK, (bab-szár) ősz. fn. Szélesb ért. a
babnövény indája. Szűkebb ért. a babhüvely kacscsa.
BABTOK, (bab-tok) ősz. fn. L. BABHÜVELY.
BÁBU, (báb-u) fn. tt. bábu-t, tb. — k. A bábnak azon neme, melyet a gyermekek játékszerül használnak. V. ö. BÁB.
BABUG, (bab-ug) fű. tt. babug-ot. Babhoz némileg basonló csecsbimbó vagy tögy. Hasonló bozzú
a köldökcsomót jelentő szláv pupek, s ehhez ismét
a magyar púp, pupa.
BABUGA, (bab-ug-a) fn. tt. babitgá-t. Növény
a kétfalkások, tízhímesek seregéből, vitorlája nyakán
fekszik, kétfelől hosszura egy-egy szemölcs vagy babug van, s a szárnyakat öszvenyomja. (Dolicbos).
BABUGOS, (bab-ug-os) mn. tt. babugos-t vagy
—át, tb. —ak. Csecsbimbós, tőgyes.
BÁBUK, fn. tt. babuk-ot. L. BABUKA.
BABÜKA, (babuk-a) fn. tt. bábukat. A vándorlók neméhez tartozó madárfaj, sárgásbarna, fekete és
fehér tollazattal s nagy tollbúbbal, mely a ganéjférgeket szereti, honnan büdüsbabuka vagy büdösbankának, vagy szarbabukáuak is nevezik. Máskép: babittka, haduk, banka. Eredetűre nézve bangutáuzó,
mirenézre hasonló bozzá a perzsa popak, bobak, popot, pupu , pupa , bubu, buba , latin vpupa , vend
bubkacs, stb.
BABUKOL, (babuk-ol) önh. m. babukol-t. 1)
/?abwk-féle hangon kiáltoz, mint a babuka. 2) Sötétben éjszaka botorkázva jár.
BABUSKÁL, (baba-us-ka-al) áth. m. babiiskál-t.
Hegyaljai szó, ain. bab«s vajry babxska (kisbaba) módjára bán valakivel, cseosegtet, gcdél, kényeztet valakit.
BABUTKA, 1. BABUKA.
BÁBUZ, (báb-u-z) önh. m. bábuz-tam, —tál,
—ott, pár. —s. Bábuval játszik. A kis leányok ba-

busnak. Atv. ért. valakit bábu gyanánt túlságos, gyermekes szeretettel czirogat, simogat, kedvel.
BÁBUZÁS, (báb-u-z-ás) fn. tt. bábwzás-í, tb.
—ok. L. BÁBOZÁS.
BABVETÖ, (bab-vető) ősz. fn. Babonás ember,
jósnő, javas, ki a babszemek ideoda hányásából jövendöl, vagy valamely titkot, rejtélyt föl akar födni.
BABVERÁG, (bab-virág) ősz. fn. A babnemü
növények különféle színű, febér, kékes, piros virágai.
BÁCS, (1), mezőváros, ilynevü varmegyében,
puszta Zalában, s falu Erdélyben, Kolos megyében;
helyragokkal: Bács-ra, —ön, —ról. Midőn magát a
vármegyét jelenti, mint általában a megyék nevénél,
helyragokkal: Bács-ba, —bán, —bál. V. ö. BÁCSKA.
Aranyos-Bács, falu Szabolcs megyében.
BÁCS, (2), fh. tt báa-ot. Baranyai ormányságban
ám. báty, bátya. Ebből lett: bácsi. A székelyeknél,
jubász, öregjuhász. V. ö. BACSA.
BACSA, (bacs-a) fn. tt bacsáí, tb. bacsók. A
palóczoknál ám. ö'reg jubász, számadó jubász, Tisza
mellett: bacsó. Egyezik az idösb korra vonatkozó
bács, bácsi, bátya, atya szókkal. V. ö. BÁTYA. Hasonló bozzá a szláv batsa, és román baciu.
BACSA, falu és néhai papi nemesszék Győr
varmegyében; helyragokkal: Bácsá-rá, —n, —ról.
BÁCSFA, helység Pozsony megyében ; helyragokkal : Bács-fán, —fára, —fáról.
BÁCSFALU, helységek Nógrád, Pozsony megyében és Erdélyben ; belyragokkal: Bácsfalu-ba, —bán,
—ból.
BÁCSFALVA, helység Erdélyben Hunyad megyében ; helyragokkal: Bácsfalv-án, —ára, —áról.
BÁCSI, (1), (bács-i) mn. tt bácsi-í,tb. — ak. Bács
vármegyei vagy Bács városából való.
„Bácsi szekeresek útnak indul&nak,
Útnak indul&nak, Eger Tarosának."
Vitkovics.
BÁCSI, (2), (bá-csi vagy báty-csi) fn. tt bdesi-í,
tb. —k. A báty vagy bátya szó kicsinyítöje. így nevezi
a magyar bizodalmas nyájas hangon az öregebb férfit,
ha nem épen rokona is. Kedves édes bácsim. Nagy bácsi.
Palóczosan röviden is ejtetik: bácsi. V. ö. BÁ, fh.
1JÁCSIKA, (bá-csi-ka vagy báty-csi-ka) fn. tt.
bácsikát. A bá vagy báty szónak kcttőztetett kicsinyítöjc, mely a bácsinál még hízelgőbb és bizodalmasabb.
BÁCSKA, falu Zemplénben ; helyr. Bacská-n,
— ára, —áról.
BÁCSKA, (Bács-ka) fn. tt. Bácskát. Bács vármegye egész tartománya, vidéke. Helyragokkal: Bácská-ba, —bán —ból.
BACSKAFALVA, falu neve Nyitra megyében.
Helyragokkal: Bacska-falván, —falvára, —falváról.
BÁCSKAI, (bács-ka-i) mn. tt. bácskoi-í, tb. —ak.
Bácskában lakó, onnan való, ott termett, stb. Bácskai
magyarok, németek, szerbek. Bácskai búza.
BÁCSKASÁG, (bács-ka-ság) tt. bácskoság-oí. L.
BÁCSKA.
24*
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BACSKÓ, fala Zemplén vármegyében; helyragokkal : Baetkó-ra, —n, —ról. L. BASEÓ.
BACSÓ, (1), tt. bacsót. 1. BACSA.
BACSÓ, (2), puszta Szatmárban; helyr. Bacto-n,
—rá, —rói.
BACZA, (1), mn. és fn. tt baetát. Túl a Dunán
mondják együgyfi, szelíd, csendes természetű gyermekről, ki egyszersmind gyára, báva, ostoba. Vékonyhangon : becze.
BACZA, (2), falu Erdélyben, Bekő-Szolnok megyében ; belyragokkal: Baczá-n, —rá, —ról.
BACZKAMADARAS, falu Erdélyben, Marosszékben ; belyr. Baczka-Madaras-on, —rá, —róí.
BÁD vagy BÁLD, elvont gyöke vagy törzse a
bádog szónak és származékainak. Mennyiben laposra
nyújtott, kiszélesített valamit jelent, rokon vele a
bélien niatví (lapos, széles), német platt, franczia
piát, olasz pialte, szláv platek, stb.
BADA, fn. tt badát. Nádasokban tartózkodni
szokott bogárfaj.
BADÁCS, tt. badács-ot. Gyermeknyelven ám. kis
madár, mintegy modács vagy madárét.
BADACSON, fn. tt. Badacson-t. Zala vármegyének legnevezetesb hegye a Balaton mellett, mely
jó bora, s Kisfaludy Sándor regéi által országos hírűvé lett. Van ily nevű falu is Eraszna vármegyében
és népes puszta Zalában. Helyragokkal: Bodacson-ba,
—bán, — bói.
BADÁTALVA, falu neve Vas vármegyében;
helyragokkal: Bada-falvára, —falván, —falcáról.
BADAR, (1), (bad-ar) mn. tt bodar-t, tb. —ok.
Mondjuk értetlen, öszvevissza zavart beszédről. Badar
beszédek, ágy-e bár t Vörösmarty. Valószínűleg egy a
hadar, sadar igével. A beszédet hadarni, elhadarni,
ám. badarul beszélni.
BADAR, (2), (bad-ar) áth. m. bodar-t. Hadar, sadar, vagyis a beszédet értetlenül öszvezavarja.
BADARSÁG, (bad-ar-ság) fn. tt badarság-ot.
Zavart, értetlen beszéd, melynek se füle se farka.
BADARUL, (bad-ar-ul) ih. Zavarva, értetlenül.
Badarul beszélni.
BÁDJAD, BADJASZT, stb. 1. BÁGYAD, BÁGYASZT, stb.
BÁDOG, (báld-og) fn. és mn. ti bádog-ot. Fémből, leginkább vasból lapított lemez, különféle eszközök készítésére. Némely tájejtéssel: bágyog, vagy keményebb hangon: bátok. Mint melléknév ám. bádogból való, készített. Bádog kánná. Bádog steUnctt. Bádog kanál. V. ö. BÁD, elvont gyök.
BÁDOGÁRU, (bádog-áru) ősz. fn. Bádogból készült s eladni való holmi művek, edények, eszközök, stb.
BÁDOGGYÁE, (bádog-gyár) ősz. fn. Gyár, melyben bádogféle lemezeket, s ezekből holmi edényeket,
eszközöket, stb. készítenek.
BÁDOÖKEZTYÜ, (bádog-keztyü) ös«. fa. Bádogféle lemezből csinált keztyfi, milyet a vívók használnak.

BÁDOGMÉRTÉK, (bádog-mérték) ősz. fa. Bádogból készített edény, kupa, itcze, melylyel valamit
mérni szoktak.
BÁDOGMIVES, (bádog-mives) ősz. fn. Mesterember, ki bádogból holmi eszközöket, edényeket stb.
készít; egyszerűen: bádogot.
BÁDOGOLLÓ, (bádog-olló) ősz. fn. Bádogmivesek ollója, melylyel a munkába vett bádoglemezeket nyirkálják, idomítják.
BÁDOGOS, (1), (bád-og-os) mn. tt bádogos-t,
vagy —át, tb. —ok. Bádoglemezzel bevont, befödött
Bádogot torony. Bádogot keresztfa.
BÁDOGOS, (2), fn. tt bádogos-t, tb. —ok. Bádogból dolgozó, bádogmiveket készítő mesterember;
bádogmives.
BÁDOGOZ, (bád-og-oz) áth. m. bádogoc-tain,
—tál, —ott, pár. —*. Bádoggal bevon, beföd valamit Tornyot, háztetSt bádogozni.
BÁD06VERÖ, (bádog-verő) ősz. fn. Bádogcsináló, bádogkészítő, bádogkovácsoló.
BÁDOK, falu Erdélyben, Doboka megyében.
Helyr. Bádok-on, —rá, —róí.
BÁDON, falu Eraszna megyében5 helyr. Bá
don-ba, —bon, —ból.
BADONFA, falu Vas megyében ; belyr. fiadon'
fán, —fára, —fáról.
BADUG, 1. BABUG.
BA6, elvont gyök, melyből baglya, bagó, bagoly
származtak, jelentése ám. bog, azaz csomó, vagy csomóban levő, boghoz hasonló valami.
BAG, BAGH falu, KIS—, puszta Pest vármegyében, belyr. Bag-ra, —ön, —ról. Több helynevek
gyöke, mint: Bőgd, Bagód, Dagonya, Bogot, Bogotá.
BAGAMÉR, fara Bihar megyében; helyr. Bagamér-on, —rá, —ról.
BAGARIA, fn. tt bagariát. Leginkább vörös
színre festett, vízellenes, igen erős és nehéz szagu
bőr, melyből kivált vadász-csizmákat készítenek. Átv.
ért. bagariábiSr az orccájo, ám. szemtelen, orccáüan.
Bagaria orrú, un. rezes orra.
Eredetére nézve ám. bolgáriai bőr, s megvan
az illir nyelvben is.
BAGARIACSIZMA, (bagaria-csizma) őse. fn.
Bagariabőrből való csizma.
BAGARIASZÍJ, (bagaria-szíj) ősz. fn. Bagariabőrből hasított szíj.
BAOAZIA, fn. tt bogosiát. Hegyaljai szó, ám.
kékre festett vászon.
Kassai véleménye szerint égszin szóból volna
átalakítva. Egyébiránt megvan az illír nyelvben is.
V. ö. BAKACSIN.
BAGÁZSIA, fn. tt bogdzsiát. Általán podgyász,
különösen a katonák podgyásza, melyet magokkal
hordanak.
A franczia bogage-ból vétetett
BA6D, (bag-d) falu Biharban, belyr. Bagd-ra,
—ön, —ról.
BAGDÁCSOL, 1. BAKDÁCSOL.
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BAGDÁNY, önállóan szokatlan szó, csak öszvetéve divatozik: bagdány-pecsenye, 1. BOGDÁNYPECSENYE.
BAGLA vagy BAGLYA, (bag-ol-a vagy bagoly-a) fn. tt baglát, vagy baglyát. Gömbölyded dereku s csúcsosan régződő kupaczba rakott széna, szalma, stb. a petrenczénél nagyobb, mert több petrenczéböl kerül egy baglya, ellenben a hosszakas alakú
kazalnál rendesen kisebb, ámbár vannak hatvan, sőt
több szekér szénit is magokban foglaló baglyák, melyeket a majorságokban szoktak rakni. A lekaszált
szénát, zabot, árpát, a kinyomtatott szalmát baglyába
rakni. Szénabaglya, szalmabaglya.
Máskép: bogla, boglya, bugla, a bog, azaz csomó, gyöktől. Hasonló hozzá: máglya.
BAGLAü, falu Zala megyében; helyr. Bogiadon, —rá, —ról.
BAGLYACS, (bag-oly-acs) fn. tt Baglact-ot.
L. KANAKUCZ.
BAGLYAS, (bag-oly-as) mn. tt. baglyos-í, vagy
—öt, tb. —ok. Fésületlen, öszvevissza kuszáit hajú.
Baglyot haj, baglyot f e j . Baglyon czigánygyerek. Máskép : boglyát, a csomót jelentő bog-tói, melyből lett:
bogoly} s át képzővel és hangugratólag boglyas. Ha a
baglya törzstől származnék, akkor boglyas volna.
BAGLYASALJA, falu Nógrád megyében; helyragokkal : Boglyas-alján, —aljára, —aljáról.
BAGLYASAN, (bag-oly-as-an) ih. Fésületlenül,
rendetlen kuszáit hajjal, illetőleg borzas fejjel.
BAGLYÁSZ, (bag-oly-ász) áth. m. baglyásztam, —tál, —ott, pár. —sz. Baglyokat fogdos, vadász.
BAGLÁSZ, fn. tt. baglász-l, tb. —ok. Személy,
aki baglyokat vadász, fogdos.
BAGLYOS, 1. BAGLYAS.
BAGÓ, (bag-ó) fn. tt bagó-t, tb. —k. 1) Dohányzás alatt a pipa fenekén meglevesedett s égetlenül maradt zsíros dobiny, melyet a pórnépbeliek
rágicsálnak. Néba ugyanezt megnyilazott száraz dohányból készítik. Bagót rágni, nyalni. Nébutt: bagolyhút, pipamocsok. 2) Köznépiesen így csúfolják az
oly idegent, ki egészen más szokásu és viseletű. 3)
Tnnya kiejtéssel ám. bagoly.
Héberül: 13 (bag) eledelt jelent, mire nézve azt
mondja a Simon szókönyve : convenit quodam modo
phrygicum /9&oj panis.
BAGÓCS, (bag-ócs) fn. tt. bagócs-oí. Valamint
hangra, úgy érteményre nézve is hasonló a babóetboz, mely hegyes ful&nku mezei legyet jelent Rugtató bagóét, bo'kcse bagóét.
BAGÓD vagy BAGÓD, ALSÓ—, FELSŐ—,
falvsJc Zalában, helyr. Bagod-ra, —ön, —ról.
BAGOLA, fáin Somogyban ; helyraggokal: Bagolá-n, —rá, —ról.

BAGOLCSABÓKA, (bagolcsa-bóka) ősz. fn. Nő.
vényfaj a bókák neméből, máskép: hólyag-lóborsó(Astragalus cicer).
BAGOLY, (bag-oly) fh. tt bagoly-t vagy baglyot, tb. baglyok. Ismeretes ragadozó madár, melynek
sűrű tollazatú zömök gömbölyű feje, aránylag rövid
nyaka, gatyás lábai és dudorú nagy szemei vannak, s
jobbára éjjelenként keresi a zsákmányt. Fajai: fejes
bagoly, fittes bagoly, nagyfület bagoly, apró fiiles bagoly, ctuvik vagy kuvik-féle bagoly, máskép: halálmadár, gyöngybagoly, stb. Bagolytzemü, kidudorodott nagy szemű. Bagoly képű, busa képű, fejű. Bagoly is biró a maga barlangjában. Km. A baglyokkal
huhogatt, a verebekkel csiripelj; azaz, alkalmazd magadat azokhoz, akik társaságában élsz. Km. Égett éjjel virroszt, mint a bagoly. Éjjeli bagoly. Bagoly is ott
véli, hogy sólyom az ó' fia. Km. Bagoly nem szereti a
napfényt. Km. A baglyok huhognak. Faludi Ferencz.
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„ Szerecsenországban baglyok temessék el,
Hogy soha se lásson az ő szemeivel."
Vőféli vers.

Hasonló hozzá a török bajkus. Egyébiránt vagy
hangutánzó (huhogó, uhogó), mely tekintetben rokon
vele a latin bubo, baubari, vagy busa fejénél fogva a
csomót jelentő bog-tói vette nevét.
BAGOLYBORSÓ, (bagoly-borsó) ősz. fn. L. BAGOLCSA.
BAGOLYÉB, (bagoly-éb) ősz. fh. Bolognai ebfaj, hossza bozontos gubás szőrözettel, és gömbölyű
bagolyfonna fejjel.
BAGOLYFALVA, (Lénk szerint), máskép BAGrOLYHÁZA (Fényes szerént), falu Kiaszna megyében; helyr. Bagolyfalv-án, —ára, —áról.
BAGOLYHUS, (bagoly-hús) ősz. fn. 1) A bagolymad&r húsa. 2) Átv. ért. pipamocsok, bagó.
BAGOLYLÁB, (bagoly-láb) ősz. fa. Hogy a
meggyengült kerékfalnak erőt adjanak, egy ágasfát
ütnek oda támaszul, mely a székelyeknél bagolylábnak hivatik.
BAGOLYPILLE, (bagoly-pille) ősz. fn. Nagy
éjjeli pille, boszorkánypille, mely leginkább tavaszi
és őszi hónapokban mutatkozik.
BAGOLYSÍP, (bagoly-síp) ősz. fn. Baglyászok
csalóka sípja, melylyel a baglyok szavát utánozzák.
BAGOLYSÜVEG, (bagoly-süveg) ősz. fh. Fekete báránybőrből készült kétrétü süveg, melynek
külső rétjét a fülekre húzni lehet Több vidéken divatos föveg. Köznépiesen ejtve: bagótüveg, néhol:
hütyií. Nevét valószínűen onnan kapta, mert borzas
volta miatt a viselő fejét a bagolyéhoz teszi hasonlóvá.
BAGOLYTÜDÖ, (bagoly-tüdő) ősz. fh. Képes
kifejezéssel, bodrogközi tájnyelven ám. aszalt alma.
BAGONYA, faluk neve Hontban és Zalában,
helyr. Bagonyá-ra, —n, —ról.
BAGOS, több helység neve Kraszna és SzathBAGOLCSA, (bag-ol-csa) fn. tt. bagóiénál. Kö- mir megyékben; HAJDÚ—, Biharban; KUTYA—,
zönséges csicseri borsó, miskép : bagolyborsó.
Szabolcsban; helyr. Bagot-ra, —ön, —ról.
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BÁGYASZTÓ, (bágy-aez-t-ó)nm.tt. lágyatztó-t.
Ami bágyaszt, lankasztó, belsőleg gyöngítő. Bdgyasztó éhség, szomj, meleg.
BÁGYIK, (bágy-ik) k. m. bágy-tam, —tál, —ott.
L. BÁGYAD.
BAGYON, falu Hont megyében ; helyragokkal:
Bagyon-ba, —bán, —ból.
BAGYON, falu neve Erdélyben ; helyragokkal:
Bágyon-ba, —bon, —ból.
BAJ, (1), fh. tt. boj-t, tb. —ok. 1) Küzdelem,
vita, viadal, harcz. Bajra híni valakit. .Bajt vini. Bajt
állani. Innen ezen öszvetétclck: bajtárs, bajviadal,
bajhely, bajalvás, párbaj és a bajnok, kinek kitűzött
hivatása a harcz, vita. 2) Szélesb ért. minden kedvezőtlen állapot, ízetlenség, baleset, nehézség, melynek elhárítása, illetőleg legyőzése, küzdelembe, fáradságba, vitába kerül. Nagy baj van. Mi baj van t
Nincs semmi baj. Se baj ! Sok bajba kerül. Ügygyei,
bajjal vergődhetünk ide. Jaj baj t Hajh baj ! kilence
tehén, még sincs vaj. Nincsen nekem semmi bajom.
Bajba keveredni. Másnak bajt szerezni. Más baján segíteni. Bajban lenni. Különösen betegség, nyavalya,
testi szenvedés. Egészséges, semmi baja sincsen. Sokféle bajban zzenved. Maga sem tudja, mi baja, csak
azt érzi, hogy roszul fan. Kutya baja, mint a szentesi
halottnak. Km.
Legközelebbi rokona azon vaj, melyből vajúdik,
vajlódik származott, további a vi, vij, oly hasonlat
lévén közöttök, mint a fi, faj, ki-ált kaj-ált, hi.' haj /
között. Sz. Katalin verses legendájában, a mi egy helyütt (108. lapon) ,baj'-nak mondatott („kiért én ez
bajt felveszem"), ugyanaz utóbb (a 110. lapon) ,viadal'-nak neveztetik („s ez viadalt végig áUja"). Egy
1231-diki oklevélben iratik : „Secundum verő Juris
ratíonem conscientía magistrorum nostrorum inter ipsos quod vulgo Boy dicitur adjudicavimus." Most
bajvívás, párviadal (Jerney: Magyar nyelvkincsek).
Baj szóhoz hasonlóknak tekinthetők, a hellén /3oij
(pugua), szláv boj, voj, finn vaiva, szanszkrit bhajam
(veszély).
BAJ, (2), több helység neve és helynevek gyöke, mint: Baja, Baján, Bajcza, Bajcs, Bajcsa, Bajka,
Bajmóct, Bajmak, Bajom, Bajna, Bajonta, Bajót,
Bajta, Bajta.
BÁJ, (1), fn. tt báj-í. tb. —ok. Oly vonzó erő,
mely némi titkos, bámulandó , vagy csoda módon elbűvöl. Különösen, oly kedves tulajdonsága valakinek
vagy valaminek, mely csodálattal párosult szeretetet
gerjeszt s magához vonz.
Önálló gyök, melynek eleme a csudálkozási bá,
vékonyhangon bú, honnan a bájol, bűvöl és bűnös
bájos szók rokonsága. Hasonlók hozzá a szanszkrit
mája (ámulat), honnan májasz (=: mágus); továbbá a
bélien ftaytla, latin mágia', orosz baju, illír bájanBÁGYASZTÁS, (bágy-asz-t-ás) fit. tt bágyosz- ye, stb.
BÁJ, (2), falvak Komárom és Szabolcs megyéktás-t, tb. —ok. Cselekvés, illetőleg okozás, mely álben ; helyragokkal: Báj-on, —rá, —ról.
tal valaki bágyadttá lesz.
BAGOTA, BAGOTTA falu neve Komárom és
Baranya megyékben; helyragokkal: Bagot-ára, —án,
—Ml.
BAGÓV ÁR, puszta Győr megyében; helyr. Bagóvdr-on, —ró, —ról.
BAORÁCS, L BOGRÁCS.
BAGZÁS, BAGZIK, 1. BAEZÁS, BAKZIK.
BÁGY, elvont gyök, melyből bágyad, bágyaszt
származtak. Jelent belső gyengeséget, erő fogyatkozást Rokon vele a fogy ige, továbbá a német: matt,
mttde, (a régi felső német nyelvben: muode), finn
voimtn (viribus deficio).
BÁGY, fala Erdélyben, Udvarhely székben;
helyr. Bágy-ra, —ön, —ról.
BÁGYAD, (bágy-ad) önh. m. bágyad-í. Nagy
fáradság, vagy étlenség, vagy nyavalygás után és miatt lankad, gyengeségben szenved, s kellő erő hiányában mintegy öszveesik. Bágyad a test, a hosszú
munka után ; bágyad a szem, midőn megerőltetett nézés, vigyázás, olvasás után homályossá lesz ; bágyad
a kar, midőn nehezen emelkedik; bágyad a láb, midőn a járást nem bírja.
B.Á.GYADÁS, (bágy-ad-ás) fh. tt. bágyadás-í,
tb. —ok. Szenvedő állapot, midőn valaki bágyad.
BÁGYADOZ, (bágy-ad-oz) önh. m. bágyadozfam, —tál, —ott, por. —z. Lassan-lassan bágyad,
lankadoz, hova-tovább erőtlenebb leszen. Bágyadoz,
akin valami nyavalya akar litOrni. Bágyadozni a hotz*zu munka után. .Bágyadom* a nagy melegségtől, éhlégtől.
BÁGYADOZÁS, (bágy-ad-oz-ás) fn. tt bdggadosás-t, tb. —ok. Folytonos, fokozatosan növekedő
bigyadás; lankadozis, erőtlenedés.
BÁGYADSÁG, (bágy-ad-ság) fa. tt bágyadtagot. Lankadt, fáradt, elgyöngült állapot vagy tulajdonság. Bágyadtágában alig Úr állani. Lábak, kezek,
szemek bágyadtága.
BÁGYADT, (bágy-ad-t) mn. tt bágyodt-ot. Belsőleg elgyöngült, lankadt, fáradt Bágyadt beteg. Bágyadt szemek, karok. Átv. ért bágyadt seín, ám. halavány, homályos. Bágyadt színű posztó, mely fényesítve nincsen.
BÁGYADTÁN, (bágy-ad-t-an) ih. Bágyadt állapotban, lankadtan, belsőleg elgyöngülve. Bágyadtán járni, beszélni.
BÁGYADTSÁG, (bágy-ad-t-sag) fn. L. BÁGYADSÁG.
BÁGYA8ZKODIK, (bágy-asz-kod-ik) k. m. bágyoszkod-tam, —tál, —ott. Bágyadozónak érzi magát
BÁGYASZT, (bágy-asz-t) áth. m. bágyosz-tott,
pár. bágyoscsz, htn. —ni vagy —oni. Okozza, hogy
valaki vagy valami bágyadjon; lankaszt, fáraszt, erőtlenít. V. ö. BÁGYAD.
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BAJA—BAJPA

BAJFALU—BAJMÓCSKA

BAJA, mv. Bács vármegyében és falu Erdélyben Hunyad vármegyében; helyragokkal Bajá-ra ,
—n, —ról.
BÁJA, falu Aradban; liolyragokkal: Bájá-n,
—rá, —ról.
BÁJALAK, (báj-alak) ősz. fn. A maga nemében
igen kedves vonzó női alak; bájos, bájoló alak.

BAJFALU, helység Szathmár megyében; helyragokkal : Bajfalu-ba, — bán, —bóí.
BÁJFÜ, (báj-fű) ősz. fn. A pérák neméhez tartozó növényfaj, szára arasznyi, ffinemfi, igatlan, máskép : nyelvet péra, nyakctapfíí. (Ruscus hypoglossum).
BÁJHANG, (báj-hang) ősz. fn. Igen kedves
zengzetü, bájerejü, érzékeinket mintegy megbttvölő
hang vagy szózat, illetőleg ének, zeneszó. A fuvola
bájhangjai édesen illetik a füleket. Bájhangon szólani,
dalolni.
BAJHELY, (baj-be ly) ősz. fn. Csatahely, barcztér, vívóhely.
BÁJITAL, (báj-ital) ősz. fn. Babonás módon
készített ital, melyről azt biszik balul, hogy akimegiszsza, kénytelen a kitűzött személy iránt szerelemre
gerjedni, és viszont.
BAJJ , falu Biharban; helyragokkal: Bajj-on,
—rá, —róí.
BAJJAL, (baj-val) ih. Alig, csak nehezen, bajjal hiszem. Ügygyei bajjal. Sok ajjal bajjal. Nem kevés ajjal bajjal.
BAJJÁTÉK, (baj-játék) ősz. fn. Mulatságból,
egyedül látványul rendezett bajvívás.
BAJKA, falu Bars vármegyében; helyragokkal:
Bajká-ra, —n, —ról.
BÁJKÉP, (báj-kép) ősz. fn. Bájoló erővel vonzó kedves kép, bájos vagy bájoló kép.
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„Nem földi kényeket nyújt mindcu óra,
S egy bájalakra fűzi álmait."
Kisfaludy K.
BAJÁNHÁZA, helységek neve Vas és Ung megyékben ; helyr.: Baján-házán, —házára, —házáról.
BAJÁR, (baj-ár) fn. tt. &ajo>-<, —ok. Régi szó.
Oláh Miklósnál ám. bajnok, vitéz. Egyezik a moldvai
és oláh nemest jelentő bojár szóval, mely egyszersmind ám. levente, vitéz.
BAJATLAN, (baj-atlan) mn. tt. bajatlant, tb.
— ok. Baj nőikül levő, akinek baja nincs, vagy ami
bajjal nem jár. Határzólag is használtatik. Bajatlan
átesni valamin = baj nélkül.
BAJATLANUL, (baj-atlan-ul) ih. Baj nélkül,
hajatlan állapotban.
BAJIJONCS, (baj-boncs) ősz. fa. Sűrű, öszvebongyolodott tüekubokor, melyen mintegy nagy bajjal lehet által vergődni.
BAJBOXCSOS, (baj-boncsos) ősz. mű. Sűrű tüskebokrokkal, türiücs csalíttal benőtt. Bajboncsos berak, liget, cserje.
BAJCS, több helység in'vo, tt. Bajcg-ot; helyragokkal : Bajcs-ra, —ön, —ról.
BAJCSA, falu Szála megyében ; hclyragokkal:
Bajctá-n, —rá, —ro7.
BÁJCSÖ, (báj-cső) ősz. fa. Látcső, mely a tárgyakat szépített, kedves kisded alakban tünteti elő.
(G'aleidoscop).
BAJCZ, 1. BAJSZ vagy BAJUSZ.
BAJD, 1. BAJOD.
BÁJDAL, (báj-dal) ősz. fn. Gyöngéd érzelmeket gerjesztő, bűvös erővel vonzó s mintegy lekötő
azép dal.
BAJDÚS, (báj-dús) ősz. mn. A maga nemében
igen bájos, gyöngédsége, finom tulajdonsága által vonzó, megbüvölő. Bájdúí alak-*, viseletű , beszédií no'.
ftájdús fuvolahangok.
•t
••
BAJELOZO, (baj-előző) ősz. mn. 1) Ami valamely bajnak, különösen nyavalyának elejét veszi, azt
megakadályozza. Bajelözö ellenszerek. 2) Kórjel gyanánt bizonyos baj kitörése előtt mutatkozó. BajelözS
bágyadság, ásítozás, ellenség.
BÁJEBÖ, (báj-erő) ősz. fn. Személynek vagy
dolognak azon kedves, kellemes tulajdonságú hatalma, mely által bennünket magúhoz vonz , s mintegy
önkénye alatt kötve tart. Béjeró'vel bírnak a nemesebb
idomú szép arczok, szemek, a kellemes táraalgát. Sxéptnlícek bájereje.
BAJFA, (baj-fa) ősz. fn. Képes kifejezéssel ám.
babérfa, melynek leveleivel szokták a bajnokokat kouonuui. V. ö. BABÉR.

„A játszi gyermekség bájos körében,
S könnyű babok közt lebegve létünk,
Minden bájképnek oltárt díszesítünk."
Kisfaludy K.
BAJKOSZORÚ, (bajkoszorú) Ősz. fn. Babér
vagy borostyán levelekből készített diadalmi koszorú.
BAJL, (baj-ol) elvont törzse bajlódik szónak és
származékainak.
BÁJLÁMPA, (báj-lámpa) ősz. fn. Lámpaféle
láttani készület, mely a bele helyezett képek árnyait,
illetőleg alakjait visszaveti. (Laterna magica).
ttÁJLÁR, (báj-ol-ar) fn. tt brfjlár-í, tb. —ok.
Fényes szárnyú bogárnem. (Schönschröter).
BÁJLÓ, (báj-ol-ó) mn. tt. bájoló-t, tb. — k. Aki
vagy ami báj erővei bír. jBójló szépség.
BAJLÓDÁS, (baj-ol-ó-d-ás) fn. tt bajlódds-t,
tb. —ok. Holmi bajokkal, nehézségekkel, akadályokkal kfizködés, veszödés, vergődés.
BAJLÓDIK, (baj-ol-ó-d-ik) bekz. m. bajiód-faro,
—tál, —ott, Bajokkal vesződik, küzkodik, bajokban
szenved. Mások Ügyével bajlódni. Rendetlen cselédekkel, rósz gyermekekkel bajlódni.
BAJM vagy BAJN, (baj-om vagy baj-on) elvont
törzs bajmócz, bajmol és bajnócza szókban ; öszvébbrántva bán , bánik' szóban.
BAJMAK, falu Bács megyében; helyragokkal:
Bajmak-on, —rá, —ról.
BAJMÓCSKA, falu Nyitra megyében; helyragokkal : Bajmócská-n, —rá, —róí.

BAJMÓCZ—BAJNOKLTOUCZ

BAJNOKSÁG—BAJOS

BAJMÓCZ, mezőváros Nyitra vármegyében, helyragokkal : Bajmóet-ra, —ön, —ró!. Némelyek ajánlják az idegen pedant szó kifejezésére, mennyiben ez
holmi külsőségekkel, apróságokkal, lényegtelen dolgokkal bajlódó, bíbelődő, bajmolódó embert jelent
BAJMOL, (baj-om-olvagybaj-on-ol) törzse bajmolódik igének, de a mely önmagában is használható;
m. bajmol-t.
BAJMOLÓDÁS, (baj-om-ol-ó-dás) fh. tt bojmolódás-í, tb. —ok. Yesződség, apróságokkal bibelödée.
BAJMOLÓDIK, (baj-om-ol-ó-d-ik) k. m. bojmoíód-tam, —tál, —ott. Bajlódik, különösen apróságokkal, lényegtelen dolgokkal bíbelődik.
BAJNA, helynév Esztergám és Nyitra vármegyékben ; helyragokkal: Bajná-ra, —n, —ról.
BAJNÁB, fh. tt bojnárt, tb. —ok. Korán érő
szőlőfaj. Hegyalján s több más vidéken: goher vagy
gohér, Zalában : bajnak, Győrben és Tolnában: bajor, Borsodban: sombajom. Mindezek talán a bajor
(bajorhoni, bajorországi) szótól eredtek.
BAJNÓCZA, (baj-on-ó-cza) fh. tt bajnóczáí. Növénynem a hászhímesek és ötanyások seregéből; fajai cserjések és fliriemüek. (Spiraea). £ szó alkotói
(Diószegi és Fazekas) a baj szót vevék törzsül. Van
gamandor, szittevelti, csipkés, bongitabajnócza a cserjék közöl, szakálla*, koíonczos és legyező bajnócza a
funeműekből.
BAJNOK, (baj-nők) fn. tt bajnok-ot. Általán,
harczos, csatár, vitéz, kinek hivatása bajt víni, csatázni, harczohii, katonáskodni Szorosabban: személyes bajvívó.

BAJNOKSÁG, (baj-nok-ság) fn. tt bajnokságot. Bajnoki állapot, vagy tulajdonság, illetőleg bátorság, vitézség.
BAJNOKTÁRS, (bajnok-társ) ősz. fh. Egy hadtestben szolgáló, egymás mellett vivó, csatázó bajnokok ; bajtárs, vitéztárs.
BAJNOKUL, (baj-nok-ul) ih. Úgy mint bajnokhoz illik, mint bajnok szokott, azaz, bátran, vitézül.
BAJOD, (baj-ó-d) fn. tt bojód-ot. Lótetűféreg,
máskép keményen: pojód, pojóí. Némely tájakon :
földi féreg, mely a füvek és fák gyökerein rágódik.
Több helyen jelenti ásón bábot, melyből a cserebogár fejlődik ki.
BAJOL, (baj-ol) törzse bajlódik szónak, s önmagában is használható, épen úgy mint bajmol; m.
bajol-t. Falamivel bajotm vagy bajmoíni, önállóbb
cselekvés mint bajlódni vagy bajmolódni.
BÁJOL, (báj-ol) áth. m. bájol-t. Vonzó, kellemes, kedves tulajdonságai által elragad, s leköt; bfivölbájol. V. ö. BÁJ.
BÁJOLÁS, (báj-ol-ás) fa. tt bájoíás-t, tb. —ok.
1) Elragadás kelteméi által. 2) Megvesztegetés holmi
bűvös mesterségek, boszorkányság által.
BÁJOLÓ, (báj-ol-ó) mn. tt. bájoló-t, tb. —k.
1) Ami vonzó, kedves tulajdonságainál fogva magához ragad, kellemesen leköt, gyönyörködtet Bájoló
arcz, alak, nemek. Hajoló zene, ének.
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„Bajnok, bajnok, van-e erő
Százak felett kebledben,
Kivívsz-e majd, balsors ha jő,
Lángszablyáddal kezedben?"

Kölcsey.

Régi iratokban, például 1216-ból, 1289-ből:
boynut. (Jerney: Magyar nyelvkincsek).
Gyökre és érteményre nézve egyeznek vele a
szláv bojoumdc, bojnik, tooják, a moldva-oláh bojár,
stb. V. ö. BÁJ.
BAJNOK, (báj-nők) fit. tt bajnok-ot. Új alkotara szó, s ám. bűvölő, bűbájos.
BAJNOKI, (baj-nok-i) mn. tt bajnolei-t, tb.
—ok. Bajnokot illető, bajnokhoz tartozó, arra vonatkozó. Bajnoki bátorság, Ügyesség, termet.
BAJNOKTLAG, (baj-nok-i-lag) ih. Bajnoki midőn, ügy mint bajnokhoz illik, illetőleg bátran, vitézül. Bajnokilag víni.
BAJNOKISÁG, (baj-nok-i-ság) fn. tt bajnokiság-ot. Bajnoki tulajdonság, bátorság.
BAJNOKUBUCZ, (bajnok-libucz) ősz. fit. A
libacsok azaz bflnczmadarak egyik faja, melynek
bímjei folytonos viaskodásban élnek egymással. (Tringa pugnax). Átv. ért. hazsártos, veszekedő, párviadalokat kereső ember.

.Kéjvilág örőmvilága,
Bájoló tavasz!"
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Garay.

2) Ördöngös erő, bűvölés által ható, működő. Bájoló ital. Bájoló babonaság. .Az bájoló kedéglen ac ó*
bájolásival indojtá vala az kégyókat* Sz. Erisstína
élete.
BAJOM, (1), elvont törzs, L BAJM.
BAJOM, (2), több helység neve Magyarországon
és Erdélyben; helyr. Bajom-ba, —bon, —ból.
BAJONET, a franczia baionnette, L SZURONY.
BAJOR, (1), fő és mn. tt. bajor-t, tb. —ok. 1) A
német nemzetnek egyik ága, népe. (Bavarus). 2) Szőlőfaj neve. L. BAJNAK.
BAJOR, (2), falu neve Sáros megyében; helyr.
Bajor-on, —ró, —ról.
BAJORORSZÁG, (Bajor-ország) ősz. fii. A német szövetség egyik királysága.
BAJORORSZÁGI, (bajor-országi) ősz. mn. Bajorországból való, arra vonatkozó; azt illető, stb. Bajorországi veresfenyb*, sör.
BAJORSZÖLÖ, ősz. fa. 1. BAJNAK.
BAJORUL, (bajor-ul) ih. 1) Bajor módra, bajorok szokása szerint 2) Bajor nyelven, illetőleg oly
német tájejtéssel, mint a bajorok szoktak beszélni.
BAJOR VÁGÁS, falu Sáros megyében; helyr.
.Bojoreágás-on, —rá, —rói.
BAJOS, (baj-os) mn. tt. bojos-t, vagy — öt, tb.
—ok. Nehézséggel, küzdelemmel járó, vesződséges.
Bajos állapot, körülmények. Bajos utazás. A sajtó Dunán bajos ős átjárás. Az bajos dolog. Különösen ezen

BÁJOS—HAJTALAK

BAJTÁRS—BAJU8ZOSAN

öszvetételben: ügyesbajos, ám. peres, perbe bonyolódott, perlekedő. Ügyetbajos felek.
BÁJOS, (béj-os) mn. tt. bdjos-t vagy — aí, tb.
—ok. Az érzékekre különös vonzalommal ható, kedves, kellemes, elragadó. Bájot arcz, alak. Bajos zene,
ének. Különösebben a régieknél ám. bűbájos, bűvös.

BAJTÁRS , (baj-társ) ősz. fn. Általán, aki bajainknak részese; különösen hadi társ, ki velünk egy
seregben, egy sorban, egy csatában harczol. Közéletileg: velünk társalkodó barátunk, hozzánk hasonló
érzésű ember, népnyelven: pajtás.
BAJTAT, (baj-tat) önh. m. bajtat-tam, —tál,
—ott, pár. bajtass. Ideoda csapong, mintegy bajt csinálva, vagy bajosan jár. Ritka használatú szó, különben mint önható hasonló képzésű a vágtat, csörtet,
lüktet szintén járásra vonatkozó igékhez.
BAJTATÁS, (baj-tat-ás) fn. tt bojtotás-t, tb.
—ok. Ideoda csapongó járás.
BÁJTEKINTET, (báj-tekintet) ősz. fn. Igézőleg
ható, kedves, bájoló pillantás, mint a vonzó arczkifejezés leggyöngédebb neme.
BAJUSZ, (baj-usz) fn. tt. bajus«-t, tb. —ok. A
férfinemüek és némely hímállatok pl. a macskanemüek s némely halak szája felett növő szőrszálak.
Bitka, tömött, elirtl, sima, torsonborz, röoid, nyírott,
hosszú, csurgóra álló bajusz. Kajla, pürge, kacskaríngós, tulipános bajuszt viselni. Seöke, vörös, fekete, tejfölös (igen szöszke) bajusz, Kocsisosan kikent bajusz.
Szürke, ősz, kese bajusz. Macskabajusz, harcsabajusz,
orozlánbajusz. Pederni, pedergetni, simogatni, kikenni,
kicsípni a bajuszt. Haragjában bajuszát rágni, tépni.
Félre bajusz, jön a szakái. Előbb nő a bajuss, aztán
érik az ész. Km. Átv. ért. a lakatosoknál, huszárbajusz, ám. fölpederített bajusz formájú vas kallantyu.
így nevezik némely növények vékony kacskaringós
indáit és kacsait Szó'ló'bajusz.
Egyezik vele a török biucs, byjy/t, a tót bavusz, fúze, lengyel toonze. Elemezve talán = o/usz
ajsz, mintegy ajon, ajkon növő szőr, mint scokál =
szakon azaz tokán való szőr. Mások szerént annyi
mint bolyhos, felhangon : pelyhes.
BAJUSZFODORÍTO, (bajusz-fodorító) ös«. fh.
Kis sütövas, melylyel a nyalka piperkőczök bajszaikat fodorrá sütögetik.
BAJUSZFŰ, (bajusz-ftt) ősz. fn. Növénynem a
háromhímesek és egyanyások seregéből, virágzása csoportos gomb- vagy füzérformában, melynek tövén kétfelé kiálló levélgallér van. (Chrypsís W.)
BAJUSZKEFE, (bajusz-kefe) ősz. fn. Bajuszt
simítani való kis zsebbeli kefe.
BAJUSZKENÖ, (bajusz-kenő) ősz. fn. Zsíros, viaszos stb. anyagból készített kenőcs, melylyel a bajuszszálakat simává, fényessé teszik, s kipederitík.
BAJUSZNYIRÖ, (bajusz-nyirő) ősz. fh. Ollócska, melylyel a bajuszt metélgetik a idomítják.
BAJUSZOS, (baj-asz-os) mn. tt bajuszos-t vagy
—át, tb. —ok. Kinek vagy minek baj ásza van, illetőleg íolserdült Bajuszos legény. Bajustos diák. Bajuszos macska, oroszlán, harcsa. Különösen, aki bajuszt visel. Bajustos pap, barát, katona. Ellenkezője:
bajusztalan.
BAJUSZOSAN, (baj-asz-os-an) ib. Bajusztial
ellátva, bajuszt viselve.

„Ti az bijost kihozjátok
És mi élőnkbe állassátok :
Lássak, ha az éhség azt tette,
Hogy ötét megengesztelte."
Sz. Kataliu verses legendája.
BAJOSAN, (baj-os-an) ih. Nehezen, bajjal, fáradsággal, küzdelemmel. Bajotan jutni valamihez. Néha ám. aligha.
BÁJOSÁN, (báj-os-an) ih. Bájai által szeretetet,
vonzalmat, szelíd gyönyört gerjesztve. Bájosán énekelni.
BAJOSKODÁS, (baj-os-kod-ás) fn. tt. btrjoskodos-t, tb. —ok. Folytonos vagy gyakori bajokkal vesződés, küzdés.
BAJOSKODIK, (baj-os-kod-ik) k. m. bajoskod<am, —tál, —ott. Folytonosan vagy gyakran előforduló bajokkal küzd, vesződik, máskép: bajlódik.
BAJÓT vagy BAJÓTH, falu Esztergám vármegyében, helyr. Bajót-ra, —ön, —rói.
BAJSA, falu Bács vármegyében, helyr. Bajsára, —r», —ról.(
BAJSEGÉD, (baj-segéd) ősz. fn. Személy, ki a
szabály szerinti párviadalban a vívónak oldalán áll,
s a fölött őrködik, hogy a párviadal! föltételek és szabályok megtartassanak.
BAJSZ, 1. BAJUSZ.
BAJSZA, (baj-usz-a) fa. tt. bajszát, lásd BAJUSZFŰ.
BAJSZÉBZÖ, (baj-szér-éz-ö) ősz. mn. és fh. Aki
vagy mi bajokat, nehézségeket, vesződséget okoz:
nyugalomháborító, békezavaró.
BAJSZI, kemenesali tájszó, 1. BAJUSZOS.
BAJSZOS, BAJSZOSÁN, 1. BAJUSZOS, BAJUSZOSAX.
BAJSZOSODÁS, (baj-usz-os-od-ás) fn. tt. bajnosodás-t, tb. —ok. Az ifjúnak azon kifejlődés! állapota, midőn bajsza kezd nőni.
BAJSZOSODK, (baj-usz-os-od-ik) k. m. bojszosod-tam, —tál, —ott. Bajsza növekedik, illetőleg
legénykorba lép.
BAJSZÖVÖ, (baj-szövő) ősz. mn. és fn. Aki
sz&ndékosan bajokat okoz, másokat bajba, perbe, veszekedésbe kever; alattomos ravasz izgágacsináló.
BAJTA vagy BAJTHA, falu Hont vármegyében, helyr. Bajtá-ra, —n, —ról.
BAJTALAN, (baj-talau) mn. tt. bajlalan-t, tb.
—ok. Baj nélkül levő, vagy történő, illetőleg liarcztalan, háborutlan. Bajtalan állapotban élni. Bajtalan
magánélet. Használtatik határozóilag is, s ám. bajtalanol. „Csak búsul, csak őszül, vég- s határtalan,
hajh! mertkedve nincsen élni baj talán." Vörösmarty.
AKAD.

HAOY 8ZÜTÍB.
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BAJUSZOSODÁS, (baj-nsz-os-od-ás) fa. tt. bajustosodas-t, tb. —ok. Bajusz növekedése, illetőleg állapot, midőn valakinek vagy valaminek bajusza sarjadom
BAJUSZOSODK, (Uj-usz-os-od-ik) k. m. bojuttotod-tam, —tál, —ott. Bajusza sarjadzani, növekedni kezd. V. 5. PÖLYHÖSÖDIK. MOHÓDZIK.
BAJUSZPÉDÉBÍTŐ, 1. BAJUSZFODORÍTÓ.
BAJUSZPÉDRÖ, L BAJUSZKENÖ.
BAJUSZSZÁL, (bajosz-szal) ősz. fa. Egyes szil
a bajuszból.
BAJUSZTALAN, (baj-usi-talan) mn. tt bajusztalant, tb. —ok. 1) Kinek vagy minek természeténél
vagy koránál fogva bajusza nincs. A nők, gyermekek
bajutstalanok. 2) Aki nőtt bajuszát borotválja, sima
uája. Bajusztalan pap, katona.
BAJVIADAL, (baj-viadal) ősz. fa. Kettő közötti
fegyveres küzdelem, harcz, ütközet, párbaj.
BAJVTVÁS, (baj-vívás) ősz. fn. Cselekvés, midőn két ellenfél fegyveres kézzel bajt ví, küzd, csatáz.
BAJVÍVÓ, (baj-vívó) ősz. fin. Harczos, csatázó,
párviadalos, viador.
BAJZA, (baj-oz-a) mn. tt bajsá-f. Szilaj, vad
lóról mondják, mely facet, bimot nem tűr, s az által mintegy bajt csinál. Baranyai tájszó. Némileg
egyezik vele: pajtán.
BAJZÁT, (baj-oz-a-ot) mn. ti bajtát-ot. Lásd
BAJZA.
BAK, (1), természeti hangutánzó gyök, melyből bakog, bokogás, bakkan, stb. származott. Rokonai:
mák makog, vak vakog vakkant.
BAK, (2), elavult gyök, mely valami dudorát,
csomósat, buczkósat jelent a baka, és bakancs, bakalíó
származékokban. Bokonai a szintén buczkosat jelentő
boka, baglya, bagoly szók gyökei: bök, bog, és a szegfejet jelentő pók, s ennek módosítványai bog(ács) pog(ács), stb.
BAK, (3), ám. bük ezen származékokban: bokástk, bokarász, bakádétól, bakfine*.
BAK, (4), a maga nemében valami kicsinyét
(akrrka) jelent ezen öszvetett azokban: bokágyw, bakarasz, bokszán, bokscekér. És érteményben rokona a
vékonyhangn bige.
BAK, (5), fo. tt bak-oí. 1) Szélesb ért hímnemü állat, nevezetesen némely madárnemüek közöl,
mint: bakpáva, bakgalamb, bakrecse, bakpulyka. 2)
Szorosb ért a kecske, zerge, őzféle állatok hímé:
bakkecske vagy kecskebak, bakzerge, bakos. Bakszag.
BadOt mint a kecskebak, líegitták a bak árát. Km.
Bakot lőni, szarvas hibát követni el. Egy bakot nyúzni, mindig ugyanazon dologról beszélni. Bakot fejni,
sikereden, haszontalan munkát tenni. Atv. ért a kecskebak szarvait véve alapnl 1) Mintegy szarvakkal ellátott kétágn nyeles eszköz, melyen holmi terhet, pl.
fűteni való fit hordani szoktak, máskép: kecske. 2)
Az ácsok négylábú állványai, melyekre a munkába
vett gerendákat fektetik. 8) A hintónak karos eleje,
melyen a kocsis ül, továbbá szintén kanatos hátiuja,

BAK—BAKAHÁZA

888

melyre holmit rakni lehet Bakra fii a kocsis. Szénát,
zabot rakni a bakra. Fölkapni a bakra. Bakon ViS kis
eb. 4) A takácsoknál az osztováta acon része, melyre
a fonalat föltekerik. 5) Az égi állatkörnek, azaz napntjának azon csillagzata, melybe a nap december
21-kén lép.
Ezen szónk a legtöbb hindueurópai nyelvekkel
közös; szanszkritul: búkká, svédfii: bock, bogge, dánnl,
hollandul: bök, francziául: bouc, németül: Bock, wendül: bak, latinul fordítva: caper, finnfii: pukki stb.
Ha szarvas, illetőleg bökő tulajdonságát veszszök alapul, rokon vele a magyar bök és bika, a latin ptrogo, franczia piotier, szláv pichnem, finn ptikw, pukkoan, stb. ha pedig bekegő hangját, hasonlók hozzá
a magyar bekeg, mekeg, makog, a szanszkrit bükk,
a latin buccino, a hellén fiavfa, stb.
BAK, (6), több helység neve; helyragokkal:
Bók-ön, —rá, —ról.
BAK, falu Szálában; helyragokkal: Bák-on,
—rá, —ról.
BAKA! (1), néhutt, nevezetesen Somogyban csikót hívogató szó, máskép: maciit
BAKA! (2), (bak-a) fa. tt bakát. 1) Mocsárokban
termő nagy bokrétája fejes kákafej, melyet máskép buzogánynak neveznek. Ezen érteményben közös gyökfi
a szintén bnczkóst, csomósat jelentő bakalíó, bakló,
baglya szókkal 2) Bokáig érő kurta szára lábbeli,
milyet a magyar gyalog katonaság szokott viselni.
Bakában járni. Fel/ütni » bokát. Innen jelenti magát
a bakancsos katonát is. Jönnek a bakák, ITussár vagyok nem baka. V. ö. BAKANCS, BAKANCSOS.
BAKA, (3), több helységek neve; helyragokkal:
Baká-ra, —n, —ról.
BAKA, több helység neve; helyragokkal: Báká-n, —ró, —ról.
BAKABÁNYA, (baka-bánya) ősz. fa. és királyi
város neve Zólyom vármegyében; helyragokkal: Ba~
kabányá-ra, —n, —ról.
BAKÁCS, (bak-ács) fn. tt bokács-ot. Sándor
István szerint régi szó, ám. kocsigyártó, talán a baktól, mint a kocsi egy részétől
BAKACSIN, fn. tt bokacsint, tb. —ok. Fekete
vagy sötétkék síinre festett csJnvat vászon. Hasonló
hozzá bagatia. Eredetre nézve francziiol: bocossin
vagy boucossin, mely kétnyüstü parketszövetet jelent.
BAKAFÁNTOS, (baka-fántos) ősz. mn. Kötekedő, másokba kapczáskodni szerető, mintegy bak
módjára öklelődni szokó.
Elsőalkatrésie: bak, második: fántos ám. bántos,
tehát = bak gyanánt bántó. Hasonló jelentésű a
fántonfánt, azaz bántonbánt elavult szóban.
BAKAPÁNTOSKODIK, (baka-fántoskodik) ősz,
k. Veszekedés!, bántani akaró vágyból másokba kőtelődzik, kapczáskodik.
BAKAQYU, (bak-ágyn) ősz. fn. Kis sudár ágyú,
mely legfólebb báromfontos golyókat lő.
BAKAHÁZA, népes paszta Qömör megyében
belyragokkal: őokoházd-n, —ró, —ról.
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BAKAL, (bak-ál) ősz. fn. Alkatrészei: bak
BAKBÖR, (bak-bőr) ősz. fn. A kecskebaknak
(hircus) és el vagy elem, a törzshöz idomítva: al, ám. lenyúzott vagy kikészített bőre.
boketó', bakelem (hircinum).
BAEBÜZ, (bak-bűz) ősz. fia. Sajátságos btízü
BAKÁLLÁS, (bak-állás) ősz. fn. Építők állása, szag, mely a bakból kipárolog, s a szagló énekre
melyet úgynevezett bakokra, azaz bosszú lába állvá- igen csípősen és kellemetlenül hat
nyokra raknak.
BAKBÜZÜ, (bak-bfizfi) ősz. mn. Amit a bak
BAKALLÓ, (bak-al-1-ó) fn. tt bofcolló-í, tb. —k. bűze áltáljait vagy oly büzfi, milyen a baké. BakWW
A csizmaszár fülei közöl aláfityegő bojt, vagy boglár- istálló. BakbütU gerely, növényfaj a gerelyek neméféle gombkötő mű. Gyöke bak = csomót jelentő bog, ből, máskép: bűzös gólyaorr.
honnan elemezve: bog-ol-ó.
BAKCSACSA, (bak-csacsa) ősz. fa. Vesszőből
BAKALLÓS, (bak-al-l-6-os) mn. tt. bakallós-t font szánforma alkotmány, melyen a gyermekek jávagy —öt, tb. —ok. Bakallóval ellátott, fölszerelt tékból egymást hurczolják; bakszekér, kis szekér. •
Satallóg csizma.
BAKCSÓ, (bak-csó) fn. tt bokcsó-t, tb. — k.
BAKALSAV, (bak-al-sav) ősz. fn. Bakaiból ké- Gémfaju madár, a bölönbikánál kisebb; lakik vizes
szített sav. (Acidum hircinum).
helyeken, apró szigeteken és füzeseken. Úgy néz,
BAKAMEZŐ, falu Krassó megyében; helyra- mint a bakcsó. Km. Szeged tájékán: vakvarju, néhutt
tréfásan: oláhpap.
gokkal: Bakametd-n —re, —röl.
Eredetileg: vokcsó, mintegy vokosó, minthogy
BAKANCS, (bak-ancs vagy bok-ancs) fn. tt banégy—öt
óra hosszáig egy helyben mozdulatlanul
kanet-ot. Bokáig érő, rövid szára lábbeli, mely ba
finomabb anyagú és idomú: topán, topánka; katonai merően néz.
BAKDÁCSOL, (buk-od-ács-ol) önh. m. bokdátréfás nyelven: mindennapra való kurtacsizma. A magyar gyalogkatonaság lábbelije. Fontos talpú bakancs. csol-t. Fejét lelógatva, s mintegy bukdosva lépdegel,
EUaík a bakancs. Felfutni a bakancsot. Tájejtéssel pl. a ballagó nyúl vagy a melegtől gyötört s fáradt 16.
Gyöke bük vagy bukik, melyből gyakorlatos képés eredetileg: bokoncs, a boka törzstől.
BAKANCSOS, (bok-ancs-os) fn. tt bakancsos-*, zőkkel lett: bukdácsol, bukdácsol, mint: vág-ból vogtb. —ok. Magyar ezredbeli gyalog katona, máskép: dácsol, nytfg-ből nySgdécttl, s»öfc-ből szökdécsel.
BAKDÁCSOLAS, (buk-od-ács-ol-ás) fn. tt bog-,
froka, filca, hajdú. Hunár vagyok, nem bakancsos. Nem
níg polkát a bakancsos lova. Km. Sárral él a bakan- dácsolás-t, tb. —ok. Bukdosva mendegélés, ballagás.
BAKDÜHÖDÉS, (bak-dühödéi) ősz. fn. A bakcsos paripája. PocsétakerUtó' bakancsos. V. ö. BAnemű állatok erősen kitörő párzási, közösülés! öszKANCS.
BAKANCSOSÁN, (bok-ancs-os-an) ih. Bakancs- töne.
BAKFINCZ, Dunántúli tájszó. L. BUKFENCZ.
ban, bakancsot fűzve. Bakancsosán járni.
BAKFINCZÉZ, 1. BUKFENCZÉZ.
BÁKÁNY, (baka-any) fn. tt bákány-t,tb. —ok.
Bakás azaz buzogányforma fejű kákafaj. V. ö. BAKA.
BAKFITTY, 1. BUKFENCZ.
BAKFORDÍTÓ, (bak-fordító) ősz. fn. Ja égteBAKANYA, falu Erdélyben, Hunyad megyében ; helyragokkal: Bakonyá-n —rá, —ról.
kén, s illetőleg az égboltozaton azon képzeletí körvoBAKAR, 1. BAKÁTOK.
nal a déli félgömbön, melyet elérvén a nap megforBAKARASZ, (bak-arasz) ősz. fn. A hüvelyk és dul s éjszak felé veszi útját (Tropicus capricorni).
muUtóujjal mért arasz, előarasz, kurta arasz. Külön- Ellenirányosa: rokfordöá.
BAKFÜ, (bak-fű) ősz. fa. Növényfaj a betoniböztetésttl a hüvelyk és középujjal mért hosszabb
arautói.
kák neméből, máskép: orvosi bakfii, sebffi. (Betonica
BAKAEÁSZ, (bak-ar-ász) önh. m. bokarasz-tom, officináiig).
BAKGEDÖ, (bak-gedő) ősz. fn. Fiatal kecske—tál, —ott. Fejét aláalá biczegeti, buktatja; eredetileg bukardss, a bukik gyöktől.
bak, kis bak. V. ö. GEDÖ.
BAKHÁT, (bak-hát) ösz.fh. Szőlőmivesek nyelBAKATOR, fn. tt bakator-t, tb. —ok. Rózsaszín pirosat játsző bogyóju szőlőfaj, öszvehúzva: ba- vén ám. a szőlőtőkék között nyáron fblbányt föld,
Icar, máskép: dinka; különbözik tőle a rózsoszó'lő. melylyel télen a tőkéket ismét befödik.
BAKIK, (bak-ik) k. m. bok-íam, —tál, —ott.
Híres az énnelléki bakatorból szűrt bor. Valószínűleg
az olasz bacea oToro-tól (arany bogyó) vette eredetét Bak vagy hímállat módjára nyősténynyel közösül,
BAKÁZÁS, (baka-az-ás) fn. tt bokázás-t, tb. párzik. Göcsejben: bikik; amaz inkább a bak-tői, emez
—ok. Botlás neme, mely bukással jár. V. ö. BA- a biká-tól vevén eredetét Rokona: fiiak.
KÁZIK.
BAKIRHA, (bak-irha) ősz. fn. Bakbőrből készíBAKÁZIK, (baka-az-ik) k. m. bakáz-tam, —tál, tett irha. V. ö. IRHA.
BAKKAN, (bak-u-an) önh. m. bokkon-t. 1) Egyes
—ott, pár. —tál. Megbotolva lebukik, bukfenczet
Tét, pl. a hegyről leszaladó nyúl. Érteményénél fogva bak hangot ad. 2) Bukkan, bolint
BAKKANCS, helyesebben L. BAKANCS.
gyöke eredetileg: bük, bukik, tehát ám. bukázik, bukBAKKANCSOS, helyesebben L. BAKANCSOS.
dosik.
25*
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BAKKECSKE, (bak-kecske) ősz. fn. A kecskenemű állatok hímje, fordítva: keesfcebak. ugrik, bökdos, mint a bakkecske. Km.
BAKLAT, (bak-ol-at) önh.m. baklot-tam, —tál,
—ott, pár. bokloss. Szoros ért mondják kecskéről,
midőn a nemi közösülés ösztöne ingerii, máskép: bakéit. Szélesb ért. mondatik kutya, macska • más állatokról is a fentebbi érteményben. Képzésre olyan
mint: kotlát, vizslat, peslet.
BAKLÓ, (bak-ol-6) fn. tt bokló-í, tb. — k. A
disznók és juhok kidudorodó tokája. Gyöke bak, a
bnczkót, csomót jelentő bök, bog, bog gyökökkel rokon.
BAKMACSKA, (bak-macska) ősz. fn. A székelyeknél ám. kanmacska, kandúr.
BAKÓ, (1), (bak-ó, bök-ő) fn. tt bakó-t, tb. — k.
1) Hóhér, ki a halálra ítélteket kivégzi. Egyezik vele
• cseh pochop. 2) Dobverő palcza, vendül: pavko.
BAKÓ, (2), (bak-ó) mn. tt.' bakó-t, tb. — k. Ami
bakik, azaz párzani, nemileg közösülni vágyik.
BAKÓ, (3), népes puszta Nógrád megyében;
belyragokkal: Bakó-n, —rá, — róí.
BAKÓ, (bá-kó) fn. tt bofcó-í, tb. —k. Együgyü,
bamba, mamlamt, baszli, gyügye, aki mindenre bámul.
Gyöke a csodálkozást, illetőleg ostobaságot jelentő bá /
BAKÓBÁRD, (bakó-bárd) ősz. fn. Bárd vagy
pallos, melylyel a bakó vagy hóhér a halába Ítélteket
kivégri.
BAKOCZA, falu Baranya megyében; helyragokkal: Bakóctd-n, —rá, —ról.
BAKÓCZÁL, (bak-ó-cza-al) önh. m. bokócsál-t.
Alomtól nyomva bókol, bóbiskol, fejével bukdácsol.
Gyöke bak t= bük, tehát eredetileg: bukóczál, mint:
bofcdácsol = bukdácsol.
BAEÓFA, fala Vas megyében; helyragokkal:
JJofcófá-n —rá, —ról.
BAKOG, (bak-og) önh. m. bokog-tam, —tál,
—ott. Akadozó nyelven s értetlenül mond vagy akar
mondani valamit Változattal: makog, vakog. Gyöke
bak, valamint a mák, t>ak, természeti hangutánzó.
BAKOQÁS, (bak-og-ás) fii. tt bokogás-í, tb.
—ok. Akadozó nyelvű, értetlen hanga szólás, vakogás, makogás. V. ö. BAKOG.
BAKOL, (bak-ol) áth. m. bokol-t. Holmit a koesibakra fólrak, felhelyez. Szénát, zabot, ládát bokotni.
BAKOM, 1. ÁKOMBÁKOM.
BAKÓNAK, helységek neve Szála megyében;
belyragokkal: BoJtonok-ra, —ön, —ról.
BAKONT, fn. tt. Bakonyt. Nagy erdőség Veszprém és Szála vármegyékben. Makkot, bükkös Bakony. Bakony erdeje. Van Bakony-tteg nevű helység
is Biharban, és Bakonya Baranyában.
Qyöke bak talán a makk szónak változata, mintha Síakkony volna, sok makkos fajától. Hangban rokon hozzá a pagony szó is.
BAKONYA, (1), falu Baranyában; helyragokkal : Bofconyd-ra, —n, —ról.
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BAKONYA, (2), (bak-ony-a) fa. tt. bakonyá-í.
Holmi aprólék áruczikkek, milyeket az úgynevezett
szatócsok árulnak. Erdélyben divatos szó, románul:
bokány, bokányié ám. portéka, ára.
BAKONYÁS, (bak-ony-a-as) fn. tt bakonyái-t,
tb. —ok. Erdélyben ám. kisboltos, szatócs, félkézkalmár. (Greisler).
BAKONYBÉL, falu Veszprém megyében (a Bakony közepén) ; belyragokkal: Bakonybél-ben, —be,
—bb?.
BAKONYI, (bak-ony-i) mn. tt bokonyi-t, tb.
—ok. Bakonyból való, Bakonyban levő, oda vonatkozó, stb. Bakonyi talicskák, lapátok, villák. Bakonyi
kanász, szegénylegény. Bakonyi disznó.
BAKONYSZEG, falu Bihar megyében; helyragokkal : Bakonytzeg-én, —re, -r-rSl.
BAKOB, 1. BAKATOR
BAKOSTÖRÉK, falu Gömör megyében; helyragokkal : BakottörOc-en, —re, —rb'i.
BAKÓVÁR, falu Temes megyében; belyragokkal: Bakávár-on, —ró, —róí.
BARÖZ, (bak-őz) ősz. fa. Az őznemti állatok
bakja, kanja, hímje. V. ö. ŐZ.
BAKREKESZ, (bak-rekesz) ősi. fa. A kecskeólban vagy akolban ktilön váUsztott rekesz, melybe
a bakokat zárják.
BAKS, népes puszta Csongrádban; belyragokkal : Boks-on, —ró, —ról.
BAKSA, (1), (bak-os-a)fn.tt boksát. Kínzópad,
melyen a gonosztevőket kínozva vallatni szokták. Eredetileg valószínűen: bukta, a buk-ik gyöktől, mennyiben az így kfnzottakat lefektetni, lebuktatni szokták.
BAKSA, (2), több helység neve Abaúj, Szála,
Tolna megyékben; helyr. Bak»á-ra, —n, —ról.
BAK8AFALU, helység Vas megyében; helyr.
fiaksofalu-ba, —bán, —ból.
BAKSAHÁZÁ, falu Szála, és népes paszta Nógrád megyében ; helyr. Baktaháeá-n, —rá, —róí.
BAKSÁL, gyak. önb. m. baksál-t. Böngész, bilingérez, s mintegy bnkdosva keresgél. Elemezve:
buk-os-al.
BAKSZAKA, (bak-szaka) ősz. fn. 1. KECSKEDÍSZ.
BAKSZAKÁL, (bak-szakái) ősz. fn. 1) Kecskebak szakála, vagy ennek formájára beretvált s idomított hegyes szakái 2) L. KECSKEDÍSZ.
BAKSZÁN, (bak-szán) ősz. fn. Gyermekek kisded szánkója, máskép: bakcsacsa.
BAKSZARV, (bak-szarv) ősz. fn. A kecskebak
szarva.
BAKSZEKÉR, (bak-szekér) ősz. fn. Kétkerekű
kis szekér, taliga.
BAKSZÖKÉS, (bak-szökés) ősz. fn. Olyan szökés, ugrás, milyent a kecskebak szokott tenni, előre
tolt s öklelésre, eltaszításra feszített fejjel.
BAKTA, több helység neve Abaúj, Heves és
Szabolcsban (NYÍR—); helyr. Baktá-ra, —n, —róí.
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BAKTÁMASZ, (bak-támasz) ősz. fn. Zsámolyforma talap a bakos kocsikon, bintókon, melynek nekiveti lábait a kocsis.
BAKTAT, (bak-tat) önb. m. baktat-iám, — íál,
—ott, pár. baktass. Lassan lépve, fejét lógatva, s
mintegy bakdácsolva megy, jár. Baktat a fáradt ló.
A sánta ember baktatva megy. Nagynehezen haza baktatott. Átv. ért. mondják emberről, aki valamely könyvből vagy Írásból nehezen, vagyis fejét gyakran lebólintva, lebuktatva olvas.
Eredetileg elemezve : bük-tat. Képzésre olyan
mint: vágtat, tátrai, csörtet, lüktet, önhatók.
BAKTATÁS, (bak-tat-ás) fn. tt bakíatás-í, tb.
—ok. 1) Lassan, fejlógatva, bukdácsolva menés. 2)
Nehézkes olvasás. V. ö. BAKTAT.
BAKTI, népes puszta Gömörben ; helyr. Z?okttbo, —bán, —6ól.
BAKTOP (bak-top) ősz. fn. Növénynem az öthímesek és kétanyások seregéből. Neve a hellén aegopodium (bakláb, kecskeláb) után van fordítva.
BAKTÖVIS, (bak-tövis) ősz. fn. Mézgatermö
tövises növénynem. (Tragant).
BAKTÖVISMÉZGA, (bak-tövis-mézga) ősz. fn.
Mézga, mely baktövisből fakad ki.
BAKUGRÁS, 1. BAKSZÖKÉS.
BAKUL, (bak-ul) ih. Székelyesen ám. bolond
módon, balgatagul. Ezt bakul ctelekedted.
D3AKZÁS, (bak-oz-ás) fn. tt. bakzás-í, tb. —ok.
PárzAsi, közösülés! inger, ösztön bizonyos állatoknál,
különíjsen a kecskéknél, macska-, kutyanemucknél.
V. ö. BAKZIK.
BAKZERGE, (bak-zerge) ősz. fű. A zerge vagyis
vadkecskeféle állatok hímje.
BAKZIK, (bak-oz-ik) k. m. bokzott-am, —tál,
—ott, htn. bakzani. Szoros ért. mondjuk azon állatnemekröl, illetőleg nőstényekről, melyek hímjét baknak nevezik, s ám. nemi ösztöntől ingerelve bakkal
közösülni vágyik. Bdkzanak a kecskék, özek, zéróéi.
Szélesb ért. bakzik a macska, kutya, nyúl stb. Átv.
megvető értelemben mondják a szemtelen bujálkodó
emberről is. Bakzanak, mint a kutyák.
BAKZÓ, (bak-oz-ó) mn. tt. bafczó-í, tb. — k. Nemi ösztöntől ingerülve közösülni vágyó, koslató. Bakzó
macska, kutya. Lótfat, mint a bakzó kutya. Km.
BAKZÓDÁS, (bak-oz-6-d-ás) BAKZÓDIK (bakoz-6-d-ik) 1. BAKZÁS, BAKZIK.
BAL, (1), elvont gyök, s rokon a szintén elvont
ball, bői, boly, bel, bil, böl, gyökökkel, melyekből ideoda mozgást, tétovázó járást, forgást jelentő szók
származnak, mint: ballag, bolyong, bellöke, billeg, bölcső'. Az egyszerű gyök el, ilí (illan, illeg, mely szanszkritban vail, vaut). Alapérteményben különbözik tőle
azon bal, elvont gyök, melyből a metszésre, hasításra,
elválasztásra vonatkozó balatka, balta, eredtek, s ezek
rokonai: fái, válik, választ, melyekkel egyeznek a
szanszkrit p-hal (kinyit, szétválaszt, tör), vil (választ),
német tpalten, latin ve/lo, hellén ó/Uvco stb.
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BAL, (2), mn. tt. bal-t, tb. —ok. 1) A maga nemében rósz, helytelen, nem kedvező, mint a jónak ellenkezője. Jó ét bal szerencse. Jó vagy bal véleménynyel lenni valaki felől. Bal esettől félni. 2) Észbeli
fölfogásra vonatkozólag ám. hibás, észtanelleni. Bal
ítélet. Bal értelem. Bal fölfogás. J9alra érteni, balra,
magyarázni valamit. Innen a balga, balgatag, baltág
származékok is. 3) Az emberi vagy más állati test
páros tagjai, illetőleg részei közöl az, mely a szív felöl fekszik. Bal kéz, bal láb, bal fül, bal szem, bal oldal, bal csípő. Különösen kezet illetőleg önálló főnév
gyanánt is használtatik , s páros társa jobb (régiesen
jog vagy jobbkéz. Az anya balján tartja gyermekét t
jobbjával czirogatja. Baljába fogja a, kocsis a gyeplöt, s jobbjába az ostort.
Mindezen érteményekben az általános vagy viszonylagos rósz alapértcménye rejlik, mint a bal kéz,
és jobb kéz, bal és jó szerencse, ellentétes fogalmakból
látszik. Tiszta gyöke pedig azon ál, mely több szár-'
mazékaiban szintén viszonylagos roszat jelent, mint:
aljas, alávaló, aláz, gyaláz. T. i. a bal kéz a jobbboz,
mint rendesen ügyesebbhez mérve némileg roszabb.
Egyébiránt hasonló hozzá a török bela (balság),
latin mal-us, hellén <r«vi-off stb.
BÁL, önálló gyök és fn. tt. bál-t, tb. —ok. 1)
Tánczvigalom. Álarczot bál. Farsangi jótékony czélu
bál. Ezen érteménybcn azon hasonló gyökü szók osztályába tartozik, melyek kerengőst, forgást, ideoda
mozgást jelentenek, milyenek : bolyog, bellöke, billeg, s egyeznek vele a szanszkrit caiil (fordít), latin volvo, hellén fnllf^ts, német .Bal!, tcalzen, franczia bal, balét, török balo stb. Ide sorozhatok általán azon l gyökhangu szók, melyek haladó mozgásra, illegésre vonatkoznak ; v. ö. L, gyökhang. 2) Csomagba kötött, tekercsbe szedett, göngyölgetett holmi
szövetek, papirnemüek stb. öszvege. Tíz bál papiros.
Ez értcmény szerint rokoni a magyar pólya, bula,
bulál, bálázó, a hellén ná).).ft, franczia balle, boule,
német Ball, stb.
—BÁL, öszvetctt képző, mely némely gyökökből gyakorlatos igéket alkot, mint: rom-bál- him-bál,
czím-bál, nyir-bál, kaj-bál vagy fcaj-a-bál. Első eleme
a középképző b, mely önálló neveket is képez, mint:
dom-b, lom-b, czom-b, másik a gyakorlatos ál, mint
az iddog-ál, álldog-ál s több más igékben. V. ö. —B,
képző.
BÁLA, (1), 1. BALÁZS.
BÁLA (2), v. BALLÁ, falu Kraszna megyében ;
helyr. Balá-n, —rá, —róí. Régi oklevelekben sokszor előfordul mind egyszerűen : Bála, mind összetételekben : Balarár (1024), Balavölgye (1248). Jerney. Nyelvkincsek.
BALAJT, helynév Abauj és Borsod vármegyében helyr. Balajt rá, —ön, —ról.

BALAHÁZA 1. BALLAHÁZA.
BALÁS, (1), 1. BALÁZS.

BALÁS, (2), több helység neve -, helyr. Balosra, —ön, —ról.
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BALÁSFA, helység Pozaony megyében; helyr.
Baláifá-n, —rá, — ról.
BALÁSFALVA, helyek neve Magyarországon
és Erdélyben; helyr. Baldtfalvd-ra, —n, —ról.
BALÁSFÖLDE, népes puszta Gömör megyében; helyr. Baláiföldé-n, —re, —ro'i.
BALÁSHÁZA, falu Közép-Szolnok megyében;
helyr. Balá»hátá-n, —rá, —ról.
BALASKA, (bal-as-ka) fn. tt boíaskát, Bárdboa hasonló széles lapu vagy püingájn szekerczeféle
vágó, hasító eszköz, máskép: valoska. Elemzését illetőleg 1. BAL, elvont gyök.
BALÁSTELKE, falu Erdélyben; helyr. őolástelké-n, —re, —rSl.
BALÁSVÁGÁS, falu Sárosban; helyr. Báláivágdt~on, —rá, —ról.
BALASZGYÉMANT, (balasz-gyémánt) ősz. fa.
Halvány vörös, vagy nem ritkán fehéres gyémántfaj,
mely nevét keletindiai Balaszam városától vette.
BALATON, fn. tt Balaton-t. Magyarország legnagyobb tava Veszprém, Szála, és Somogy vármegyék*
ben. Anonymusnál: Bolotun. A Debreczeni legendás*
könyvben előfordul balatom szó általános tó értelemben : „Nagy követ köttete az ő (Sz. Balázs) nyakára
és a Balatoniba vetteté." Ez értelemben egyezik vele
a déli, különösen montenegrói és bosznyai szláv blato,
mely nemcsak sort, hanem nagy tavat is jelent, s a
latin pólus, palud(is) szótól származottnak látszik.
Némelyek véleménye szerint a bála, törökül balyk,
azaz hal és tó alkatrészekből alakult Kassai József szerint Balaton = barna tó, és Fertő = fehér-tó. Van
ilynevü falu is. L. BALATONY.
BALATONI, (balaton-i) mn. tt balatoni-í, tb.
—ok. Balatonból való; abban levő, ahhoz tartozó,
Balaton melléki. Balatoni halak, fogatok. Balatoni
háláitok, révének.
BALATONY, falu Bonod varmegyében tt Balatony-t, belyr. Balatony-ba, —bán, —ból.
BALAVÁSÁBA, falu Erdélyben; helyr. Bálavasárán, —vásárára, —vásáráról.
BALÁZS vagy BALÁS, férfi kn. tt Balács-t,
tb. —ok. Blasius. Baláss vitéze, régi szokás szerint
így hívják azon falusi oskolás gyermekeket, kik Balázs napján, febr. 3-án kezökben nyársat tartva házról bázra járnak, verseket mondanak, s az ajándékai
kért és kapott szalonnaszeleteket nyársra húzva távoznak. Ezen név több példabeszédben bolondot, bobókást, eszelőst jelent, vagy ily nevezetű néhai bolondos emberekről, vagy mivel gyöke bal hasonló a balga, balgatag, bolond szókéhoz. Adósa Balácsnak, nincs
helyes esze. Bolond Báláéi. Megbecsüli, mint Baláti
a hurkát. Hű bele Balázi, lovat ad ás Isten. Eltalálta,
mint Baláti pap a veeiernyét. Szirmay Hung. ín Parab. A mennyiben idegen eredetűnek tekinthető, némelyek szerént á<r<r«A»/'í (gondtalan), mások szerént
Pattútvi (király), szótól származik. Több helység is
van ily nevezetű: Balát/a, Balárfalva, Baláihdta, Ba-

láipatak, BaUMeOce, Balátvdgái, Ki»-Balá» (Jászságban), -Szent Balázs (Szálában).
BALAZSÉR, fala Beregh megyében; helyr. Balattér-on, —rá, —rrfí.
BALCSILLAG, (bal-csillag) ősz. fit. Képes kifejezéssel ám. balsors, balszerencse, gonosz véletlenBég. Baleiittagom vetetett ide.
BÁLD, (1), férfi kn. tt Sáld-oí. BsJdninns.
BÁLD, (2), falu Erdélyben; helyr. Báld-on,
-rá, -ról.
BALDOR, férfi kn. tt Báldor-t. Baldericus.
BALÉRTELÉM, (bal-értelém) ösz.fh. Hibás értelem, nem azon fogalom, illetőleg értemény, melyet
bizonyos szók, kifejezések jelentenek, különösen rósz,
kedvezőtlen értelem. Balértelmet tulajdonítani valaminek. Balértelemben venni a legjobb ssándéku mondást.
BALESET, (bal-eset) ősz. fit. Szerencsétlen eset,
szerencsétlenség. Baleset ért bennünket. Baltiét ellen
elkészülve lenni. Egyik bóléiét a mánkat szüli. V. ö.
ESET.
BALÉT, fa. ti bolét-ot. Látványos, színpadi mfitáncz, különösen mely több operák kiegészítő része.
Közvetlenül a franczia ballet-ből kölcsönzött szó. V.
ö. BÁL.
BALÉTTÁNCZOS, (balét-tánczos) Ősz. fn. Mutánczos, mint a színpadi balétszemélyzct férfi tagja;
ha pedig nőszemély: beléttánccosnb'.
BALFASZ, (bal-v-asz) mn. tt balfosz-t, tb. —ok.
Együgyü, balga, balyókás. Balfai* Miska. Gyöke
azon bal, melyből balga, balustya, balgatag származtak.
A középképző f az ó tf-ből származott v-nek keményített változata, mint a dölfSs, csörfös szókban, mintha
volna: bal-ó-osz bal-u-ass. Csak alsó népnyelvben divatos szó.
BALFASZKODÁS, (bal-v-au-kod-ás) fo. tt. balfosckodás-t, tb. —ok. BsJgáskodás, bolondoskodá*.
BALFASZEODIK, (bal-v-au-kod-ik) k. m. balfoszkod-tam, —tál, —ott. Balgán, bolondosán, viseli
magát
BALFELÉ, (bal-felé) ősz. ih. Baloldalon fekvő
irányban. JBgyik balfelé, mánk jobbfelé megy. Balfelé
lépj, nézz. Egyszerűen: balra. Megfelel e kérdési*:
merre t hova t Az ökörhajtóknál: hajszra, a lóbajtóknál: hozzád.
BALFELÖL, (bal-felől) ősz. ih. Azon oldalról,
mely bizonyos irányponthoz képest bab-észt, baltájt
képez. E kérdésre: honnan f felel meg. BalfelSl ér a
tsél.
BALFELÜL, (bal-felül) ősz. ih. E kérdésre felel
meg: holt melyik oldalont melyik f élen t Értelme:
baloldalon, azon helyen, tájon, mely valakinek vagy
valaminek baljára esik. A kocsiban balfelttl sserefek
ülni. Te jobbfelül tartsd, én meg balfelill.
BALFÉBJ, (bal-férj) ősz. fa. A férjezett nő
mellett némi lovagias, udvarias szolgálatokat tevő
férfi, illetőleg a nőnek titkos hódolója, imádója, vagy
épen férj gyanánt vele élő társa. (Cidsbeo).
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BALGA, (bal-g-a) mn. tt. balgát, tb. balgák. A
bolond szónak szelídített értelemben rokona, a ám.
bohó, bolondos, kinek nincs helyes esze, ki szavaiban
és tetteiben nem valami szarvas hibáju, de műiden
esetre bal, helytelen fogásokat tesz, tájejtéssel: balokat, balustyán, köznépiesen: balfasz. Néhutt a palóczoknál a Bálint keresztnév kicsinyítése. Ó te balga,
(balókás), mily bakot lőttél ismét t
BALGÁLKODÁS, (bal-g-a-al-kod-ás) fn. tt. balgálkodás-t, tb. —ok. Balga cselekvések gyakorlása,
esztelenkedés.
BALGÁLKODIK, (bal-g-a-al-kod-ik) k. m. balgálkod-tam, —tál, —ott. Szavaiban vagy tetteiben
balga módon viseli magát, esztelenkedik, bolondoskodik, bohóskodik, ezeknél szelídebb értelemben.
BALGÁN, (bal-g-a-an) ih. Balga módon, a helyes gondolkodás és cselekvés szabályai ellen hibázva,
esztelenül, oktalanul. Balgán cselekedni, vitetni magát.
BALGASÁG, (bal-g-a-ság) fn. tt batgaság-ot.
Esztelenség, oktalanság, bolondság, szelídebb értelemben.
BALGATAG, (bal-g-ad-ag) mn. tt. balgatag-oí.
A bolond szónál szelídebb, a balga szónál valamivel
nyomatosabb kifejezés. „Oh balgatagok, és késedelmes szivüek!" Luk. 24. 25. Káldi. Azon ág ég képzőjii melléknevek osztályába tartozik, melyek ad edvel képzett önhatókból származnak s a d-t keményebb
t-re változtatják, mint: herv-ad, herv-at-ag, lank-ad,
lank-at ág; hasonlóan az elavult balog-ad balg-ad
törzsből lett: balg-at-ag, mint horog törzsből: horgad, horg-at-ag.
BALGATAGOSLIK, (bal-g-ad-ag-os-ol-ik) k. m.
balgototgost-ott, htn. —ani. Régies. Balgatag dolgot
szól vagy cselekszik. „Ördögöt val és balgatagoslik
(insanit) mit hallgatjátok ötét." Mfinch.cod. „Kezdenek balgatagoslani (furere) a bortól." Bécsi cod.
BALGATAGSÁG, (bal-g-ad-ag-ság) fn. tt. baígatagsdg-ot. Bolondság szelídebb, vagy balgaság nyomatosabb értelemben véve. V. ö. BALGASÁG.
BALGATAGUL, (bal-g-ad-ag-ul) ib. Balgatag
módon, esztelenül, oktalanul. Ezt balgatagul cselefcedíed.
BALGÓCZ, (bal-g-ócz) mn. és fn. tt balgóez-ot.
A német geck kifejezésére újonnan alkotott szó, ám.
ember, kinek balgasága, esztelensége abban áll, hogy
maga felől sokat képzel, hiún elbízza, rátartja magát.
BALGÓCZKODÁS, (bal-g-ócz-kod-ás) fn. tt.
balgócskodás-t, tb. —ok. Balga, hiú, maga felőli képzelgés.
BALGOCZKODIK, (bal-g-ócz-kod-ik) k. m. bolgrfcskod-tam, —tál, —ott. Balgán, esztelenül, hiú módon maga felől sokat tartva képzelődik.
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BALHÁZASSÁG, (bal-házasság) ősz. fn. 1) Boldogtalan, roszul sikerült házasélet, melyben az illető
felek egymással elégedetlenek, czivódók, stb. 2) Oly
házasság, mely egészen különböző rangú személyek
között köttetik, különösen az úgynevezett balkézre
kötött házasság, midőn valamely fejedelmi vagy uralkodó személy alattvaló nőt vészen el.
BALHIEDELÉM, (bal-hiedelem) ősz. fn. Hibás
vélekedés, melynélfogva valakiről roszat hiszünk,
vagy maga a hit tárgya kedvezőtlen. Balhiedelemben
lenni. Balhiedelmet táplálni valaki felöl.
BALHIT, (bal-hit) ősz. fn. Szoros ért. a józan
ész elveivel és isteni nyilatkozással ellenkező hitvallási tanok.
BÁIIKÓ, (bál-i-kó) fn. tt bálifcó-t, tb. —k.
Némely kákafajok bogiáros, buzogányos feje, máskép:
bákány. V. ö. BALLÁ.
BÁLIN, fn. tt balin-í, tb —ok. A pontyok neméhez tartozó balfaj. (Cyprinus ballerus).
BÁLINT, férfi kn. tt. £álint-ot. Valentinus. A latin validui után ám. erős. Félti, mint beteg Bálint a
haját. Czifra, mint Bálint nadrágja. Dugonics. Km.
Azt tartják, hogy a verebek Bálint napján, böjtelő
14-dikén, kezdenek párosodni.
BÁLINT, falu Zólyom megyében; TÖRÖK—,
Pestben ; helyr. Bálint-on, —rá, —ról.
BÁLIS, fn. tt. báiis-<, tb. —ok. így nevezik
túl a Dunán a) azon vándorló, hátas kalmárokat, kik
jobbára Istriából jönnek holmi aprólékos áruikkal,
b) a sajtcsináló olaszokat és karantánokat, kik nyáron haszonbérbe veszik ki a pusztai birkák fejesét,
télen pedig szalámit készítenek. Nem egyéb, mint az
elsajátított wiiltch, wülieclt (olasz).
BALITA, fn. tt balitát. Általán valahová utasító, bemeneti engedélyt adó jegy, különösen a katonáknak adatni szokott kvártélyczédula, máskép, poléta. Eredetije az olasz bolletta vagy boltét, melylyel
egyezik a franczia bület.
BALITÉLET, (bal-itélet) ősz. fn. Észtanilag,
hibás fölfogáson alapuló, kellő megvizsgálás nélkül
hozott vagy kimondott Ítélet, midőn valamely alanyról olyasmit állítunk, vagy tagadunk, ami nem való,
nem igaz, különösen erkölcsi tekintetben. Ide tartozik általán az előítélet is. V. ö. ELŐÍTÉLET.
BALJOBBÜGYES, (bal-jobb-ügyes) ősz. fn. Aki
mindkét kezével egyiránt, hasonló ügyességei tud bánni, dolgozni. _
BALJÓS, (bal-jós) ősz. fa. Általán aki valami
roszat jövendöl.
BALJÓSLAT, (bal-jóslat) ősz. fn. Rósz, nem
kedvező jövendölés, vagyis ily jövendőt állító mondat.
BALJÓSLATÚ, (bal-jóalatu) ősz. mn. Szerencsétlen jövendőt hirdető, gyauíttató, vagy hozó. BalBALHA. BALHAFÜ, BALHAPOHAE, BAL- jóslatú előjelek.
RÁS, BALHAZ, stb. 1. BOLHA, BOLHAFÜ, stb.
BALKÁNY,(1), fn.tt. bolfcány-í, tb. —ok. GörBÁLHÁZ, (bál-ház) ősz. fn. Nyilvános épület, be fa a hidasban vagy ladikban és eketalyigán, amin
terem, melyben a közönség mulattatására tánczvigal- a gerendely fekszik. Alkalmasint a német tfalken-ből
makat tartanak.
módosíttatott.
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BALKÁNY, (2), fa. tt. battá»y-í, tb. —ok. Békalencsés mocsár. Van ily nevű tó is Szatmár vármegyében.
BALKANY, (3), több helység neve,, tt Balkdny-t; helyr. Balkány-ba, —bán, —ból.
BALKAR, (bal-kar) ősz. fn. A szívnek oldalán
levő, tág értelemben vett kar. Balkar alá szorítani a
könyvet. Balkarján hordozni a gyermeket.
BALKÉZ, (bal-kéz) ősz. fn. Azon kéz, mely a
szív oldalán fekszik. Balkézzel enni. Balkézbe fogni
valamit. Balkézre házasodni, átv. ért ám. alsóbb rangú nőt venni feleségül, s a tőle születendő gyermekeket az apai rangra nem jogosítani.
BÁLKÖNTÖS, (bál-köntös) ősz. fű. lásd BÁLRUHA.
BALKÖRMÜ, (bal-korma) ősz. mn. Átv. élezés
értelemben ám. kicsapongő, kirúgó. Mondják különösen oly nőszemélyről, ki f aj talán életet él.

BALLAGDOGÁL, (ball-sg-od-og-al) kies. gyak.
önh. m. ballagdogál-t. Lassacskán és folytonosan mendegél. Azon kicsinyítve gyakorító igék osztályába
tartozik, melyek a maguk nemében, gyöngéd, kényelmes módú cselekvésre vonatkoznak, mint: iddogál,
eddegél, járdogál, álldogál, üldögél, sü>. Mindezekben
a végső képző eredetileg rövid al el.
BALLAGÓSAVAE, ősz. fa. 1. BALLÁ (1).
BALLAHAZA, falu Krassó megyében, s puszta
Somogyban; helyr. Ballaházá-n, —rá, —ról.
BALLANG, (ball-an-g) tt balíang-oí. BALLANGKÓRÓ, ősz. ín. 1. BALLÁ 1).
BALLANGÓ, (baU-an-g-ó) tt bollangó-t, lásd
BALLÁ 1).
BALLONY, falu Győr megyében; helyr. BaL
lony-ba, —ba», —ból.
BALMAGYARÁZAT, (bal-magyarázat) ősz. fn.
1) Hibás értelmezés, tudományos értelemben véve. 2)
Valamely szónak, beszédnek, cselekvésnek gyanúsítása, midőn azt vélik, vagy állítják felöle, hogy czélja
nem jó, nem becsületes. .Balmagyarázatra adni okot.
BÁLMOS, fn. tt bálmos-í, tb. —ok. A székelyeknél jelent édes túróból és kukoríczalisztből készített étket így nevezik a románok is. Eredete homályos, vagy talán ám. beimet azaz bélés t
BALMOZ, (balom-oz) önh. m. balmoz-tam, —tál,
—ott, pár. —z. Balomféle labdával játszik. V. ö.
BALOM.
HALMOZÁS, (balom-oz-ás) fn. tt balmozás-t,
tb. —ok. Testgyakorló mulatság, midőn többen balommal játszanak.
BÁLNA, (a latin balaena után) fn. tt bálnát.
Az úgynevezett czethalak egyik faja.
BALOG, (1), (bal-og) mn. és fa. tt balog-oí. 1)
Mondjuk oly emberről, aki rendesen jobbkéz helyett
mindent balkézzel tesz, pl. eszik, varr, fát vág, dob,
stb. máskép : sete, suti, vagy balogtuti, balogács. 2)
Messze ágazó magyar nemzetségek neve: Galántai
Balog, .almást Balog, stb.
Gyöke: bal, s képzésre hasonló a gyalog, halyog, lovag, hanyag, kéreg stb. szókhoz.
BALOG, (2), több helység neve, helyr. Balog-ra,
—ön, —ról.
BALOGÁCS, (bal-og-ács, mintegy balog cseáló
vagy csináló) 1. BALOG.

„De jobb holtig való árvaságban lenni,
Hogysem mint balkörmü durczás asszonyt venni."
Vőfélköszöntő.
BALL, elvont gyöke a ballag igének és származékainak. Egy azon bal, bel, bol, boly gyökökkel,
melyek mozgásra vonatkoznak. Kicsinyítve: bili, melyből billeg, billen, billent. Elemezve: bal-ol. Rokona a
barangol gyöke bar is, bonnét így is elemezhetjük:
bar-öl, bar-1, ball, mint taroló talló, soroló sarló.
BALLÁ, (1), (ball-a) fn.tt ballát, tb. baliák. 1) A
savarok neméhez tartozó növényfaj, máskép ballangkóró, ballagó, Srdtigszekere, mely neveit onnan kapta,
mert öszszel kiszáradván, s tövéről fölszakadván, a
széltől űzetve kering, s mintegy ballagva hengereg a
fölszántott földeken. (Salsola tragus). 2) A nádnövénynek bogiáros feje, bugája, nádczímer. Ez értelemben a pátó, póla, bula szókkal egy gyökfi, menyiben ezek öszvegöngyölgetett, s bogboz hasonló valamit jelentenek.
BALLÁ, (2), több belység neve Magyarországon és Erdélyben. Helyragokkal: Dallá-n, —ró, —ról.
BALLADA, (közelebbről a francziáktót vétetett) fn. tt balladát. A lantos költészet középkori
szüleménye az olaszok és spanyoloknál, mely eredetileg szerelmi ének vala, tánczkísérettel. Jelennen
jobbára komoly tárgyú költemény, mely mintegy közép helyet foglal az eposz és romancza között
BALLAG, (ball-ag) önh. m. ballag-tam, —tál,
—ott. Kényelmesen, nem sietve, mintegy testét billegetve jár, mendegél; mint az szokott, kinek járáson
kivül egyéb czélja nincs. Kiballagni a szomszéd faluba. Ballagjunk ! Majd csak elballagunk. Mondjak a
legelő barmokról is, mennyiben lassan lépegetve haladnak tovább. Kicsinyítő ikertársa: billeg. „Juhászlegény furulyái, billegballag meg megáll." Népd.
BALLAGÁS, (ball-ag-ás) fn. tt. boUagás-t, tb.
—ok. Kényelmes mendegélés, sétálás.
BALLAGCSÁL, (ball-ag-csa-al) kies. öuh. m.
ballagctdl-t. Lassacskán ballag, sétikál, járdogál.
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BALOGD, helynév Somogyban; helyr. Balogdon, —rá, —rói.
BALOGFA, belység Vas megyében; belyr. Ba?
logfá-n, —rá, —ról.
BALOGFALU, helység Gömör megyében; helyraggokal: Balogfalu-ba, —bán, —ból.
BALOGSUTI, (balog-suti, vagy süti, vagy sete)
ősz. mn. 1. BALOG.
BALÓL, régies a magashangú belől helyett, midőn az mint névrag, 667 helyett fordul elő: „A falubalól (= falából) jövőt" (venientem de villa). Mfinch.
cod. L. BELŐL.
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BALOM, fű. tt. halmot, tb. lalmok. Levegővel szél, mely a hajózást akadályozza, hátráltatja, haltöltött golyó vagy labda, rendesen bőrből készítve, széllel nehéz hajózni. 2) A latin margó vágj' latus érmelyet testgyakorló játékul használnak. Halmot fSl- telmében vett szél-tői ám. balfelül levő széle, balrésze,
fujni, föHUni. V. ö. LÉGGOLYÓ.
baloldala valaminek. A köpeny balszéle elszakadt. Az
Eredetileg az idegen, jelesen latin pila, fran- első pont alatti szél tompa, a másik élesebb é hanggal
czia balle, boule, német Ball, Ballen, bélien nn).).a, ejtetik. V. ö. SZÉL.
stb. szók után elemezhető.
BALSZERENCSE, (bal-szerencse) ősz. fn. Lásd
BALOTAFALU, helység Szathmár megyébtn; BALSORS. „Balszerencséd kebledben tény ész vala."
helyr. Balotafalu-ba, —bán, —ból.
Bajza.
BÁLOZ, (bál-oz) önh. m. báloz-tam, —tál, —ott,
BALSZOKÁS, (bal-szokás) ősz. fn. Kendcsen
pár. —z. Bálokba jár, bálokban mulat. Farsangban űzött vagy megrögzött cselekvésmód, mely az Hiedebalos a fiatalság.
lemmel, vagy bizonyos szabályokkal, vagy józan észBÁLÖLTÖZET, (Ml-öltözet) ősz. fű. Piperé- szel ellentétben áll.
zctt, díszesebb öltözet, milyent a bálba vagyis tanczBALSZOMSZÉD, (bal-szomszéd1) ősz. fn. Áltavigalomba menők vesznek magukra.
lán, azon szomszéd, kinek háza , illetőleg lakhelye a
BÁLOZÁS, (bál-oz-ás) fn. tt. bdlozús-t, tb. — ok. mienkkez képest balfelül fekszik. Különösen a Borba
Bálokba, tánczvigalmakba járás. A bdlozás pénzbe állított katonának azon bajtársa, ki baluldalról 411, a
másik oldalon álló jobb szomszéd, máskép amaz : alkerül.
BÁLPATAKA, falu Sáros megyében; helyr. szomszéd, emez: felszomszéd. (Untermaiin, Obcrmann).
Bdlpatakd-n, —rá, —ról.
BALTA, (bal-t-a) fn. tt. baltát, tb. balták. FélBALRA, (bal-ra) ih. 1) Azon oldalra, félre, táj- kézre való kis fejsze, melylyel kisebb vágást, farara irányozva, mely balkezünkre fekszik. .Balra nézz.' gást végeznek. Hosszú, kurta nyelii, fényen, éles balta.
Dalra kanyarodj ! Nem néz se jobbra, se balra. Ha te Bakonyi kanászok baltája. Baltát forgatni, hányni.
balra mégysz, én jobbra megyek. Okörhajtók nyelvén : Baltával lelltni a disznót. Palóczos kiejtéssel: bóta.
hajsz / hajszra / a lóhaj tőkén : hozzád. 2) Rósz értelemGyöke a hasításra, elválasztásra vonatkozó bal
ben, hibásan. Balra magyarázni, balra érteni valamit. = val, vál, (vá gyöktől, honnan vág is származik),
BALRÓL, (bal-ról) ih. Balfelöl. baloldalról, a mely minthogy több más nyelvekben is liír hasonló
balkéz melletti tájról, helyről. Balról kezdeni az írást, érteménynyel (pl. a szanszkrit vil ám. v;'ig, hasít),
nem jobbról. Balról keríteni, támadni meg az ellenséget. innen egyeznek vele a török, uignr bolta, arab balata
BÁLRUHA, (bál-ruha) ősz. fn. L. BÁLÖL- (secuit), hellén aaitór (Wurfspiesz), jrf/.fxív', német
Beil, Spalten, syéd btl, bila, (a régi svéd biila, ám.
TÖZET.
BALSA, helynév Szabolcs és Hunyad várme- hasít), bu/t (nagy szeg), izlandi bul/da, byUa, Btb.
gyében ; helyragokkal: Balsá-ra, —n, —róí.
Képzésre nézve valószínűleg az elavult bs\l-t ige réBALSÁG, (bal-ság) fn. tt. balság-ot. 1) Bal szesülője, baltó balta, mint: ht'ntó hinta , Jinta, fajta.,
eset, szerencsétlenség, kedvezőtlen állapota vagy uii- sánta, ajtó, oltó, stb.
nemüsége valaminek. 2) Fonákság, ügyetlenség. BalBALTACZIM, (balta-czim) ősz. fn. Növénynem
a kétfalkások és tízhímesek seregéből; csészéje háságot követett el.
BALSIKEK, (bal-siker) ősz. fn. Nem kedvező rom fogú, bokrétája csónakjának folhajlott orra egyekimenetele, következménye, eredménye bizonyos vál- nes élű, balta forma, honnan a ne vő. (líeilysarum).
lalatnak, föltételnek, működésnek. V. ö. SIKER.
Takarmányul használt növény.
BALTAFOK, (balta-fok) ősz. fn. A balMféle
BALSÓ, (bal-os-ó vagy balúl-eső) mn. tt. balsó-t,
tb. —k. Bal részen szélső vagy általán : balfelül levő, eszköz vastag vége, feje, melybe a nyi-lct ütik. Fejfekvő. Képzésre hasonló az alsó, túlsó, innenső, felső, beíltni valakit baltafokkal. A szegei baltafokkal beverni.
V. ö. FOK.
középső, stb. szókhoz.
BALSORS, (bal-sors) ősz. fn. Szerencsétlen sors,
BALTAXYÉL, (balta-nyél) ősz. fn. Fiiból farakedvezőtlen véletlenség, eset. Üldözi öt a balsors. Ál- gott nyél, melynél fogva a baltát czélszcrücn haszdozata lett a balsorsnak. Máskép: balszerencse.
nálni lehet. Kurta, hosszú baltanyfl.
BALSZÁRXY, (bal-szárny) ősz. fn. 1) Tulajd.
BALTÁS, (balta-as) mn. tt. ballá»-l, vagy —át,
ért. azon szárny, mely a repülő állatnak homlokához tb. —ok. Baltával ellátott, szerszűmozott. Baltás
képest balfelül fekszik. A lúd balszárnyát leütötték. kanász.
Balszárnya tollait kitépték. 2) Atv. ért. az oszlopokBALTAT, (bal-tat) úth. ín. balfaf-tam, —tál,
ra fölállított hedseregnek azon oldala, mely a hom- —ott. Somogyi tújszó, s ám. botot vairy más eszközt
lokzat balfelét képezi. Balszárnynyal előre nyomulni. ügyesen forgat. Gyöke bal, melyből mozgásra, forÁt ellentfg balszárnyát megtámadni. 3) Bizonyos le- gásra vonatkozó szók származnak. V. ö. BAL, elvont
begő rohanemüek baloldalt takaró része. Köpönyeg, gyök.
BALTA V ÁR, falu Vas megyében ; helyr. Balpalátt, mente balszárnya.
BALSZÉL, (bal-szél) ősz. fn. 1} A latin ventus tavár-on, —rá, —ró/.
BALTAVIRÁG, (balta-virág) 1. BALTACZIM.
értelmében vett szélre vonatkozva ám. kedvezőtlen
AKAD. SAOT 6ZÓTÍB.
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BALTÁZ, (balta-az) áth. m. balíáz-tam, —tál,
—ott, pár. —z. Baltával vág, hasít, metél valamit
Ballagni a kukoricza-kórót.
BALUL, (bal-ul) ih. Bőszül, viszáean, helytelenül, fonákul. Balul érteni, balul magyarázni valamit.
Balul Ítélni mások f Ml. Balul fogni föl a dolgot.
BALÜSTYA, (bal'OB-tya) mn. tt. balusfyát. Balgatag, ostoba, buta. Tolna megyében divatos tájszó.
Képzésre olyan mint: puruttya.
BALÚT, (bal-út) ősz. fn. Czéltól eltérő, félrevezető tévút, tulajd. és átr. értelemben véve. Balútra térni. Balúton járni. Balútról jó útra igazítani
valakit.
BÁLVÁNY, (bál-vány, vagy áll-vány) fh. tt.
bálvány-1, tb. —ok. Általán bizonyos alakot képező
szobor, vagy czobor, pl. kapubálvány, mely a kapuszarny&t ragasztókép tartja, s teteje fejet ábrázol;
bálvány a borsajtóban, felálló rov&tkos henger; szárazmalmi látvány, a kerék tengelye. Ezekből látszik,
hogy gyöke eredetileg áll, melyből lett: állvány, előtéttel bálvány, s megfelel neki alapfogalomban a latin statua a stando. Lóth felesége sóbálványnyá vált.
Innen átv. ért hamis isteni alakot képező faragvány,
öntvény. Halványakat imádni. Bálvány elült térdepelni Arany, kő bálvány. Úgy áll, mint bálvány. A képet nem arany, hanem az imádat teszi baluánnyá.

dul Ilosvai Peteméi a XVI. században: „Aznagybálványkövet el-felemelíté."
BÁLVÁNYLIGET, (halvány-liget) lásd BÁLVÁNYBERÉK.
BÁLVÁNYOLTÁR, (bálvány-oltár) ősz. fn. Oltár, melyen a bálványok, illetőleg hamis istenek tiszteletére áldozatokat tettek vagy tesznek a bálványimUók.
BÁLVÁNYOS, (1), (bál-vány-os) mn. tt báloányos-í vagy —aí, tb. —ak. 1) Bálványokkal ellátott,
ékesített, fölszerelt Bálványos berek, templom. 2)
Bálványimádó. 3) Szoborral ellátott Bálványos kapu.
BÁLVÁNYOS, (2), több helység neve Magyarés Erdélyországban; helyr. fiálványos-ra, —ön, —ról.
BÁLVÁNYOZ, (bál-v&ny-oz) áth. m. bálványotíam, —tál, —ott, pár. —z. Valamely teremtett lényt
vagy emberi művet isten gyanánt tisztel, imád. A régi
egyiptomiak a hajmát is balványozták. Átv. ért. valakit érdemén fölül, túlzottan, vakon tisztel, mély hódolattal illet
BÁLVÁNYOZÁS, (bál-vány-oz-4s)fa.tt. bálványozás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn bálványoznak
valakit, mind tulajdon, mind átr. érteményben véve.
L. BÁLVÁNYOZ.
BÁLVÁNYOZÓ, (b&l-vany-oz-ó) fn. tt báloányozó-t, tb. — k. 1) L. Bálványimádó. 2) Átv. ért
túlságos tisztelője, hódolója valakinek. Fejedelmek,
szép nb*k bálványozót. A gazdagoknak mindig vonnak
batványozóik.
BÁLVÁNYPAP, (bálvány-pap) ősz. fa. Bálványok vagyis hamis istenek szolgálatára levő pap.
BÁLVÁNYSZAKÁLOS, népes puszta Komárom
megyében; helyr. Bálvány-Szakálos-on, —rá, —ról.
BÁLVÁNYSZOBOR, (bálvány-szobor) ősz. fn.
Hamis istent ábrozoló szobor, faragott vagy öntött alak.
BÁLVÁNYTEMPLOM, (bálvány-templom) ősz.
fn. Hamis istenek tiszteletére épített vagy használt
bálványszobrokkal díszített templom.
BALVÉG, (bal-vég) ősz. fa. Rósz, kedvezőtlen,
szerencsétlen kimenetele bizonyos vállalatnak, cselekvésnek, életmódnak, nevezetesen szerencsétlen halál.
Balvéget érni.
BALVÉLEMÉNY, (bal-vélemény) ősz. fn. 1)
Észbeli hibás, okszerűtlen fölfogás vagy fogalom,
mely a valósággal nem egyezik. 2) Erkölcsi tekintetben, mis tetteinek roszra magyarázása. Mások becsületét gyanúsító balvélemény.
BALZAM, fa. tt bolcam-ot. Bizonyos arábisi
cserjének gyántaszertt nedve, mely igen illatozó és
gyogyerejü. Szélesb ért így neveztetnek több más
külföldi illatos, egyszersmind gyogyerejü gyántanedvek. Átv. ért. enyhülést, vigasztalást jelent A jó barát vigasztaló szava, a szívnek balzsama.
Valószínű, hogy az arab baleszan, bálnán szóból képeztetett, mely a balzam-termő cserjének arab
neve, s innen ment által a bélien, latin, török s más
nyelvekbe. Némelyek a héber boal-szemin-től származtatják, mely ám. legjobb olaj. Ha szabad a ma-
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„Isteni kéz maradványa!
Égő szivemnek b&lványa."

Népdal.

Némelyek szerint a bibliai Sl'3 (ba'ál) szótól,
mely latinosán Belut, pogány isten neve, vette volna
e második értelmét, valamint a szláv balvan, bolvan,
román bolovan is.
BÁLVÁNYBERÉK, (balvány-berék) ősz. fn. A
régi pogány istenek tiszteletére fólavatott s azok halványaival és oltáraival ékesített berek.
BÁLVÁNYHTT, (bálvány-hit) ősz fa. Pogány
hit, mely lelketlen bálványokat, illetőleg teremtett
lényeket Isten gyanánt imád.
BÁLVÁNYIMÁDÁS, (bálrány-imádás) ősz. fn.
Pogány valiisi szertartás, midőn valaki bálványokat
istenei, s mint isteneket imád.
BÁLVÁNYIMÁDÓ, (halvány-imádó) ősz. fn. és
mn. Se a józan természeti, se a kinyilatkoztatott vallást nem ismerő pogány, ki holmi teremtett lények,
nevezetesen bálványok iránt imádó hódolatot mutat
BÁLVÁNYISTEN, (balvány-isten) ősz. fa. Hamis, képzelt, csak bálványalakban létező és imádott
isten.
BÁLVÁNYKÉP, (bálvány-kép) ősz. fn. Képzelt,
hamis istent ábrázoló kép vagy szobor. Faragott, Öntett báleányképek.
BÁLVÁNYKÍGYÓ, (balvány-kígyó) ősz. fa. Fényes, tarka pikkelyü nagy kígyófaj Afrikában, melyet a pogány vad népek Isten gyanánt imádnak.
(Anaconda).
BÁLVÁNYKÖ, (bilvány-kő) ösz.fh. Sírkő, melyen valamely szoborszert! alak van kifejezve. Előfor-
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gyárból elemezni és értelmezni, bal vagy bol vagy bil,
az itt gyökhöz hasonlítható, melyből lett illó, illőt, a
zam pedig zamat szó gyöke, miszerint az egész annyi
volna, mint illó, illatozó zamat, öszvehúzva illzam,
előtéttel bilzam.
BALZAMÁRÜS, (balzam-árus) ősz. fn. Aki balzamot, illetőlag balzamból készített olajt, illatszereket stb. árul.
BALZAMCSERJE, (balzam-cserje) ősz. fn. Arabiában díszlő cserje, melyből a balzam-féle gyantanedv fakad.
BALZAMFA, fbalzam-fa) ősz. fn. 1) Több meleg íöldövi fa, melyekből szélcsb értelemben vett balzam csepeg. &) Az ilyen fának egyes része, darabja,
mennyiben balzamillatu.
BALZAMFENYÜ, (balzam-fenyü) ősz. fn. Egyes
levelű fenyüfaj, melynek levelei laposak, csorbák, virágzáskor hátratüremlettek. A luczfenyühöz nagyon
hasonló. Balzamillatu és erejű gyántanedvet csepeg.
BALZAMFÜ, (balzam-fü) ősz. fn. Meleg tartományokban tenyésző illatos és balzamnedvii fünem.
BALZAMILLAT, (balzam-illat) ősz. fn. Illat,
melyet a balzamok terjesztenek. V. ö. Illat. Költői
nyelven általán a szagló érzékre igen kedvesen ható
virágillat
BALZAMMILLYE, (balzam-millye) ősz. fn. Balzamtartó edényke, szelencze.
BALZAMNEDV, (balzam-nedv) ősz. fn. Azon
gyántanemü, félig híg, félig kásás anyag, mely a balzamcserjékből és balzamfákból kiforr.
BALZAMNÖVÉNY, (balzam-növény) ősz. fn.
Altalán fű, cserje, vagy fa, mely illatos balzamnedvet
izzad.
BALZAMNYÁRFA, (balzam-nyár-fa) ősz. fn.
Amerikai nyárfa, melyből ragadós, illatos és balzamerejü gyanta csepeg.
BALZAMOLAJ, (balzam-olaj) ősz. fn. Gyógyszer-erejű olaj, mely balzamból készül.
BALZAMOS, (balzam-os) mn. tt. balzamos-l v.
—öt, tb. —ak. 1) Balzamféle gyántanedvet izzadó
vagy tartalmazó. Balzamos növények, cserjék, fák, 2)
Balzammal vegyített, balzanitól illatozó. Balzamos
kenőcs. Balzamos ruha.
BALZAMOZ, (balzam-oz) áth. m. balzamoz-tam,
— tál, —ott, pár. —z. Balzammal beken vagyis illatosít. A régiek a megholtak testeit be szokták baizamozni.
BALZAMOZÁS, (balzam-oz-ás) fn. tt. balzamozáx-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valamit balzammal
bekennek, vegyítenek, illatozóvá tesznek.
BALZAMSZAG, (balzam-szag) ősz. fn. A balzam repülő részeinek erősebb kipárolgása, illetőleg a
szagló érzékre nagyobb hatása ereje. Ennél gyöngébb
a balzamillat.
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BALZAMVIRÁG, (balzam-virág) ősz. fa. 1)
Balzamfa vagy cserje virága. 2) Atv. ért. balzam gyanánt kedvesen illatozó virág.

BALZSAM, BALZSAMOS, stb. 1. BALZAM,
BALZAMOS, stb.
BALY, elvont gyöke a bolyok, bolyokat származékoknak, s egyezik a boly gyökkel.
BÁLYOG, falu Bihar megyében; helyragokkal:
Bályog-on, —rá, —rói.
BALYÓK, (baly-ók) fn. tt. balyók-oí. Balga,
bolondos ; máskép : bolyok.

BALYÓKA, (baly-ók-a) mn. tt bolyokat. Balga,
botor, bolond, kinek az esze mintegy bolygóban van.
BALYÓKÁS, (baly-ók-a-as) mn. tt. balyákát-t,
vagy —aí, tb. —ak. Balgatag, bolondos, helytelen
otromba eszü. Székely tójszó.
BAM, (1), szájtátást utánzó természeti hang,
melyből az ostobát, butát jelentő bamba, bambu, bambucz származtak. Rokona a mamut, mamiasz szók gyöke mám. Egyezik vele a megnyujtott bám, melyből
bánié, bámul, bámész stb. eredtek.
BAM, (2), a magában duzzogó, haragos embernek tompán kitörő hangja. Származéka: bammog,
bammogás.
BAM, elvont vagyis elavult törzs, mely a szájtátást és csudálkozást jelentő természethangu bá és
ám szóelemekből állott öszve. Származékai: bámé,
bámész, bámészkodik, bámul, bámtí stb. Előtét nélkül:
ám, ámé, ámít, stb. Ezek (b nélkül) gyöngébb, amazok (b-vel) nagyobb fokú csudálkozást jelentenek.
BÁMÁSZ, BÁMÁSZKODIK, 1. BÁMÉSZ, BÁMÉSZKODIK.
BAMB, (bam-b vagy bám-b) elvont törzs, melyből bamba származott, mint: gomb gomba, lomb lomba. Elemezve : barna, bamu vagy bámó, bámv, mint:
gornó gomv, gomb, csomó csomv, csomb, stb. V. ö.
—B, képző.
BAMBA, (bam-b-a vagy bám-b-a) mn. és fa.
tt. bambát. Mondják ostoba, buta, együgyü, hüle emberről, aki mindent száj tátva csudái, bámul. Népies
nyelven rokonai: bakó, bacza, mamiasz, máié, mámmám, mamuk.
BAMBÓ, 1. BÁBÓ.
BAMBU, bodrogközi tájszó, 1. BAMBA.
BAMBUCZ, székely tájszó, 1. BAMBA.
BAMBUSZ, fn. tt. bambusz-t> tb. —ok. Indiai
nád, csomós, bütykös derékkal és ágakkal, melyekből botokat, nedvéből pedig czukrot készítenek.
BAMBUSZNÁD, ősz. fn. 1. BAMBUSZ.
BÁMÉ, (bám-é) az ámé szónak clötétes módosulata. L. BÁMÉSZ, ÁMÉ.
BÁMÉSZ, (bim-ész) mn. és fn. tt. bámész-t, tb.
BALZAMSZELEXCZE, 1. BALZAMMILLYE. — ok. Valamin szájtátva csudálkozó, bámuló, különöBALZAMTERMÖ, (babám-termő) ősz. mn. Ami- sen midőn valami újat, meglepőt, neki megfoghatatből balzamféle nedv forr, fakad, csepeg. Bahamtermö lannak tetszőt lát, ácsori. Képzője : ász helyett ész,
fák, cserjék. Továbbá, ahol ily növények tenyésznek. hogy a kettős hosszú á vontatása kikerültessék, mely
Baltamtermö déli, meleg tartományok.
tekintetben hasonló képzúsüek : dgész, fáész, rákész.
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A persában bántasz vagy bámusz Vullers szeréül:
otiosus, vagus, qui considet alibi, ubi non habét quod
agat.
BÁMÉSZKODÁS, (bám-ész-kod-ás) fa. ti bámészkodás-t, tb. —ok. Elfogult csudálkodás, midőn
valaki bámulva, szájtátva néz valamit; illetőleg, ostoba, buta, együgyü nézés.
BÁMÉSZKODIK, (bám-ész-kod-ik) k. m. bámészkod-tam, —tál, —ott. Valamin szájtátra csudálkozik, mintegy esze megállva s vesztegelve tátogat,
elfogultan méregeti szemeit Bámészkodik, mint borjú
ás •áj kapvra. Km.
BÁMÉSZSÁG, (bám-ész-ság) fn. tt. bámészságot. Bámész állapot vagy tulajdonság. Bdmésztágában
se nem lát, se nem hall.
BÁMÍT, (bám-ít) áth. m. bámtí-ott, pár. —t,
htn. —ni v. —ani. Csudálkozásra gerjeszt; a látott
vagy hallott dolog elfogulttá teszi. V. ö. ÁMÍT.
BÁMÍTÁS, BÁMITÁS, (bám-ít-ás) fa. tt. bámitás-t, tb. —ok. Cselekvés, mely által valakit bámítanak. V. ö. BÁMÍT.
BÁMÍTÓ, BÁMITÓ, (bám-ít-6) mn. tt bámüó-t,
tb. —k. Aki vagy ami elfogult Csudálkozásra gerjeszt,
illetőleg ami váratlansága, rendkivűlisége, szokatlansága által igen meglep. Bámíló eset, tünemény, látvány. Bámító gyorsaság, vakmerőség.
BÁMÍTÓLAG, (bám-ít-ó-lag) ih. Csudálkozást
gerjcsztőleg, csudálatosán, meglepve, a maga nemében váratlan, szokatlan, rendkívüli módon.
BAMMOG, (bamm-og) gyak. önh. m. bammoglam, —tál, —ott. Magában diinnyög, haragjában
mormog. Azon hangutánzók osztályába tartozik, melyek nagyobb nyomatosság végett a gyök véghangját
megkettőztctik , mint: vinynyog, hinynyog, nyámmog,
duzzog, dünynySg, stb. Hasonlók hozzá a mozgásra
vonatkozó : Icammog, czammog is.
BAMMOGÁS, (bamm-og-ás) fa. tt. bammogás-t,
tb. —ok. Magában dfinnyögés, mormogis.
BÁMUL, (bám-úl) önb. és áth. m. 6ámúl-í. Valami meglepő, váratlan, rendkiviili, megfoghatatlan
dolgon egészen elfogulva csud&lkozik, esze s ítélő
ereje mintegy szünetet tart, vesztegel. Hint önható
ön, én, Sn, és rá re ragu neveket vonz. Bámulok rajta.
A gyermekek és tudatlanok minden új dolgon bámulnak. Minden ember bámult vakmerőségeden. Hát te
mire bámulsz? Amint megjelent, mind rá bámultak.
Áthatólag tárgyesetes viszonynévvel jár. Bámulni ás
Isten müveit, és mindenhatóságai. Megbámulták ö't, azaz, megcsudálták. Néha viszonynév nélkül ám. bámészkodik, áncsorogva vesztegel. Ne bámuljatok, de
tegyetek már valamit.

BÁMULÁS—BÁN
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azaz csudálni kell; csudálatra méltó, a maga nemében kitűnő. Bámulandó bátortág, kitartás. Máskép :
bámulatos.
BÁMULÁS, BÁMULÁS, (bám-úl-ás) fn. tt. bámulás-t, tb. —ok. Meglepő dolog fölötti csudálkozás,
álmélkodas, illetőleg elfogult lelki állapot, midőn valamit bámulunk. Ez esemény bámulással tölt el. Bámulásra gerjeszteni valakit. Bámulásig meg vagyok
lepve. Bámulásomból alig bírok magamhoz térni.
BÁMULAT, BÁMULAT (bám-úl-at) fa. tt. bámulat-ot. A lélek rendkívüli, elfogult állapota, melybe
akkor jön,'midőn valami meglepő, nagy, ritka tüneményü dolog mintegy megfoghatatlannak látszik előtte.
Elfogta a bámulat.
BÁMULATOS, (bám-ul-at-os) mn. tt bámutatos-í, vagy —aí, tb. —ok. Ami bámulást okoz, bámulattal jár; a maga nemében váratlan, rendkívüli,
megfoghatatlan. Bámulatos esemény.
BÁMULATOSÁN, (bám-ul at-os-an) ih. Bámulatot okozva, bámulatos módon, csudálatosán, meglepőleg.
BÁMULVÁNY, (bám-ul-vány) fn. tt bámuívány-t, tb. —ok. A nép mulattatására rendezett holmi
szemfényvesztő, vagy rendkívüli mutatvány, mely első pillanatban bámulásra, Csudálkozásra indít (Spectacnlum).
BAK, elvont gyöke a bankó, bangóé* származéknak ; változattal; mán, melyből mankó, mancs, és bún,
melyből bunkó származott Ezen szóban pedig: banka, azon gyök hangutánzó.
—BÁN, vékonyhangon —BEN, névmódosftó
rag. L. BEN.
BÁN, (1), fn. tt. bán-t, tb. —ok. így neveztettek
hajdan a magyarországi végtartományok kormányzói,
főnökei, mint: macsói, temeti, Szörényi bán, és a máig
fönálló, horvátországi bán. Eredetét némelyek a baján
avar szóból magyarázzák, mely annyit tett nálok, mint
khagan, azaz vezér, mások a bóján horvát azóból,
mely hatalmas embert jelent; némelyek a pán (úr)
tót és cseh szóból. Előfordul különösebben a persa
nyelvben, tökéletesen egyező kimondással: bán (a
zendben és szanszkritban: van), melyet Valiéra szókönyve így értelmez: posscssor, dominus, vir mágnás, illustris, dux; és öszvetett szók végén: custos
(gondviselő, bánó), pl. bághbán kertész (kerttel bánó),
darbán ajtónálló (ajtóval bánó). Innen ered talán ispán = ősbán is. A mongol nyelvben uvan vagy von
ám. fejedelem (Fürst).
Több helység neve is mind Magyarországon,
mind Erdélyben, melyek már XIII. századi oklevelekben és a Váradi Regestrumban is előjönnek. Öszvetételekben: .Bánfa, Bánfalva, Bánffi-Hunyad, Bán„Bámulva kergetjük álmánk tarka képét,
halma, Bánháta, Bánhegyes, Bánhida, Bánhorváth,
Örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét"
Bánkúm, Bánlaka, Bánpataka, Bánréve, Bánszeg.
Berzsenyi.
Mikből megtetszik, hogy e név régtől fogva divatos és
BÁMULANDÓ, BÁMULANDÓ (bám-úl-and-ó) igen elterjedt vala a két magyar hazában.
mn. tt bámulandó-t, tb. —k. Amit vagy akit rendkíBÁN, (2), áth. önálló gyök. m. bán-t. 1) Fájlalja,
vüli, váratlan, meglepő tulajdonsága miatt bámulni, sajnálja, hogy valu:ui roszat cselekedett, vagy hibát
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követett el, vagy valami teendőt elmulasztott. Bánom,
hogy tanácsodat nem követtem. Várj, várj, megbánod
te még ezt. Szánom-bánom bűneimet. Hogy dolgod meg
ne bánd, a nyomorultat szánd. Km. Soha se bánd biz
ad.. Eb, aki bánja. Jaj de bánom, hogy erre az életre adtam magamat. Késő bánnod, amit helyre nem hozhatsz.
Harmadnapig dinom-dánom, holtig való szánom-bánom.
Közmondás a szerencsétlen házasságról. 2) Szélcsb ért.
akármi kedvetlen dolgon szomorkodik, sajnálkodik.
Ha meghalok, sem bánom, úgy sincs engem ki szánjon.
Népdal. Eb is bánja az orrát, ha t. i. megütik. Aki
bánja, tegyen róla. Bánja béka a deret, nem tetszik
neki. 3) Gondol valamivel, aggódik rajta. Bánom is
én ! Mit bánom én ? .A'em bánom, tégy amint tetszik.
4) Nincs ellenére, ráhagy valamit. JVern bánom, ha eljösz. Nem bánom, mcnjUnk. Eredetileg bá indulatszóból eredett, mint e kedélyre vonatkozók is : szán, sajnál, vajh ! hajh, bár, jaj ! Rokonnak látszik vele a
latin poen-itet. V. ö. BÁNIK.
BANA, 1) férfi kn. Barnabás, máskép: Barna.
2) Falu neve Komárom vármegyében, helyr. Banára, —n, —ról.
BÁNADALOM, (bán-ad-al-om) fn. tt. bá«adalmat. Valamely kedvezőtlen dolog fölötti szomorkodás, sajnálkozás. Él e szóval Mikes K. törökországi
lev. 303. 1.
BÁNAKODÁS, 1. BÁNKODÁS.
BÁNAKODIK, 1. BÁNKÓDIK.
BÁJÍALOM, (bán-al-om) fn. tt. bfínolma*. A bánadalom szónak valamivel kisebb hatása módosítványa, olyforma árnyalati viszony lévén köztök, mint:
uralom és uradalom, bírálom és birodalom, nyugalom és nyugodalom között.
BÁNANDÓ, (bán-and-ó) mn. tt. bánandó-t, tb.
—k. Sajnálásra méltó, ami megérdemli, hogy szomorkodjunk miatta. Bánandó elmulasztás. Bánandó
veszteség.
BÁNÁS, (bán-ás) fn. tt. bánás-t, tb. —ok. 1)
Midőn a bán gyökből ered, ám. szomorú, sajnálkozó
érzés, midőn valamit bánunk. 2) Ha a Mmfc-ból származik, jelent valamivel foglalkodást, gondviselést, különösen azon cselekvési módot, melyet társadalmi viszonyban mások iránt követünk. Szelíd, engedékeny
liánás. Kemény, szigorú bánás. Emberekkel való bánás.
Rósz bánás miatt elsa<ny>ilt házi állatok. V. ö. BÁNIK.
BÁNÁSMÓD, (bánás-mód) ősz. fn. Bizonyos cselekvési rend, szokás, melyet a velünk társadalmi viszonyban élő emberek irányában követünk, vagy mely
szerint valamit kezelünk. Ildomos, eszélyes, nyájas,
barátságot bánásmód. Durva, visszataszító bánásmód.
BÁNAT, (bán-at) fn. tt. bánat-ot. Szomorú kedélyállapot, midőn valaki tartós lelki fájdalomban szenved akár az önmaga által elkövetett bűn, vagy hiba,
akár oly kedvezőtlen események miatt, melyek öt közelebbről illetik. Mily bánat. Sok búval, bánattal tölttni napjait. .A'cro tudom, hová legyek bánatomban.
Mujhalok bánatomban. Kési) bánat, ebgondolat. Km.
Különösen hiterkölcsi értelemben jelenti a magába

tért bűnös szomorúságát, elkövetett bűnei miatt Töredelmes bánat, azon föltétellel, hogy többé nem vetkezünk. Tökéletes bánat, mely nem valami mellékes
érdekből, pl. az örök büntetés félelméből, hanem tiszta
erkölcsi indokokból, az Isten szeretetéből, s a bűnnek
utálatából ered.
BÁNÁT, 1. BÁNSÁG. 2).
BÁNATBÉR, (bánat-bér) ősz. fn. Bizonyos mennyiségű pénz, melyet előre letenni kötelesek, kik valamit nyilvános árverés vagy árlejtés utján haszonbérbe venni akarnak, máskép : bánatpénz.
BÁNATHÁZ, (bánat-ház) ősz. fn. A kathólika
egyházban szokásos halotti szertartásoknál fölállított
gyászalkotmány, mely fekete posztóval beterített koporsót ábrázol, égő gyertyákkal, kereszttel, az illető
balott jelvényeivel stb. íőlékesíttetik. (Castrum doloris).
BÁNATOS, (bán-at-os) mn. tt. bánatos-t, vagy
—át, tb. —ak. Ami bánatot fejez ki; bánattal, szomorkodással, sajnálkozással telt. Bánatos arcz. Bánatot szív. Nehéz a bánatos arcznak víg kedvet mutatnia.
A bánatos szívet akármi szó szele is megkeserítheti.
Bánatos állapot. Bánatos érzés.
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„Bánatos érzéssel nézek vissza rátok,
Ti szelíd szerelmek s vidám nyájasságok
Örömmel tölt órái."
Berzsenyi.
BÁNATOSAN, (bán-at-os-an) ih. Bánattal eltelve, valami fölött szoinorkodva, keseregve.

BÁNATPÉNZ, (bánat-péuz) 1. BÁNATBÉR.
BÁNATTELI, (bánat-teli) ősz. mn. lásd BÁNATOS.

BANCSÓKOS, (ban-dsa-ók-os) mn. tt. bancsókos-t, vagy —át, tb. —ak. Csókaszcmü, azaz, kinek
bandzsalsúga miatt szeme fehére igen kilátszik. V. ö.
BAXDZSA.
BÁND, falu Veszprém megyében; MEZŐ—,
erdélyi helység ; helyr. Bánd-on, —rá, —ról.
BANDA, fn. tt. bandát. Általán több személyek
társulata, kik bizonyos czélból öszvetartanak, együtt
járnak-kclnek, vándorolnak, stb. Különösen 1) Zenészek társulata. Czigány banda. Katonai banda. 2) Tolvajok, zsiványok egyesülete. Tolvajbanda, tsiványbanda. Idegen eredetű szó, olaszul banda, fraucziául
bande, németül Bande. Megvan az arabban bcnd, és
syriai nyelvben bando, mint bizonyos csapat katonaságot jelentő szó.
BANDI, az András keresztnévnek kicsinyített
módosítványa, máskép : Bandri, Andor, Endre. „Útnak indult szőke Bandi." Kisfaludy K. Angyal Bandi,
elhirhedt zsivany.
BANDS, elvont törzse a bánása, bandsal, bandsalog szóknak. Elemezve vagy bam-ds, a bam gyöktől, mennyiben a bandsa uéliutt bámészt is jelent;
vagy talán gyöke bán a bal változata, mint a balga
és banga szókban. Eszerint a bandzsa balra, vagy balul nézőt jelentene. Alapfogalomban egyezik vele a
kanén, kanfxal, a görbét jelentő kam gyöktől, ám.
görbén néző, továbbá a sanda azaz csanda a csa
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gyöktől, melyből félrehajlást, félremenést jelentő
azok származnak.
BANDSA, (bands-a) mn. tt. bánosát. Akinek szemei nem párhuzamos irányban, hanem keresztben,
vagy nem egyenesen hanem félre néznek, minek oka
abban rejlik, hogy a szemgolyók tengelyei nem párhuzamos irányúak. Tréfásan : káposztáskertbe néző,
azaz, kecskeszemü.
BANDSAL, (bands-a-1) mn. tt bandsal-t, tb.
—ok. A bandsa szónak l hanggal megtoldása, mint:
kaneta, konctól, sanda, tandal, hangya, hangyái, stb.
BANDSALI, (band's-a-1-i) tt bandsali-t, lásd
BANDSA.
BANDSALÍT, (bands-a-1-ít) önh. m. bandsalitott, pár. —s, htn. —ni vagy —ani. Bandsán néz.
BANDSALOG, (bands-a-1-og) gyak. önh. m.
bandsalog-tam, —tál, bandsalgott, htn. —ni vagy
bandsalgani. Bandsa módra nézgél, kacsingat, tekinget.
BANDSALSÁG, (bands-a-1-ság) fa. tt bandsaltág-ot. Szemhiba, midőn a szemgolyók tengelyei nincsenek párhuzamos irányban; bandsa állapot vagy tulajdonság.
BANDSÓKOS, L BANCSÓKOS.
BÁNFA, helynevek, Baranya és Szála megyékben ; helyragokkal: Bánfá-n, —rá, —ról.
BÁNFALVA, (Bán-falva) helységek neve Mosony és Trencsin vármegyékben; helyragokkal: Bánfalvá-ra, —n, —ról.
BÁNFFIHÜNYAD, mezőváros Erdélyben, Kolos megyében; helyr. Bdnffi-Hunyad-on, —rá, —:ról.
BANGA, (bam-og-a vagy bal-og-a) mn. tt bangát. Egyfigyü, mamiasz, ostoba. Gyöke vagy bam,
honnét a rokon érteményü bamba, vagy talán hangváltozattal bal, mennyiben alapfogalomban egyezik
vele a balga is. Tájszokásilag annyi is mint benge.
BANGITA, (bang-it-a) fa. tt bangitát. Az öthímesek és háromanyások seregéhez tartozó cserjenövény. Fajai: ostormeny és konya-bangita, mindegyiken
sok piros bogyó terem. Gyöke bang rokon a bingy,
bingyó, bogyó, benge szókkal. (Viburnum).
BANGÓ, (bam-g-ó vagy bal-og-ó) fn. és mn. tt
bangó-t, tb. —k. 1) Httle, mamiasz, együgyű, malészáju ostoba, máskép: banga. 2) Növénynem az anyabímesek seregéből, fajai: egygolyóju, légytermS, póktermő bangó. E második érteményben gyöke valószínűleg a bogyót, bingyót jelentő bang. (Ophrys).
BANGÓCZ, 1) L. BANGA. 2) Káposztanemü
növények torzsája. Eredetileg bunkócz lehetett, t i.
bunkóhoz, buczkóhoz hasonló alakjától.
BANGY, (ban-gy vagy bon-gy) fa. tt. bangy-ot.
1) Fákon teremni szokott, különösen az agg fák derekát benövő moh. 2) Ringyrongyból öszvegyürt tekercs, máskép: bongy, bonnan, bongyol, bongyolít
BÁNHALMA, népes puszta Heves megyében;
helyr. Bánhalmá-n, —rá, —ról.
BANHATÓS, (bin-hat-6-s) mn. tt bánhatás-t,
vagy —a<, tb. —ok. Akivel könnyű búnni, azaz, ön-

véleményében, akaratában nem makacs, akit okkalmóddal valamire bírni nem nehéz.
BÁNHÁZA, puszták Bihar és Szabolcs megyékben ; helyr. Bánhdtd-n, —rá, —ról.
BÁNHEGYES, puszta Csanád megyében ; helyr.
Bánhegyes-én, —re, —ró'l.
BÁNHIDA, falu Komirommegyében; helyr.
Bánhidá-n, —ró, —ról.
BÁNHORVÁTH, falu Borsodban; helyr. Bánhorváth-on, —ró, —ról.
BÁNIK, (bán-ik) k. m. bán-tam, —tál, —t, pár.
bán-j-ál. Valamivel foglalkodik, valamit kezel. Fal
vei ragu neveket vonz. A katona fegyverrel bánik, A
varga árral, a koodcs pSrSlylyel tudjon bánni. Különösen, a rábízott vagy gondja alá vett személy, illetőleg dolog iránt bizonyos eljárási módot követ Alattvalóival, ételedéivel, tisztjeivel jól, emberségesen bánik.
Szépen bánni a növendékekkel. Kegyetlenül, rostul, gorombáid bánni valakivel. Gyermekeivel mostohán bánni.
Még ős oktalan állatokkal is jól kell bánni. Továbbá:
gondoskodik, szükségesekkel ellát A kocsis lovaival,
a juhász nyájával bánik. Elbánni a marhával, ám.
megetetni, megitatni. Elbánni a vendégekkel, kellően
fogadni, ellátni. Atv. ért elbánni az ellenséggel, vele
megküzdeni, azt megverni.
Ezen igében noha végelemzéssel szinte a fuvás,
különösebben a fáradság alapfogalma rejlik, • ennélfogva rokonítható a bán igével: mindaz&ltal közelebbről a baj szót tekinthetjük törzsnek, melytől származott bajm vagy bojn törzs is ,bajmol' és .bajnócza'
szókban; bán is tehát ám. bajm vagy bojn, további
képzéssel bajmol vagy bajnol (bajonol = bánói); az
aj hangok könnyen változtak hosszú á-vá (mint látnaja = látn-á, haUan-aja = hallan-a, s több számtalanokban). Teljesen egyezik vele a hellén nír-opat,
mely miden jelentéseiben (Rost szótára után: Arbeit
habén, sich miiben, mit etwas bescbaftígt sein; Noth
leiden stb.) egészen öszveüt a magyar bajlódik (bajoló-d-ik) szóval. A szanszkritban is pon gyöknek épen
a föntebb! jelentések tulajdonittatnak.
BANK, fn. tt bank-ot. Kereskedelmi műszó,
ám. nyilvános intézet, melyben pénzt váltanak és
kölcsönöznek. Többféle fajai vannak : jegybank, váltó vagy leszámítoló bank, földhitelbank, nemzeti bank
stb. így neveztetik a játszóasztaloknál azon pénzmennyiség is, melyet valaki a játék alapjául kitesz,
innen: bankot adni, bankot elveszteni, bankot megnyerni, stb.
Idegen eredetű szó, mely padot, asztalt jelent,
németül Bank, olaszul bonca, spanyolul, portugállal
bonca, baneo, francziául banc, banaue; a régi német
panh szóhoz igen közel jár a magyar páhó.
BÁNK, 1) férfi kn. tt Bánk-ot. A Benedek név
albangú változata, máskép : Benke, Benkö, BendS,
Bencxe, Bende, Beké stb. Honi történelmünkben nevezetes Bánk bán. 2) Faluk neve Nógrád és Veszprém vármegyékben ; helyr. Bdnic-ra, —ön, —ról.
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BANKA, fn. L. BÁBUK, BABUKA. Bttdös,
mint a banka. Km.
BANKA, faluk neve Nyitra megyében ; helyr.
Dánká-n. —rá, —róí.
BANKADÓ, (bank-adó) ősz. fn. Játékosok műszava. Jelenti a játszótársak közöl azt, aki bizonyos
mennyiségű pénzt játék alapjául koczkára tesz.
BANKALAP, (bank-alap) ősz. fn. Ami a bank
működéseinek, üzleteinek alapul szolgál, pl. jegybanknál az érczkészlet pénzben vagy érczrudakban ;
földhitelbanknál a tartaléktőke vagy tartalékalap.
BANKÁÉ, (bank-ár) fn. tt. banfcár-t, tb. —ok.
Pénzváltó, pénzváltással, váltókkal, s egyéb hitelpapírokkal üzérkedő. (Banquier).
BÁNKESZI, falu Nyitra megyében; helyr. Bánkeszi-be, —ben, —bó'i.
BÁNKFALVA, helység Erdélyben a Csíki székben ; helyr. Bánkfalvá-n, —rá, —róí.
BANKHÁZA, népes puszta Pest megyében;
helyragokkal: Bankházd-n, —rá, —róí.
BÁNKHEGY, népes puszta Sopron megyében ;
helyr. Bánkhegy-en, —rí, —ró'í.
BANKIGAZGATÓ, (bank-igazgató) ősz. fn. Azon
személyek egyike, kik valamely bank ügyeinek vezérletével vannak megbízva.
BANKJEGY, (bank-jegy) ősz. fn. A bank által
kiállított jegy, illetőleg papiroopénz, köznyelven: bankóczédula.
BANKKORMÁNYZÓ, (bank-kormányzó) ősz. fn.
Az egész bankintézet feje, vagy elnöke.
BANKÓ, (1), (ban-kó) fn. tt bontó-*, tb. —k.
Némely táj szólás szerint ám. mankó vagy bunkó.
BANKÓ, (2), fn. tt. bankő-t, tb. —k. Bank által kibocsátott papírpénz, baukóczédula. „Akadtam
még egy bankóra, mit szántam szemborítóra." Csokonai. Egy, St, tíz, száz, ezerforintos bankó. „Az egyikben aczél, kova, tapló, a másikban száz forintos bankó." Népdal.
BÁNKODÁS, (bán-kod-as) fn. tt. Unkodát-t,
tb. —ok. Szomorkodás, sajnálkozás, sopáukodás. V. ö.
BÁNKÓDIK.
BÁNKÓDIK, (bin-kod-ik) k. m. bá«kod-tam,
—<ál, -^ott. Folytonosan bán, azaz sajnál, fájlal valamit ; szomorkodik, kesereg, sajnálkodik, sopánkodik
valamiért, valami fölött, vagy miatt. Kedvese halálán
bánkódik.

bank részéről adatik bizonyságul a betett öszveg felől.
Bankrészvényeket eladni, venni.
BANKTÖKE, (bank-tőke) ősz. fn. 1) L. fiánkalap. 2) Azon egész tőke, melylyel valamely bank
működik, ide számítván nem csak az érczkészletet,
hanem minden más értékeket is, pl. épületet, a menynyiben az sajátja, mindenféle értékpapírokat, mint
államkötelezvényeket, magánosok váltóit, zálogait, stb.
BANKUS, fn. tt bankws-í, tb. —ok. Gyermekijesztő mumus, bubusféle báb.
BÁNLÁS, (bán-ol-ás) fh. tt. bánlás-t, tb. —ok.
Valamely ügynek, értekezlet! dolognak, illetőleg pernek önállóbb tárgyalása, kezelése, minthogy bánik s
innen bánás némi szenvedőlegességet teszen föl. Némelyek által használni kezdett, de lábra nem kapott
új szó, a bánlat, bánlott társaival együtt
BÁNMAJOR, népes puszta Vas megyében j helyragokkal : Bánmajor-on, —rá, —ról.
BANNY, elavult gyöke a bannyas, bannyol szóknak, s egy azon bony gyökkel, melyből bongy, bongyoí, bongyolódik származtak.
BASNYAS, (banny-as) mn. tt. bonnyos-í vagy
—át, tb. —ak. Györtájéki szó, ám. bozontos, öszvevissza bonyolódott, kuszáit szőrű, hajú.
BANNYOL, (banny-ol) átb. m. bannyol-t. Bozontossá, tesz valamit, nevezetesen szőrt, baját, gyapjút. V. ö. BANNYAS.
BANNYOLÁS, (banny-ol-is) fn. tt. bannyolás-t,
tb. —ok. Cselekvés, melynél fogva valamit bannyassá,
azaz bozontossá, gubanczossú tesznek.
BÁNOL, (bán-ol) mintegy bajmol értelemben.
V. ö. BÁXLÁS, BAJMOL.
BÁNÓPÉNZ, (bánó-pénz) 1. BÁNATPÉNZ.
BANOTA, falu Zala megyében ; helyragokkal:
Banotá-n, —rá, —ról.
BÁNPATAKA, falu Erdélyben, Hunyad megyében: helyragokkal: Búnpataká-n, —rá, —róí.
BÁNRÉVE, falu Gömör megyében; helyragokkal: Bánrévc-n, —re, —ró'/.
BÁNSÁG, (bin-ság) fn. tt bánság-ot. 1) Báni
méltósúg. Horvátországi bánság. 2) Tartomány vagy
vidék, melynek kormányzója vagy helytartója bán
czímet visel. Régi maceói, Szörényi bánság. A hajdani
temesi bánság ma is megtartotta nevét, ámbár vármegyékre és katonai vidékekre van osztva, máskép:
bánat.
BANSZEG, népes puszta Zala megyében ; helyragokkal : Bánszeg-rn, —re, —ró'!.
BÁNT, (bán-t) áth. m. bánt-ott, pár. —s, htn.
— ani vagy —ni. 1) Altalán akármiféle sérelem által kedvetlenséget, szomorúságot, fájdalmat, boszuságot okoz valakinek, s mintegy bánó, bánatos állapotba helyez valakit. Különösen jogaiban ,' vagyonában
háborgat, nyugtalanít, megrövidít valakit Ne bántsd
a magyart. Zrínyi. JYe bántsd a másét. 2) Valamihez
hozzányúl, amit illetetlenül kellene hagynia. Kárt,
sérelmet okoz. iVe bántsd a gyönge csemetéket. Kár azt
bántani, ami nincs utadban. 3) Ingerel, boszout. A'«

„Gyűlöltünk mint kurucz, tatár,
Bánkodrunk mint a puszta vár,
Ügyünk azért
Sikert nem ért."
Vörösmarty „Jóslat"-a.
Mondják inegnyújtva is: bánkódik, de hibásan,
mert elemezve: bán-ak-od-ik mint szán-ak-od-ik, fenek-e'd-ik, ÍBn-ek-éd-ik, stb.
BANKRÉSZVÉNY, (bank-részvény) ősz. fn. 1)
Bizonyos pénzöszveg, mely a banktőkének egyenlően felosztott egy részét teszi. 2) Azon jegy, mely a
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bántsd a makranczos gyermeket, az ittas embert. 4)
Mondjuk holmi bajokról, betegségekről. Nyavalyatörés, hideglelés bántja. Mi bánt édes fiam f azaz mi bajod, mid fáj ? Átr. ért. a restség bántja, nem akar dolgozni, lustaságban szenved.
Gyöke az önálló ige bán, melyből t képzővel
lett bán-t, mint: vál-t, buj-t, kel-t, ser-í, vesz-t vagy
elavult gyökökből: szám-t, rom-t, bom-t, stb.
BANTALMAS, (bán-t-al-om-as) mn. tt bántalmas-t vagy —át, tb. —ok. Ami bántalommal jár,
bántalmat okozó. Bántalmas szó.
BÁNTALMAZ, (bán-t-al-om-az) áth. m. bántalmoz-tam, —tál, —ott, pár. —t. Bántalommal illet,
sérteget. Stóval, tettel bántalmazni valakit.
BÁNTALMAZÁS, (bán-t-al-om-az-ás) fn. tt.
bántalmazás-t, tb. —ok. Cselekvés, mely által valakit
bántalmaznak, sértegetnek.
BÁNTALMI, (bán-t-al-om-i) mn. tt. bántalmi-t,
tb. —ak. Bántalmat illető, arra vonatkozó. Bántalmi per.
BÁNTALOM, (bán-t-al-om) fn. tt báníalm-oí.
Valakinek személye ellen elkövetett jogtalan cselekedet, sérelem. (Szándékos bántalom. Gyógytanilag : beteges állapot, testi sdrelem. Vízkóros, lázas bántalom.
BÁNTALOMVÁD, (bántalom-vád) ősz. fn. TÖBvény előtti kereset a szenvedett bántalom, vagyis sérelem miatt.
HÁNTÁS, (bán-t-ás) fn. tt. bántás-t, tb. —ok.
Altalán jogtalan cselekvés, mely által valaki másnak
sérelmet, fájdalmat, szomorúságot, kárt stb. okoz.
Sántát nélkül legyen mondva. Minden szava bánt ás.
Becsületbdi bántás.
BÁNTATLAN, (bán-t-at-lan) mn. tt. báníatlan-f,
tb. —ok. Akit nem bántottak, nem sértettek, nem
nyugtalanítottak; akit nem érintettek, amihez nem
nyúltak. Használtatik határozóul is. Fád népek között
bántattan utazni. Bántatlan hagyni valamit.
BÁNTATLANSÁG, (bán-t-at-lan-ság) fn. tt.
bántaílanság-oí. Bántatlan, sértetlen, illetctlen állapot
BÁNTATLANÜL, (T>án-t-at-lan-ul) ih. Anélkül,
hogy valaki bántaná vagy bántotta volna; sértetlenül,
illetés nélkül.
BÁNTHATATLAN, (bán-t-hat-at-lan) mn. tt.
bánthatatlan-t, tb. —ok. Akit vagy amit bántani, sérteni, megszomoritani nem lebet, vagy nem szabad.
BÁNTHATATLANUL, (bánt-hat-at-lan-ul) ih.
Bánthatatlan állapotban, sérthctetlenül.
BÁNTÓ, (bán-t-ó) mn. tt. bántó-í, tb. —k. Aki
vagy ami bánt, sértő, azomorító. Bántó szavak. Bántó
magaviselet. V. ö. BÁNT.
BÁNTÓDÁS, (bin-t-ó-d-ás) fn. tt bántódás-t,
tb. —ok. Kedvetlen, szomorító állapot, érzelem, melyet bántás, megsértés okoz.
BÁNTÓDIK, (bán-t-ó-d-ik) bekz. m. báníódtam, —tál, —ott. Magát bántottnak, megsértettnek
érzi. Bántódni, megbántódni valami által vagy valamiért.

BÁNTOGAT, (bán-t-og-at) gyak. 4th. m. bántogat-tam, —tál, —ott, pár. bántogass. Valakit gyakran, ismételve, sokszor bánt, sérteget, háborgat, nyugtalanít.
BÁNTOGATÁS, (b&n-t-og-at-ás) fn. tt. báníogatás-t, tb. —ok. Gyakori, ismételt bántás, sértegetés, háborgatás, nyugtalanítás.
BÁNTÓLAG, (bán-t-ó-lag) ih. Bánt* módon,
megsértve, megszomorítva- Bántólag szólam valakihez.
BÁNY, elvont gyöke a bánya, bányai szóknak,
és ezek származékainak. L. BÁNYA.
BANYA, (bany-a) fn. tt. banyát. Elkorosodott
vén asszony, öreg anyóka. Vén banya. Ha az anyja,
a vén banya, ott nem lelt volna. Népdal. Átv. ért.
zsúmbes, nyelves, hírhordó, mint a banyák lenni szoktak. Gúnyos, gyöngédtelen elnevezés.
Eredetére nézve nem egyéb, mint anya, b előtéttel, honnan Csalóközben banyalúd ám. anyalúd, vénlúd. Egyezik vele a latin anus (anyus).
BÁNYA, (bány-a) fn. tt bányát. 1) Általán fold
alatti hely, üreg, mélység, melyből ásványokat vájnak,
túrzanak, ásnak, fejtenek. Sóbánya, melyből sót vágnak, kb'bánya, melyből köveket fejtenek, kószénbányo,
stb. Különösen, oly hegyek gyomra, ürege, melyekből érczeket ásnak. Aranybánya, eztlstbánya, rézbánya, továbbá oly helységek és városok neve, melyek
ilyetén bányákkal bővelkednek. Selmeczbánya, KörmSczbánya, Bakabánya, Bélabánya stb. 2) T&jszokásilag: érczes fürdő. 3) Hevesben így nevezik néhutt
azon gödröt, melyben a vályognak való agyagot tapossák, továbbá a sertések feltúrt fekhelyét.
Az első pont alatti érteményben a latíu fodina szónak felel meg, s valószínű, hogy valamint ennek gyöke fodio (ások, vájok), hasonlóan a bánya szóban az
ásás alapfogalma rejlik, t. i. áj váj ám. ás, honnan
vaja, melyből lett ványa, mint borjú boraytt, varjú
varnyu, stb. továbbá a v-nek rokon b-re változtával:
bánya, mint: vakcsó bakcsó, vacsora bacsóra, Valent
Bálint, olyoá olybá stb. miszerint bánya annyi volna
mint vaja, (fodina). A második pont alatti érteményben
rokonok vele az olasz bagno, franczia Iáin, latin balneum, bélien ^aiavetor. Mind az ásványokra, mind a
fürdőre vonatkozó bánya megvan a szláv nyelvekben
is. Akik azon alapfogalomból indulnak ki, hogy a
bányák a fold belsejében léteznek, véleményük oda
megy ki, hogy e szó gyöke be, melyből lett bény, bénye, mélybangon bánya. Talán a Bénye helységek neve is innen származott, legalább az Esztergám megyei
Bény ásványos gyógykútjáról ismeretes a maga környékén.
BÁNYA, számos helyneveket alkot mind a két
magyar bazában: Kis—, Afagy—, Felső"—, ó—,
Új—, Cseh—, Német—, Rima—, Magyarországon,
Abrud—, Király—, Kis—, Kb'rBs—, Lapos—, Oláhlapos—, Mosó—, Erdélyben. Helyr. Bányá-n, —rá,
—róí
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BÁNYAÁCS—BÁNYAGYÁM

BÁNYAGYÜLÉS—BÁNYAKÖNYV

BÁNYAÁCS, (bánya-ács) ősz. fn. Bányaépitészi
ács, aki a bányákhoz szükséges famttveket, pl. vízhúzó, vizhajtó kerekeket stb. készíti.
BÁNYAADÓ, (bánya-adó) ősz. fű. Adó neme,
melyet a b&nyabirtokosok fizetnek.
BÁNYABÉR, (bánya-bér) ősz. fii. L. BÁNYAVÁM.
RÁNYABIRÓ, (bánya-biró) ősz. fn. Bányai törvényhatósághoz tartozó személy, ki a bányászok közt,
és bányák körül előforduló peres ügyekben itél.
BÁNYABIHÓI, (bánya-birói) ősz. mn. Bányabiróhoz tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Bányabirói eljárás, ítélet.
BÁNYABIRÓSÁG, (bánya-bíróság) ősz. fn. 1)
Binyabirói tisztség, hivatal. 2) L. BÁNYABIRÓSZÉK.
BÁNYABIEÓSÁGI, (bánya-birósági) ősz. mn.
Bányabiróságra vonatkozó, attól eredeti Bányabirósdgi ítélet.
BÁNYABIRÓSZÉK, (bánya-biró-szék) ősz. fn.
Törvényhatóság, mely a bányapöröket intézi, a bányai
ügyekben itél.
BÁNYABIRTOK, (bánya-birtok) ősz. fn. Birtok,
melynek területe bányát foglal magában, melynek
tárgyát b&uya teszi.
BÁNYABIRTOKOS, (bánya-birtokos) ősz. fn.
Oly személy, kinek bányája van.
BÁNYABÜK, falu Erdélyben; helyr. BányabUk-Sn, —re, —röl.
BÁNYACS1PA, (bánya-csipa) ősz. fn. Mindenféle folyékony, vagy csepegő, gyantái ásványok a bányákban.
BÁNYÁCSKA, KIS— (másképSzéphalom} falu
Abaűjban ; RUDA—, Zemplénben; helyr. Bányácakd-n, —rá, —rói.
BÁNYAESKÜIT, (bánya-cskütt) ősz. fn. Alsóbb rendű felügyelő tiszt a bányákban.
BÁNYAFA, (bánya-fa) ősz. fn. Támaszul alkalmazott gerendák, czölöpök stb. melyek a bányalikakban fölállíttatván azokat a bedöléa ellen megóvják.
BÁNY AFELVIGYÁZÓ, lásd BÁNYAMESTER.
BÁNYAFÉM, (bánya-fém) ősz. fn. 1) A bányák
gyomrában rejlő fém (metallum). 2) A kovácsok legkeményebb neme, mely a közönséges kovácstól különbözik.
BÁNYAG, (bány-ag) fn. tt. bányag-ot. Vegyes
érczfaj. (Cobalticum). Mirecssavas hanyag. (Cobalticum arsenicosum). Afiregsavas bányag. (Cobalticum
arsenicicum).
BÁNYAGRÓF, (bánya-gróf) ősz. fn. A bányákra
fölügyelő legfelsőbb tiszt, ki a mellé rendelt tanácscsal a bányaügyeket igazgatja.
BÁNYAGYÁM, (bánya-gyám) ősz. fn. Szilárd
stikla- vagy érczkövcs fal, mely a földalatti bányautakon támaszul hagyatik, nehogy az üregek beszakadjanak.

BÁNYAGYÜLÉS, (bánya-gyűlés) ősz. fa. A bányabirtokosok öszrejövetele, bányai dolgokat, ügyeket elintéző tanácskozás régett.
BÁNYAHASZON, (bánya-baszon) ősz. fn. Jövedelem, melyet a bányák hoznak.
BÁNYAHÁZ, (bánya-ház) ősz. fh. A bányákhoz
tartozó mindenféle épületek, ú. m. olrasztókemenczék,
huták stb.
BÁNYANY, (bany-any) fn. tt bányany-t. Cobaltum. Máskép: kékleny vagy kékeny. Azon egyszerű vegyclemek egyike, melyek a nemtelen fémek osztályát teszik.
BÁNYAHIVATAL, (bánya-hivatal) ősz. fn. 1)
Hivatal, melyet valaki a bányák igazgatása, fölügyelése körül visel. 2) A bányákra felügyelő tiszti személyzet.
BÁNYAISZÁK, (bánya-iszák) ősz. fn. 1. BÁNYÁSZISZÁK.
BÁNYAJÁKÓ, (bánya-járó) ősz. fa. Bányatiszt,
kinek kötelessége a bányászok után járni, s a bányamüveket folytonosan szemmel tartani.
BÁNYAJOG, (bánya-jog) ősz. fn. 1) Szabadalom bányát nyitni s bányászokat tartani. 2) Törvények öszvege, melyeket a bányákra nézve a felsöség
vagy törvényhozás vagy a sxokús megalapított.
BÁXYAJÖVEDÉK,BÁXYAJÖVEDELEM,(bánya-jövedék vagy bánya-jövedelem) ősz. fn. Haszon,
melyet a banyamivclés hajt.
BANYAK.EMKXCZE, (banya-kemencae) ősz. fn.
Somogy vármegyei t.'íjszó, ám. vesszőből font, és sárral tapasztott paraszt kemencze. A Tisza vidékén:
boglyakcmenczt.
BÁNYAKÍSÉRTET, (bánya-kísórtet) ősz. fn. A
babonás bányászok hite szerónt bizonyos bányai kísértet, melynek alacson kis termete van, s ha nem ingerlik, senkit sem bánt.
BÁNYAKÓR, (bánya-kór) ősz. fn. A sorvadásnak egyik faja, mely a bányászoknál kiszárító, és
összehúzó ásványok behatása által fejlik ki, és mellszorulás, köhögés, kezek rcszketése, száraz bőr, és
sorvasztó láz által jelcnkczik.
BÁNYAKÓKOS, (bánya-kóros) ősz. mn. Bányakórban síulödö. V. ö. BÁNYAKÓR.
BÁNYAKÓRSÁG, (bánya-kórság) tt. bdnyo-i-órság-ot. L. BÁNYAKÓR.
BÁNYAKOVÁCS, (bánya-kovács) ősz. fn. A bányamivelésliez ruogkivántató vas eszközöket készítő
mesterember.
BÁNYAKÖ, (bánya-kő) ősz. fn. A kővágó helyeken törés által fejtett kő, mely még faragra nincsen.
BÁNYAKÖLTSÉG, (bánya-költség) ősz. fn. A
bánya megnyitásira, mivelésére és fentartására fordított pénzek öszrege.
BÁNYAKÖNYV, (bánya-könyv) ősz. fa. Hivatalos könyv, melybe a bányáboz tartozó mindennemű
ügyek, különösen a bányabirósúghoz tartozók feljegyeztetnek. Különösebben a bányabirtokokról vczet•27
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419 BÁNYAKRISTÁLY—BÁNYAMUNKA
tetni szokott vagy törvény által vezettetni rendelt
könyv.
BÁNYAKRISTÁLY, (bánya-kristály) ősz. fn.
Üvegszeriileg átlátszó kő, mely majd hatszögü majd
szabálytalan alakkal leginkább a hegyek barlangiban
és részeiben találtatik.
BÁNYAKÜRTÖ, (bánya-kürtő) ősz. fn. Nyilas,
mely a bányaüregbe világosságot ereszt
BÁNYALÁTOGATÓ, (bánya-látogató) ősz. fn.
Bányai tiszt, ki a bányászok után látni, s a bányamesterekre és báuyaesküttekre felfigyelni köteles.
BÁNYALÉG, (bánya-lég) ősz. fn. Levegő a bányaüregekben, mennyire az a külső légtől különbözik.
BÁNYALEGÉNYSÉG, (bánya-legénység) ősz.
fn. A bányákban dolgozó munkások öszves serege.
BÁNYALISZT, (bánya-liszt) ösz.fn. Igen finom
porrá mállott mész a bányákban, mely a sziklahasadékokba lerakodik, s a liszthez igen hasonlít.
BÁNYALÖPOR, (bánya-lő-por) ősz. fa. Lőpor,
melylyel a bányákban réseket törnek, s a sziklákat
fölvettetik.
BÁNYAMANÓ, (bánya-manó) ősz. fn. L. BÁNYAKÍSÉRTET.
BÁNYAMÉCS, (bánya-mécs) ősz. fn. Mécs, melynek világánál a bányászok dolgoznak.
BÁNYAMEGYE, (bánya-megye) ősz. fa. Bizonyos bányához tartozó, s határok által kijelelt kerület.
BÁNYAMENET, (bánya menet) ősz. fn. Földalatti út a bányákban, mely az érczásványok üregeihez
vezet. Másképen: bányagátor.
BÁNYAMÉRÉS, (bánya-mérés) ősz. fn. 1) A
banyamivelésben ám. a bányatelek határainak kijelölése mind a földszinén, mind a föld alatt, s a bánya
üregek és épitségeknek mértan szeréntí meghatározása. 2) Maga azon mtttan, mely az ilyetén kimérés szabályait előadja.
BÁNYAMÉRNÖK, BÁNYAMÉRŐ, ősz. fn. Személy, ki a megnyitandó, vagy felosztandó bányák
határait kijelöli; az is, ki a földalatti bányaépületeket kiméri és meghatározza.
BÁNYAMESTER, (bánya-mester) ősz. fn. Bányatiszt, ki a bányákat a fejedelem nevében kiosztja,
s a bányaügyeket intézi.
BÁNYAMÉZGA, (bánya-mézga) ősz. fn. Általános nevezete minden éghető ásványtesteknek, melyek folyó állapotban vannak, vagy egykor voltának.
BANYAMTVELÉS, (bánya-mivelés) ősz. fn. A
bányákban előforduló munkák öszvege, egyszersmind
azon tudomány, mely az azokhoz szükséges szabályokat előadja.
BÁNYAMIVELÖ, (binya-mivelő) ősz. fn. és mn.
Aki bányai munkákkal foglalkodik.
BÁNYAMIVES, (bánya-mives) ősz. fn. Tágasabb értelemben minden ember, ki bányai munkákkal
foglalkodik. Szorosabban: aki a bányászathoz tartozó
ismeretekben jártas, bányász.
BÁNYAMUNKA, (bánya-munka) ősz. fn. Minden mnnka, mely a bányákban történik.
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BÁNYANAGY, (bánya-nagy) ősz. fn. Az egyes
bányák főtiszte.
BÁNYANAGYSÁG, (bánya-nagyság) ősz. fa.
Bányanagy hivatala, rangja.
BÁNYAOMLADÉK, (bánya-omladék) ősz. fn.
Omladék a banyákban.
BÁNYAOMLÁS, (bánya-omlás) ősz. fn. A bányamenetnek, azaz földalatti bányaüregnek beszakadása.
BÁNYAÖL, (bánya-öl) ősz. fn. A bányamérésnél használtatni szokott hosszmérték, mely nyolczran
hüvelykre osztetik fel.
BÁNYAÖR, (bánya-őr) ösz.fn. Bányai felügyelő,
ki a be- és kijáró bányamunkásokra vigyáz.
BANYAPOSZ, (banya-posz) ősz. fn. Pöfetegek
egyik faja, mely feketés porral van teli, s megnyomatvin sziszegve fakad szét.
BÁNYARÉM, (bánya-rém) ősz. fn. L. BÁNYAKÍSÉRTET.
BÁNYAKEND, (bánya-rend) ősz. fa. Bizonyos
szabályok foglalata, melyekhez a bányatisztek és b&nyamívesek magokat alkalmazni kötelesek.
BÁNYARÉSZ, (bánya-rész) ősz. fn. Bányadarab, köznyelven kuksz vagy kuksza, azaz egyes bányaterületnek 128-ad része.
BÁNYARÉSZVÉNY, 1. BÁNYARÉSZ.
BÁNYARÉSZVÉNYÉS, (bánya-részvényes) ősz.
fn. Aki úgynevezett kukszát, azaz bányarészt bír.
BÁNYAROM, (bánya-rom) ősz. fn. A bányákban beomlás által támadt katlanszerü üreg vágymélység.
BÁNYÁS, (bány-a-as) fa. tt bányás-t, tb. —ok.
Bányabirtokos, bányatulajdonos.
BÁNYASÁFÁR, (bánya-sáfár) ősz. fn. A bányamunkásokra felfigyelő tisztek egyike.
BÁNYASÁG, (bány-a-ság) fn. tt bányaság-ot.
A bányához tartozó dolgok és müvek öszvege.
BANYÁSODIK, (bany-a-as-od-ik) k. m. banyásod-tam, —tál, —ott. Banyává lesz, megvénül, vagy
oly természetű lesz, mint a banyák szoktak lenni.
Göcseji szójárás szerint, megbanyásodik a túró, midőn
oszveranczosodik, vagy nyálkássá válik.
BÁNYÁSZ, (1), (bány-a-asz) fa. tt. bányász-í, tb.
—ok. Általán, aki bányákban dolgozik; különösen
aki az érczes ásványokat fejti és tisztítja. Szoros értelemben, ki ezen munkálatokat rendszeres ismeretek
szerint Űzi s bányaműveléssel foglalkodik.
BÁNYÁSZ, (2), (bány-a-asz) Önh. és áth. m. bányásztam, —tál, —ott. Erezek ásásával különféle
ásványok fejtésével foglalkodik. Aibonyássni átv. ért.
mint a bányát kikeresni s a találtató jót czéljára fordítani.
BÁNYÁSZAKADEMIA, (bányán-akadémia)
ősz. fn. Oskolai intézet, melyben bányászok az illető
tudományokban képeztetnek. Selmeeri bányáaakademia.
BÁNYASZÁJ, (bánya-száj) ősz. fn. Bányatorkolat , nyilas, mely a bányamenetbe vezet
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BÁNYASZÁMTAKTÓ, (bánya-szám-tartó) ősz.
fn. Bányutiszt, ki a bányamivelési költségeket és jövedelmeket számba veszi.
BÁNYÁSZAT, (bány-ász-at) fű. tt bdnydszal-ot.
1) Mindenféle munka, mely a banyamivelésre ősz vesén fordíttatik. 2) Rendszeres tudománya a bányamivelésnek. Bányászatot tanulni. Bányászatra adni
magát. Bányászattal foglalkodni. Bányászatból élni.
BÁNYÁSZATI, (biny-a-ász-at-i) mn. tt. bányászati-t, tb. —ok. Bányászathoz tartozó, arra vonatkozó. Bányászati tanulmányok, ismeretek, munkák.
BÁNYÁSZBALTA, (bányász-balta) ősz. fn. Balta, mclylyel a bányászok az ásványokat vágják, törik.
BÁNYÁSZBÉR, (bányász-bér) ősz. fn. Napszám
vagy fizetési díj, melyet a bányászok munkáikért
kapnak.
BÁNYÁSZCZÉH, (bányász-czéh) ősz. fn. Egyesület, melyet bányászok, mint olyanok alkotnak, s
melynek bizonyos szabályai és rendtartásai vannak.
BÁNYÁSZDAL, (báiiyász-dal) ősz. fh. Bányászi életre vonatkozó tartalmú dal, melyet a bányamunkások énekelnek.
BÁNYASZÉK, (bánya-szék) ősz. fn. Törvényszék, mely bányai ügyekben itél.
BÁNYASZÉN, (bánya-szén) ősz. fn. Oly szén,
mely dorong- és ágfából gödrökben, nem pedig földszint öszVerakott máglyában égcttctik.
BÁNYASZÉK, (bánya-szer) ősz. fn. Mindenféle
szerszám, dolgozó eszköz, mely a bányamivelésnél
használtatik.
BÁNYÁSZFEJSZE, (bányász-fejsze) lásd BÁNYÁSZBALTA. Egyébiránt V. ö. FEJSZE.
BÁNYÁSZFÖ, (bányász-fö) ősz. fn. Előkelő bányai felügyelő, németül: Berghauptmann.
BÁNYÁSZFURÓ, (bányász-fúró) ősz. fn. Fúró,
melylyel a bányászok a kemény köveken nyilast
törnek.
BÁNYÁSZT, (bány-a-ász-i) mn. tt. bányászi-í,
tb. —ok. Bányászhoz való, bányászt illető. Bányászt
munka, bányászt eszközök, bányászt* dij, bányászt' öltözet.
BÁXYÁSZILAG, (bány-a-ász-i-lag) ih. Bányászi módon. Bányászüag öltözködni.
BÁNYÁSZ1NAS, (bányász-inas) ősz. fn. Ujoncz
bányászati míves; különösen oly gyerkőcz, ki az érczeket a földtől elválasztja, az érczeket mossa s más
könnyebb munkákat végez.
BÁNYÁSZ1ENOK, (bány&sz-irnok) ősz. fn. Személy, ki a bányahivatalban Icirói tisztet visel.
BÁNYÁSZISKOLA, (bányász-iskola) ősz. fn.
Tanoda, melyben bányászok az illető tudományokra
képeztetnek.
BÁNYÁSZISZÁK, (bányász-iszik) ősz. fn. Bőrtáska, melyet a bányászok szíjnál fogva derekokra
kötnek, s tűz- és világító szereiket viselik benne.
BÁNYASZIVATYU, (bánya-szivatyú) ősz. fn.
Eozköz, mely által a bányalyukakban levő vagy fakadó vizet kiszivatják.
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BÁNYÁSZKABÁT, (bányász-kabát) ősz. fn.
Sajátságos szövetü és színű öltöny, milyet a bányászok viselnek.
BÁNYÁSZKODIK, (bány-a-ász-kod-ik) k. m.
bányászkod-tam, —tál, —o«. Bányám Íveléssel foglalkodik, bányászatot űz.
BÁNYÁSZKÖNYV, (bányász-könyv) ősz. fa.
Azon könyv, melybe a bányahatóság munkálkodásai,
a bányai ügyek tárgyalásai feljegyeztetnek.
BÁNYÁSZLÁMPA, (bányász-lámpa) lásd BÁNYAMÉCS.
BÁNYÁSZLEGÉNY, (bányász-legény) ősz. fn.
Széles értelemben minden bányamunkás; szorosabban :
fiatal bányász.
BÁNYÁSZLEGÉNYSÉG, (bányász-legénység)
ősz. fn. A bányamunkások együttvéve.
BÁNYÁSZMÉCS, (bányász-mécs) ősz. fa. Különösen készített mécs, melyet a bányászok a bányaüregekben használnak.
BÁNYÁSZMESTER, 1. BÁNYAMESTER.
BÁNYÁSZMUNKA, (bányász-munka) ősz. fn.
Mindenféle munka, mely a bányamivelésben előfordul.
BÁNYÁSZNA, (bány-a-íisz-na) fn. tt. bányásznál. Ásvány. Életre nem igen kapott szó.
BÁNYÁSZNAPSZÁM, (bányász-nap-szám) ősz.
fn. 1) A bányákban naponként határozott ideig végzett munka. 2) A bányákban végzett munkákért járó
napi díj.
BÁNYÁSZNYELV, (bányász-nyelv) ősz. fn.
Azon műszók és szójárások öszvege , melyekkel kizárólag a bányászok élnek.
BÁNYÁSZOS, (bány-a-ász-os) mn. tt. bányászos-< vagy —át, tb.— ok. Ami a bányászoknál divatos. Bányászos ruha, öltözetmód, bányászos élet.
BÁNYÁSZOL, (bányász-öl) ősz. fn. Öl, mely
a bányaméréseknél haszn&ltatik. V. ö. BÁNYAÖL.
BÁNYÁSZÖLTÖZET, (bányász-öltözet) ősz. fa.
L. BÁNYÁSZRUHA.
RÁNYÁSZPÖRÖLY, (bányász-pőröly) ősz. fn.
Pöröly, melyet az érczes kövek öszvezúzasára használnak.
BÁNYÁSZRUHA, (bányász-ruha) ősz. fn. Sajátságos öltözet, milyet bányászok viselnek.
BÁNYÁSZSÁG, (bány-a-ász-ság) ösz.fn.tt. bányászság-ol. Bányamivelés, bányatudomány, ásványok,
erezek keresésével s idomításával foglalkodás; bányászok öszveségc.
BÁNYÁSZSIPKA, (bányász-sipka) ősz. fn. Háromszögű vászonföveg, melyet a bányászok kalap
alatt s néha ékességül bátukon viselnek.
BÁNYÁSZSÜVEG, (bányász-süveg) ősz. fn. Karimátlan posztó kalap, melyet a bányászok viselnek,
midőn a bányákba lemennek.
BÁNYÁSZSZEKERCZE, (bányász-szekercze)
ősz. fn. Kisdedszekercze, melynek felsőrésze hegyes,
alja pedig hosszú szakállas, a melyet a bányászok
díszjelül viselnek.
27*
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BÁNYÁSZSZERSZÁM, (bányász-szerszám) ősz.
fn. Akármiféle eszköz, melylyel a banyai munkákban élnek.
BANYÁSZSZOKÁS, (bányász-szokás) ősz. fn. A
bányászok között bevett s divatozó cselekvésmód.
BÁNYÁSZTALICSKA, (binyász-talicska) ősz.
fn. Közönséges talicska, melyen a kiásott bányaföldet és köveket ide-oda tolják.
BÁNYÁSZTANODA, (bányász-tanoda) 1. BÁNYÁSZISKOLA.
BÁNYÁSZTISZT, (bányász-tiszt) ősz. fn. Bányahatóság! személy; bányaigazgatásnál szolgáló hivatalnok.
BÁNYÁSZTISZTSÉG, (bányász-tisztség) ősz.
fn. A bányákra felfigyelő hivatalbeliek öszvesége, testülete.
BÁNYÁSZTÖRVÉNY, (bányász-törvény) ősz.
fn. L. BÁNYAJOG, (2).
BÁNYÁSZTUDOMÁNY, (bányász - tudomány)
ősz. fh. Tudomány, mely bányamivelésre oktat, azaz,
mikép lehessen a földben rejtező érczekhez minél
könnyebb módon jutni, s azokat elválasztani, megtisztítani stb.
BÁNYÁSZUJONCZ, (bányász-ujoncz) ősz. fn.
Növendék ifjú vagy akárki más, ki a bányatudominyokat tanulja,
BÁNYÁSZUK, (bányasz-úr) ősz. fh. Egy vagy
több bányának birtokos ura.
BÁNYÁSZÜNNEP, (bányász-ünnep) ősz. fh.
Ünnep, melyet a bányászok sajátságos szertartással
üllnek meg.
BÁNYÁSZVILÁG, (bányász-világ) ősz. fn. L.
BÁNYÁSZMÉCS.
BÁNYATALICSKA, (bánya-talicska) ősz. fn.
L. BÁNYÁSZTALICSKA.
BÁNYATALICSRÁS, (bánya-talicskás) ősz. fn.
Alsóbbrendű napszámos a bányákban, ki a bányaföldet és köveket talicskán (vagy taligán) odább szállítja.
BÁNYATALIGÁS, (bánya-taligás) ősz. fn. L.
BANYATALICSKÁS.
BÁNYATÁMASZ, (bánya-támasz) ősz. fn. Fadúcz, fagerenda, mely a bányamenetek s üregek oldalait és tetőit a beomlástól óvja.
BÁNYATAN, 1. BANYATUDOMÁNY.
BÁNYATANÁCSNOK, (bánya-tanácsnok) ősz.
fn. A bányaigazgató testületnél tanácsnoki ranggal
felruházott személy.
BANYATAPLÓ, (banya-tapló) ősz. fa. Lúgban
kifőzött, s megpuhított közönséges fíizfatapló.
BÁNYATÁRS, (bánya-társ) ősz. fn. Kinek valamely bányában része van; bányai résztárs, knkszabirtokostárs.
BÁNYATÁSKA, (bánya-táska) 1. BANYÁSZISZÁK.
BÁNTATISZT, 1. BÁNYÁSZTISZT.
BÁJSYATISZTSÉG, 1. BÁNYÁSZTISZTSÉG.
BÁNYATOROK, 1. BÁNYASZÁJ.
BÁNYATÖRVÉNY, 1. BÁNYAJOG, 2).
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BÁNYATUDOMÁNY, (bánya-tudomány) ősz.
fn. Azon tudomány, mely kisebb-nagyobb kiterjedésben a banyákra és bányászatra vonatkozó ismereteket adja elő.
BÁNYAÜGYELÖ, (bánya ügyelő) ősz. fa. Bányatiszt, kinek kötelessége a dolgozó bányászlegények
után látni, s a bányamesterekre, és bányaeskfittekre
vigyázni.
BÁNYAÜREG, (bánya-üreg) ősz. fa. Mélység*
bányákban, honnan ás érczes ásványok felhozatnak.
BÁNYA VÁM, (bánya-vám) ősz. fn. Adó neme,
melyet a bánya vagy kukszabirtokosok a fejedelemnek fizetnek. (Urbura = űr pora?)
BÁNYAVÁROS, (bánya-város) ősz. fn. Bányákkal bíró, és bányászoktól lakott város, melynek egyszersmind sajátságos szabadalmai s törvényei vannak,
milyenek hazánkban: Selmecz-, Körmöcz-, Baka-, Béla-, Beszterczebánya stb.
BÁNYAVÉSÖ, (bánya-véső), ősz. fn. Véső, melylyel a bányászok köveket, sziklákat hasogatnak.
BÁNYAVIRÁG, (bánya-virág) ősz. fa. Üvegszerű, igen kemény, s félig átlátszó kőfaj, melynek
fölszine rendszerént jegeczet ölt magára. Jobbára
fehér, vagy víz szinü, de találtatnak más színűek is.
BÁNYA VIRÁGOS, (bánya-virágos) ösz.mn. Ami
bányavirágokkal bír. V. ö. BÁNYAVIRÁG.
BÁNYAVÍZ, (bánya-víz) ősz. fit. Bányaüregekben álló vagy szivárgó víz.
BÁNYA VIZSGÁLÓ, (bánya-vizsgáló). L. BÁNYAÜGYELÖ.
BÁNYAZÖLD, (bánya-zöld) ősz. fa. Zöldes réz,
mely földdel vegyes, és lágy. (Ochra Veneris).
BÁNYOL, (bány-ol) átb. m. bányol-t. 1) Pénzt
ver. Ez értelemben nem igen kapott lábra. 2) Foltoz,
galyabít Tájszólás. Ez értelemben a gyöke rokon öony
gyökkel.
BÁNYOLÁS, (bány-ol-ás) fn. tt bányolás-t, tb.
—ok. 1) Pénzverés. 2) Foltozás, galyabftás. V. ö.
BÁNYOL.
BÁNYOLÓADÓ, (bányoló-adó) ősz. fa. Pénzverés! szabadalomért fizettetni szokott tartozási díj.
BAK, elvont vagy elavult gyök, melynek eredeti
érteménye különféle lehetett, minthogy masmás csaladu származékok alapját teszi. 1) Mozgást, járást,
forgást jelent ezekben: barangol, barkácsol, barlang
(kóró), barom, s alapfogalomban és hangban rokonai:
por, per, por, far, fór, fér, fGr, fttr, mint aparac*tó,
paripa, par'.-'jO, pertaáén, pDrtg, faríaí, fáról,forog,
féreg, /«< 'e származékok gyökei. Egyeznek vele a
szanszkrit pár, pur (mozogni), pari (körül), hellén
jzrtpá, BOQtvoficu, német fahren, filhren stb. 2) Metszésre, hasításra vonatkozik ezekben: barázda, barkócca, barka, barkái, barona vagy berena, borét, hangváltozattal, bor, űgymint a borda, borotva származékokban, s rokonai: mar, far-ag, fíír-ésa, előtét nélkül : arat, őrt, irt, ordas, oríó (=olló). Ez érteményben is mis családbeli, ú. m. hellén, latin, német, szláv
stb. nyelvek szavaival egyezik. 3) Jelent oly szint,
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melyre a, testeket, nevezetesen az ember bőrét a nap
heve, a tűz folytonos hatása festeni szokta, s rokonai:
pár, per, por, pír, vir, mir, melyek szintén tűzre, égetésre, s az által okozott színre vonatkoznak, mint e
származékokban: barna, parázs, pörgői, perzsel, pörköl, pirít, trírad. Hasonló értelmű és hangú gyökszókkal bővelkednek más családu nyelvek is. 4) Tompa,
mély,kemény természeti hangutánzó ezekben: barczag,
barabora, s e rokonhanguakban: varczog, vartyog,porezog, bunkói, bordó. 5) Ugyanaz a bor búr gyökkel
(t L borít borúi, búrul stb. szók gyökeivel) ezekben:
baradla, barlang. 6) Számos helynevek gyöke, mint:
Baract, Bárok, Barakony, Bars, Barbacs, Báróét,
stb. Bővebb öszhasonlítás végett v. ö. R, gyökelem.
BAH, (1), elvont gyöke 1) bárány szónak, és
származékainak, 2) bárd szónak, mely a metszésre,
hasításra vonatkozó bar, far, mar gyökökkel rokon.
BAR, (2), ksz. Ráhagyó, engedő érteménytt mondatot vezérel, pl. Bár ég föld szakadjon, mégis, stb.
„Bár szemét rád a sors mosolyogva nyissa,
Bár feléd forduljon csalfa golyóbissá,
Bár nyájas karokkal kivánjon ölelni,
Ne higy néki, ne bigy; mert sokan megesnek,
Mikor nála boldog életet keresnek." Csokonai.
Néha jóllehet, noha kötszókkal felcserélhető, nyomatosabban: ámbár, pl. Nem jött el, bár eleget kértem volt. Néha az ige után áll. /.egyen bár óriás, mégsemfélek íó'/e. Kérjen bár térden állva, mégsem engedek
neki. Szintén ráhagyó érteményu az úgy-e f nemde f
kérdések után. Úgy-e bor nem haragszol f Úgy-e bár
élj ős 11 Nemde bár nálunk maradsz ? Nagyobb nyomatosság kedvéért, mint érintettük, elébe tétetik az ám,
így : ámbár. Használjak így is : noha bár / ha bár.'
Ezen igchatárzók előtt: mint, miként, mikép, hogyan f
meddig, mennyire, merre, stb. a mondott érteményét fokozza, nyomosítja. Bár miként óhajtottam. Bár mén
nyíre távozandol. Bár meddig itt maradandasz. Bár
hová tett az Isten. Ez értelemben akár szóval felcserélhető. Akár miként óhajtottam, akár meddig stb.
Gyöke az iudulatszó bá, melyből r képzővel lett
bár, mint a jelenidőre vonatkozó ma gyökből már.
Fölcseréltetik, kivált a régieknél bátor szóval is, honnan azt is vélhetjük, hogy az bátor szóból húzatott
össze. Ámbár, ámbátor. „Legyünk itten mind hajnalig, bátor világos viradtig." Népdal. „Bátor akárkik
meglássák." Katalin verses legendája. „Nobátor ne
volt volna Uronk Jézus ez jegyes, bátor volt volna
csak ez széles velágnak ő kerályának ő fia, még és
nagy mondhatatlan kesereséggel vált volna ő tőle.
K*t. prósai lég.
BAR, (3), indalatszó, mely vágyat, óhajtást jelent, körülírva: kívánnám szeretném, hogy . . . óhajtanám, ha ... pl. Bár soha sem láttam volna. Bár
esők találkozhattam vele. Bár honn lennék már. Értemenyben egyezik vele a jövő után vágyó vaj.' «ajha.
Néha daczoló ellenmondó erejű: Ha bár ! Nos bár.
üss bár! Gyere bár!
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BÁB, (4), több helység neve, helyr. Bár-ra,
—ön, —rói.
BARA, fn. ti barát, így bírják Bácskában a kisebb tavakat Szláv eredetűnek látszik, legalább a
szláv nyelvekkel közös, s magyar családtagjai nincsenek, ha csak az alsó Vágvölgyén levő Barócsot ide
nem értjük, mely vízállásos orgovany neve. Egyébiránt a szanszkritban van' és a zendben wat'ri ám. a
magyar ár azaz víz, az arab, török bohr pedig ám.
tenger (maré). Lehet hogy több bar vagy bara gyökű helynevekben is ezen eredeti értelem rejlik.
BARABÁS, 1. BARNABÁS. Több helységneve
is. Helyr. Barabát-on, —rá, —ról.
BABÁBÓLY, (bara-boly) ősz. fn. tt baraboly-t,
tb. —ok. 1) Növénytani osztályozás szerint növénynem az öthímesek és kétanyások seregéből. (Chaerophyllum). 2) £ növénynem egyik faja, melynek gyönge korában mogyoróforma gumós gyökere van, máskép : bubujicska, mogyorósaláta, csemegebürök, néhutt
pedig turbolya vagy turbolyka. Első alkatrésze valószínűen ám. bora, bura, azaz borított, a másik boly,
ám. bolyó , golyó, gumó, vagyis egészben véve ám.
borított bolyó.
BARABORA, (bara-bora) ikerített hangutánzó
fn. A palóczok így nevezik a hegedünemü hangszerek legnagyobbikát, máskép : bőgő, brúgó, gordon.
BARABORÁS, (bara-borás) ikerített mn. és fű.
tárgycsete, midőn mn. baraborás-t vagy —aí, tb.
—ok, midőn fn. —t, tb. —ok. Akibaraborán játszik,
bőgős, brúgós, gordonos. Darabáras czigány.
BARACS, puszták neve Fehér és Vas varmegyékben ; helyragokkal: Baracs-ra, —ön, —rói.
BARACSKA, több helység neve; helyragokkal:
Baracská-ra, —n, —ról.
BARACZA, falu Gömör megyében; helyragokkal : Baraczá-n, —rá, —ról.
BARACZKHÍZA, falu Temes megyében; helyragokkal : Baraczkházá-n, —rá, —rói.
BARACZK, fn. tt. baracsk-oí. Tájejtéssel: boroczk. A csontármaguak neméhez tartozó gyümölcsfaj , melynek kivált nemesített fajtái sokfélék. Tengeri,
kajszi (nyári), őszi, duránczi, magvaváló, vérbelit, szőrös, stb. baraczk. V. ö. BAKACZKFA.
Egyik nemesebb faja Perzsiából hozatott be Európába, honnan görögül ntQOixóí, latinul persicum (prunum), olaszul persica, németül Pfirsiche, szl&vul brrsztva, breszkina, stb. Onnan származott a baraczk név is.
Magában a perzsa nyelvben előfordál barkuk (prunum flavum, Aprikose).
BAKACZKFA, (baraczk-fa) ősz. fn. Növénytani
osztályozás szerint a szilvák neméhez tartozó csontáros gyümölcsöt termő fajú fa.
BARACZKKERMES, (baraczk-kermes) ősz. fn.
Növény, mely a baraczkfak kérgein teremvén, azok
nedveit kiszívja.
BARACZKLEVELÉSZ, (baraczk-leveWsz) ősz.
fn. Fatetü, mely a baraczkfa levelein élödik.
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BAEACZKLEVELU, (baraczk-levelü) ősz. mn.
Aminek baraczkfalevél alakú levelei vannak.
BARACZKMAG, (baraczk-mag) ősz. fn. 1) A
baraczknak hűsáu belül levő csontár belestül együtt.
2) A csontárban azaz maghüvelyben rejtező bél.
BARACZKOS, (baraczk-os) mn. tt baraczkos-t
v. —át, tb. —ak. 1) Baraczkkal bővelkedő, baraczkkal bíró. Baraetkos kert, baraczkos vidék, baraczkos
kofa. 2) Ami baraczkkal van készítve, fttszerezve,
töltve. Baraczkos kása, baracckos fánk.
BARACZKPÁ1INKA, (baraczk-pálinka) ősz.
fa. Baraczkléből készített szeszes ital.
BARACZKPffiOS, (baraczk-piros) ősz. mn.
Olyan pirossággal bíró , milyen az érett baraczké szokott lenni.
BARACZKYIRÁGSZÍN,(baraczk-virAg-8zín)ösz.
fn. és mn. Olyan szín, vagy színű, amilyen a baraczkfa virága.
BARADLA, (bar-ad-ol-a) fh. tt. baradlát. Gömör és Torna vármegyékben, ám. az országosabb divatú barlang, 1. ezt Aggteleid baradla.
BABÁK, puszta Bars varmegyében; belyragokkal: Bárok-rá, —ön, —ról.
BARAKONY, több helység neve, helyragokkal:
Rarakony-ba, —bán, —ból.
BAKÁN, (bár-an) kaz. Nem egyéb, mint a bár szónak toldott módosítványa, mint: már, máran. L. BÁR.
BARANGOL, (bar-ang-ol) k. m. barangol-t. Ideoda bolyong, szerte csatangol, tétova jár-kel, kódorog.
Különösebben a mezőn szabadon bolygó rideg baromról basználtatik, mely pásztor nélkül tévelyeg.
Gyöke a járást jelentő bar, melyből ang gyakorlatom képzővel lett barang, s innen barangol, mint:
kering, keringd; csatárig, csatangol.
BARANGOLÁS, (bar-ang-ol-ás) m. tt barangolát-t, tb. —ok. Csatangolás, ide s tova bolygás.
BÁBÁNEA, 1. BÁRÁNYRA.
BÁRÁNY, (bár-ány) fa. tt. bárány-í, tb. —ok.
Altalán a juhfaju állatok fia, mely, ha esztendős,
tokló a neve. JTos bárány. Jerke, azaz nőstény, mintegy
jércze bárány. Kocta bárány, melynek anyja elveszett.
Rúgott bárány, melyet anyja többé nem szoptat. Szopat
bárány. Idétlen bárány. Nehéz a bárányt a farkassal
tfszvebékélletni. Km. A farkarnak soha sem lesz bárány
fia. Km. Tűr, szenved, mint a bárány. Szelid,ártailan,
mint a bárány. Isten báránya, ki elveszi a világ bűneit.
Kicsinyítve bari, bariska. Gyöke az élénk mozgásra, fürgeségre vonatkozó bar, honnan barjú vagy
borjti is származik. Némelyek a héber bar szótól származtatják, mely fiat jelent. Egyébiránt rokon vele a
hellén ág^r, perzsa baroh, arab berak (birka), szláv
báron, beran, stb.
BARANYA, vármegye és helység neve, helyr.
mint vármegye, Baranyá-ba, —bán, —ból, mint helység : £aranyá-ra, —n, —róí. Bejárta Tolnát Baranyát = tapasztalt, jártas ember.
BÁRÁNYÁRÓL, (báráuy-akol) ősz. fn. Kerített
födeles hely, hová a bárányokat sarjak.

BARANYAVÁR, fala Baranya megyében; helyr.
Baranyavár-on vagy —ott, —rá, —ró!.
BÁRÁNYBÉL, (bárány-bél) ősz. fa. L. BÁRÁNY és BÉL.
BÁRÁNYBÉLHÚE, (bárány-bél-húr) ősz. fn.
Hegedühúr, melyet báránybélből készítenek.
BÁKÁNYBÉLLÉS, (bárány-béllés) ősz. fn. Báranybőrrcl kivarrott belseje a ruhának.
BÁBÁNYBÖR, (bárány-bőr) ősz. fn. 1. BÁRÁNY
és BŐR. Bár dnybörbe öltözött f ár kot, azaz képmutató.
BÁRÁNYBÖGETÖ, (bárány-bőgető) ősz. fn.
Hosszú orrú madár, mely bárány módra szól.
BÁEÁNYBUROK, (bárány-burok) ősz. fh. 1)
Magzating, azaz vékony hártya, melyben a született
kisded, s több állatok magzati takarva vannak. 2) Az
emberi heréket burító bekő vékony hártya.
BÁRÁNYCZÍMER, (bárány-czímer) ősz. fn. A
levágott s felkonczolt bárány czombja. EüS bárányesimer, hátulsó báranyczfmer.
BÁRÁNYCSÉCSFÜ, (bárány-csécs-fü) ősz. fh.
Pü neme, melynek levelei a báránycsecshez hasonlók.
(Sedum ininus, sedom acre).
BÁRÁNYD, (bárány-d) több helység neve; helyr.
fiárányd-ra, —ön, —ról.
BÁKÁNYDERMENET, (birány-dermenet) öszfn. Most ellett, s igen fiatal bárányokon tapasztalt, s
újszülött gyermekek állcsukódásához hasonló görcsös
nyavalya.
BÁEÁNYELLÉS, (bárány-eüés) ősz. fn. 1) Juhok szaporodása, midőn szülnek. 2) Azon (időszak,
midőn a juhok ellenek. Bárányeüéskor történt.
BÁRÁNYÉTEL, (bárány-étel) ősz. fn. Bárányhúsból készített eledel. A Müncheni codexben előjön
,húsvét' értelemben.
BÁRÁNYFAGGYÜ, (bárány-faggyú) ősz. fa. A
bárány húsát borító faggyuféle zsír, kövérség.
BÁRÁNYFARSANG, (bárány-fersang) ősz. fn.
Zöld farsang, azaz húsvét és pfinköst közti időszak,
mikor már bárányok vannak.
BÁRÁNYFELHŐ, (bárány-felhő) ősz. fh. Fehéres, és mintegy pikkelyekből vagy barázdákból öszveállott felhőfoltok az égen. Tarka, mint a bárányfelhő. Km.
BÁRÁNYFI, (birány-fi) ősz. fn. Kis bárány.
A farkasnak soha sem let* bárány fia. Km. Tulajdonképen két szó.
BÁRÁNYGYAPJU, (bárány-gyapjú) ősz. fh.
Gyönge gyapjú, mely a bárány bőrét födi, s az öreg
juh gyapj&nál kevesebb becsfi.
BÁRÁNYH1MLÖ, 1. JUHHIMLÖ.
BÁRÁNYHURUT, (bárány-hurut) ősz. fn. Sajátságos nyavalya a bárányoknál, mely köhögéssel jelenkezik, s hasonlatosságból az emberről is mondják.
BÁRÁNYHÚS, (bárány-bús) ősz. fn. A báránynak gyönge búsa. Süli, paprikás, tárkonyos bárányhús.
BÁRÁNYRA, (Bár-ány-ka) kies. fn. tt báránykát. Kisded, gyönge, fiatal bárány. Van ily nevű puszta
is Bihar megyében; helyr. Bárányká-n, —rá, —7 ról.
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BÁEÁNYKÚT, falu Erdélyben ; helyr. Báránykút-on, —ró, —ról.
BÁRÁNYLÁB, (bárány-láb) ősz. fn. A bárány
lába. Farkasnak mondják: mi atyánk Isten, S azt feleli : bárányláb. Km.
BÁEÁNYNYELVFÜ, (bárány-nyelv-fü) ősz. fű.
1. BORÁGÓ.
BÁRÁNYOS, (1), (bár-ány-os) fn. tt. bárányos-í,
tb. —ok. Bojtárfiú, aki különösen bárányokat őriz.
Képzője a szokottabb ász helyett ős, mint: kecskés,
tehenei, csirát.
BÁRÁNYOS, (2), (bár-ány-os)mn. tt. bárfíwyos-f,
vagy —aí, tb. —ak. Bárányokkal bővelkedő, ami
bárányokat foglal magiban. Átv. ért. bárányfelhős.
Ha bárányos az ég, harmadnapra tsS lesz. Kin.
BÁRÁNYOZIK, (bár-ány-oz-ik) k. m. bárányoztam, —tál, —olt. A juhról mondatik, midőn megellik. Olyan mint: borjazik, csíkozik, külykezik, fatfyazik.
BÁRÁNYSZÜZFA, (b:\rany-szuz-fa) ősz. fn.
Sziczilia, és Nápoly mocsAros helycin termő fa, melyről azt hitték a régiek, hogy magvának használása a
szttzcséget megőrzi.
BÁRÁNYÜRÖM, (Urány-üröm) ősz. fn. Az ágas
szára, s bugás virágzásu ürömnemü növények egyik
faja, melynek levelei alul molyhosak, levélkéi szálasak, áglevelei egyesek. (Artemisia pontica).
BAEASZK, 1. BAEACZK.
BARÁT,(1), fn. tt.bar<fí-oí. 1) Rokon lelkU és érzelmű társ, fél, kivel szoros belső viszonyban, s bizodalmas öszveköttetésben élünk. Jó, lm, igaz, állhatatos barát. A"ém minden bokorban fekszik, ritkít madár
a jó barát. Km. Nem mind barátod, ki reád mosolyog.
Km. Ebnek kutya a barátja. Km. Eb aki nem barát. Km.
Barátom ! barátim ! nyájas, bizodalmos szól t tusok. 2)
Szerzetes rendbeli egyházi személy, a római és görög
anyaszentegyházban. Csuklós barát. Fatalpu barát.
Fejér barát, milyenek a dönu't>ek és több mások. Tarka barát, cistercita. Szürke barátok, szürke posztóban járó ferencziek. Fekete barátok. Néma barát, camaldulensis. Vörös barát, templarius. így neveztetnek némely nem keresztény pl. hindu, mabomedán
valláson levő szerzetesek is. Török barát, azaz, dervis.
Közvetlenül a szláv brat szóból kölcsönöztetett,
honnan a XII. századbeli halotti beszédben: szerelmes bratim. Különben a szláv braf-tal egy ivásuak a
hellén tpparijo, latin fráter, német Brúder, gótli brothar, szanszkrit bhratar, perzsa burader, stb. stb. mcb'ek gyöke köz hiedelem szerint a szanszkrit bhar, s
megfelel a latin férő és portó, a hellén qooíco, a magyar pár és vér szóknak, különösen a magyarban az
utóbbi, mint tudjuk, testvér és rokon értelemben is
vétetik.
BARÁT, (2), népes paszta Somogy megyében;
helyragokkal: Baráí-on, —rá, —ról.
BARÁTBÉTÜ, (barát-bétü) ősz. fn. Középkori
•zügletcs vagy góth betű, milyennel a régi kolostorbeUo'í írfak.

BARÁTBILLEGÉXY, (barát-billegény) ősz. fn.
A billegények neméhez tartozó, poszáta madárfaj.
BARÁTCSUHA, (barát-csuha) ősz. fn. Durva
posztóból való szerzetesi ruha, szőrköntös.
BARÁTCSUKLYA, (barát-csuklya) ősz. fn. A
barátcsuhához varrott tölteér-alaku leffentyfi, melyet
a fejre lehet hdzni. V. ö. CSUKLYA.
BARÁTCZINEGE, (barát-czinege) ősz. fn. A
czinegék egyik faja, melynek feje a nyírott barátfejhez némileg hasonlít.
BARÁTCZINKE, 1. BARÁTCZINEGE.
BARÁTÉLET, (barát-élet) ősz. fn. Bizonyos
szerzetesrend szabályai szerinti életmód. A tv. ért. magába vonult, emberek társaságát kerülő szomorú, szigorú élet. BaráMetet éfó' klllb'ncz.
' BARÁTPA, (barát fa) ősz. fn. Gyalogfenyöfaj
Olaszországban, Portugnlliában stb. melynek minden
részeiből igen büdös és undorító szag párolog ki.
(Junipcrus sabina).
BARATPALVA, helynevek Magyarországon és
Erdélyben; helyr. Barátfaloá-n, —rá, —ro'i.
BARÁTFÖFÜ, (barát-fö-fü) ősz. fn. 1. PITYPANG.
BARÁTFÖLI), puszta Mosony megyében ;helyraggoka!: Barálföld-ön, —re, —röl.
]{AKÁTFÖLDE, puszta Pozsony megyében; helyraggokal: Barátföld<!.-n, —re, —röi.
BARÁTFÜL, (barát-fül) ősz. fn. Átv. értelemben így nevezik túl a Dunán azon töltött táskaféle
tészt&s étket, melynek neve máskép: derellye, vagy
dödölle. L. ezeket.
UARÁTGARAS, (barát-garas) ősz. fn. Tréfás
népnyelven ám. Isten fizesse meg (Deo gratias), melylyel a szegény kéregető barátok a kapott alamizsnát
megköszönik. Barátgarassal fizetni.
BARÁTHINTÓ, (barát-hintő) ősz. fn. Tréfás neve a barútcsuklyáuak, mennyiben eső ellen fejre húzva a gyalojxhintót, vagyis esernyőt pótolja.
BARÁTI, (1), (barát-i) mn. tt. baráti-t, tb. —át.
1) Ami rokon lelkű és érzelmű felünktől jő, vagy azt
illeti, arra vonatkozik. Baráti kézszorítás, baráti csók,
baráti intés, baráti látogatás. 2) Monostor-, klastrom-,
szerzetcsszcrü. Baráti öltözet, baráti alázatosság.
BARÁTI, (2), több helység neve Magyarországon ; helyr. Baráti-ba, —bán, —bot.
BARÁTILAG, (barát-i-lag) ih. 1) Rokonlelküleg, oly módon, mint rokon érzelmű fél tenni szokott.
Barátilag egyezkedni valami peres ügyben. Barátilag
szólítani, líarál'dag kérni. 2) Barát módra, szerzetes
módjára. Barátilag cím. Barátilag a csendes magány t
keresni.
BARÁTISÁG, (barát-i-sAg) fn. tt. barátiság-ot.
Szerzetes rendű életmód, állapot.
BARÁTKA, (barát ka) fn. tt. barátkát. 1) Kis
barát, kis szerzetes. Élnek e szóval némely palóczos
vidékek általán a beírat szó helyett. Jön a barátka.
Menjünk a barátkákhoz templomba. 2) Uarátbillegény,
madárfaj.
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BAKÁTKÁMZSA, 1. BABÁTCSUKLYA. A középkori latin camisia-ból alakult
BARATKLASTROM, (barát-klástom) ősz. fn.
Társas intézet, melyben szerzetesek bizonyos előjáró,
és rendtartás alatt élnek. Mennyiben a világi zajtól
elzárt épület, újabb nyelven zárda a neve.
BARÁTKODÁS, (barát-kod-4s) fn. tt. baráíkodás-t, tb. —ok. Szerzetes rendben és szabályok
alatti élet. Különböztetés végett v. ö. BARÁTKOZÁS.
BARÁTKODIK, k. m. barátkod-fám, —tál,
—ott. Baráti életet él. Különbözik tőle: barátkozik.

nösen német (Freundin) szók utánzásából eredeti, hanem már igen elhatalmazott, ámbár ha csakugyan
szükség volt e megkülönböztetésre, nb'barát helyesebben alkottatott volna, mint a régi némber = nőember. Jelen alkatiban pedig barátnő* és személyragozva
barátnőm, barátnőd stb. azért helyesebb, mert barátné
annyit tenne mint barát neje, valamint grófaé ám.
gróf neje és grófnő ám. grófi nő.
BARÁTOS, (barát-os) mn. tt barátos-t v. —öt,
tb. —ok. Barátmodorú, barátszerü, kolostoros. Barátos ttokat. Barátot szabású ruha. Barátot szónoklat.
Régiesen ,bar&t< vagy .barátságos* helyett is előfordul.
A Müncheni codexben: „És lőnek Herodes és Pilatos
barátosok" azaz baritok vagyis összebarátkoztak, ki engesztelődtek (ét factí sünt amici). Pestinél szinte
,barátosok' ám. barátok. A Nádor codexben is: „Baritosok lőnek ősz ve."
BAEÁTOS, székely falu Erdélyben; helyr. Barátos-on, —rá, —rói.
BARÁTOSAN, (barát-os-an) ih. Barát módjára,
karátosán járni vagy öltözködni.
BAltÁTPARÉJ, (barát-paréj) ősz. fn. Főzeléknek való kerti zöldség neve, kerti laboda, (Spinát).
BAEÁTPILIS, (barát-pilis) ősz. fn. Barátok módjára körfilnyirt haj, yagy köröskörül leberetvált fej,
mint a Krisztus töviskoszorujanak jelvénye. Különbözik tőle a pappilis, a fejtetőn, mely amannál kisebb
kerületű.
BARÁTPOR, (barát-por) ősz. fn. Dárdanyból
vagy piskolczból készített por, melynek feltalálója
carthausi barát volt.
BABÁTREND, (barát-rend) ősz. fn. Szerzetes
állapot, szerzetes intézet. Barátrendbe lépni, barátrendben élni. Barátrend szabályai, szigorúsága.
BABÁTRUHA, (barát-raha)l.BARÁTKÖNTÖS.
BARÁTSÁG, (barát-s&g) fn. tt barátság-ot. 1)
Belső viszonszeretet, mely a választott félnek jó és
rósz ügyeiben részvevőleg mutatkozik. .Ritka madár
az igaz baráttág. Km. Örökös barátság, hiv baráttág.
Baráttágban élni, lenni. Barátságot kötni, barátiággal viseltetni. Barátságot tenni, cselekedni. .Barátságot színiem vagy tettetni. Igyunk egyet baráttágért.
Felebarátság. Ennek f ele sem barátság. Km. Kutyabarátság, marhaszaporaság hamar oda van. Km. 2)
Pajtásság, pajtáskodás, együtt nyájaskodás, mnlatás.
Barátságot kötni poharak között. 3) Jószívűség, jóakarat. Barátságból segíteni valakin. .Köszönni, meghálálni a barátságot. 4) A régieknél baráti (kolostori) állapot vagy élet is: „Egy gonosz életű szépségű leánynek hizelködésével, kit bozzája bocaáttanak,
akarák a barátságról eltéríteni." Debreczeni legendáskönyv, Sz. Tamás doktor életéről.
BARÁTSÁGOS, (barát-ság-os) mn. tt barátságos-t, vagy —át, tb. —ak. Baráti viszonyokra kész,
hajlandó; nyájas, tanaságkedvelő; szíves, engedékeny ; szolgálatra kész, megelőző. .Barátságos ember.
Barátságos alku, barátságot szolgálat. Barátságos ebéd,
barátságos látogatás, megszólítás. Barátságos ttíwel,

BABÁTKOLOSTOR, L BARÁTKLASTROM.

BARÁTROZÁS, (barát-koz-ás) fn. tt borátkosás-t, tb. —ok. Baráti viszonyok kötése, és folytatása.
V. ö. BARÁTKOZIK.
BARÁTROZIK, (barát-koz-ik) k. m. barátkoztam, —tál, —ott. 1) Olyas lépéseket, előkészületeket tesz, melyek őt máshoz szorosabb bizalom és szeretet köteleivel fűzik. Némely ember igen könnyen és
hamar barátkozik. 2) A megkötött baráti viszonyokat folytatja, és fentartja. Kapát kapással, úr úrral
barátkozik. Km. Igekötőkkel: megbarátkozik, Sszvebarátkocik.
BARÁTKOZÓ, (barát-koz-ó) mn. tt barátkozó-t,
tb. —k. Aki szorosabb összeköttetésre, baráti viszonyok folytatására hajlandó. A komor ember nem barátkozó. A gyermekek, nők, ét könnyelműek borátkotok
szoktak lenni.
BARÁTKOZTAT, (bar&t-koz-tat) mivelt m. barátkoz-tat-tam, —tál, —ott. Aki mások között baráti viszonyokat kőt; aki idegeneket közelebb viszen
egymáshoz, őket egymással megismerteti, s rokon érzelmekre és viszonszeretetre gerjeszti.
BARÁTKÖNTÖS, (barát-köntös) ősz. fn. Saját
szabása egyenruha, milyet a szerzetesek, kiki a maga
rendének szabályai szerint,viselnek. Fehér, fekete, szürke barátkSntös. BaráOcSntOtbe ölttStni. Levetni a barátköníösí.
BABÁTLAN, (barát-lan) mn. tt barátlan-t, tb.
—ok. 1) Kinek barátja nincsen, a szóalkotás köz szabályai szerint teljesebben: baráttolan. 2) Emberkeriilő, magának való, nem nyájas.
BARÁTLANSÁG, (barát-lan-ság) fn. tt barátlaniág-ot. 1) Barát nélküli állapot 2) Szeretet nélküli bánásmód, vagy élet, mely egyedül önhasznát
tekinti s mások kedveért mit sem tesz. Barátlantdg
mát baján, midőn lehet, nem segíteni. Bardtlantág némi csekély szolgálatot szomszédainktól megtagadni. Az
első pont alatti értelemben szabatosabban: baráítalanság, a másodikban: barátságtalanság.
BARÁTMAGÚ, (barát-magú) ősz. mn. A görögdinnyéről mondatík, melynek nem egészen fekete, hanem sárgás-szürke magja van.
BAKÁTMAJOR, fala Vas megyében; helyr.
2tarátmajor-on, —rá, —róí.
BARÁTNÉ, jobban: BARÁTNŐ, (barát-nő) ősz.
fn. tt barátnS-t, tb. —-k. Nőszemély, ki más nővel,
vagy férfival baráti viszonyokban él. Idegen, külö-
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indulattal, akarattal tenni valakihez ; barátságos egyezkedésre lépni; barátságos arczoí mulatni; barátságot
ajánlatot tenni.
BARÁTSÁGOSAN, (barát-ság-os-an) ib. Baráti
módon, nyájasan, szívesen társalgólag, készséggel.
Barátságosan élni egy fSdél alatt. Barátságosan szótant' az alattvalókhoz.
BARÁTSÁGTALAN, (barát-ság-talan) mn. tt.
barátságtalan-t, tb. —ok. 1) Emberfutó, társaságkerülő, komor. 2) Aki szolgálatra nein kész, s mással
jót cselekedni vonakodik. Határozóilag ám. barátságtalanul.
BARÁTSÁGTALANSÁG, (barát-ság-ta-lan-ság)
fn. tt. baráíságtalanság-ot. 1) Nyajasságtalan, társalkodást kerülő állapot. 2) Oly cselekvésmód, mely rokon érzelemre, jószívűségre, szolgálati készségre épen
nem mutat^
BARÁTSÁGTALANUL, (barát-ság-talau-ul) ih.
Rokon érzelem nőikül; baráti viszonyok híjával; hidegen, komoran, szolgálati készség nélkül, Barátságtalanul eligazítani a megszorult utast. Barátságtalanul
fogadni régi jótevőjét.
BARÁTSZEGFÜ, (barát-szeg-fii) ősz. fn. Szegfű
neme igen tömött szirmokkal. (Dianthus Cartbusianorum).
BARÁTSZIGET, falu Szála megyében ; hclyr.
Barátttiget-en, —re, —ró'l.
BARÁTSZÍN, (barát-szín) ősz. fn. és mn. Barna, vagy barnás szín, vagy szinii.
BAIÍÁTSZINÜ, (barát-szinii) ősz. mn. Barna,
barnás, líarátszinü posztó, kelme.
BARÁTTALAN, (barát-talan) mn. fn. bará/falan-t, tb. — ok. Akinek barátja nincsen, bizodalmas
társ nélkül szűkölködő. Jelenthet oly helyet is, melyben szerzetes rendű barátok nincsenek. Daráttalan
város.
BABÁTTÁNCZ, (barát-táncz) ősz. fii. Képesés
tréfás kifejezéssel ám. türelem, békctürés, vak engedelmesség, melynek kivált a barátéletben otthonosnak kell lennie. Palientia, baráttáncz. Km.
BARÁTUL, (barát-ul) ih. Barát gyanánt, barátképen, mint barát, vagy barátot. Barátul tisztelni szeretni valakit. Barátomul fogadlak.
BARÁTÚR, falu Baranya megyében ; helyraggokal: Barátiír-on, —rn, —ról.
BAKÁTZSÁK, (barát-zsák) ősz. fn. Zsák, melybe a kolduló barátok az alamizsnát rakják. Néhol:
paptsák. Barátzsákja, kocsis torka soha meg nem telik. Km.

kon az óriásra, hasításra, metszésre vonatkozó barka,
barkái, borotva, berena szók bar, bor, bér gyökeivel.
V. ö. BAR, gyök 2).
BARÁZDA, (bar-áz-d-a vagy bar-az-d-a) fn. tt.
barázdát. 1) Ekével hasított vonal, illetőleg hosszúkás mélyedés, mely a szántóföldek között határul
hiizatik. Barázdában fekszik a nyúl. Végig menni a
barázdán. Barázdába lefolyó esővíz. Mély, széles barázda. 2) Minden egyes rétege a fölszántott földnek,
melyet az eke hagy maga ntán. Barázdái hasítani,
vetni. Egyenes, görbe barázda. Keskeny, vékony barázda. Á föld hosszában, vagy keresztben fekvő barázdák.
Barázda alá vetni a magot, azaz, elébb elvetni, azután
barazdolni, szántani. 3) A sorba ültetett szőlőtőkék
közötti mélyedés, mely a földnek faikapálása által
alakíttatik. 4) Sáros utakon, mezőkön látszó párhuzamos vonalú mélyedések, melyeket a barmok lábaikkal vágnak fel. 5) Átv. ért. az arczon mutatkozó ránczok. A vénség barázdái látszanak arczán.
Elemzését illetőleg 1. BARÁZ. Egyezik vele a
szláv brázda, brozda, borozda, török bürüsük (ráncz;
ránczos), bürüs-mák (ránczosodui).
BÁRÁZDAB1LLEGÉNY, BAKÁZDABILLEGETO, (barázda-billegény vagy barázda-billegető) ősz.
fn. Hosszú lábú kis madár, a billegcnyek neméből,
valamivel hosszabb a verébnél, de karcsúbb; s farkát
magasan viseli és folyvást billegeti.
BAKÁZDAKÖZ, (barázda-köz) ősz. fn. Két barázda között levő térség, melyet a barázdák felső csúcsai kerítenek föld hosszában.
BARÁZDÁL vagy BARÁZDOL, (bar-áz-da-al
vagy l>ar-áz-d-ol) áth. ín. barázdál-t. Barázdát hasít.
BARÁZDÁLÁS, (bar-áz-da-al-ás) fn. tt. barázdálás-t, tb. —ok. Barázda-hasítás.
BAKÁZDÁNKÉNT, (bar-áz-da-an-ként) ih. Barázdáról barázdára; minden egyes barázdát külön véve.
Barázdánként elszántani a szomszéd földét. Barázdánként ültetni a kukoriczát, vagy kitépegetni a gyomot.
BARÁZDÁS, (bar-Az-da-as) mn. tt. barázdds-f,
vagy —át, tb. —ok. Ami barázdával vagy barázdákkal van felhasítva, megjelölve. Rarázdás ilt, barázdát
rét, barázdás orcza, homlok.
BAEÁZDÁSAN, ih. Barázdával jelölve.
BARÁZDOL, (bar-áz-d-ol) 1. BARÁZDÁL.
BARBACS, falu Sopron vármegyében; helyr.
Barbacs-ra, —ön, —ról.
BAKBÁR, fn. tt. barbár-í, tb. —ok. 1) A régi
görögök és rómaiak értelmében minden más nemzetbeli, aki nem görög vagy római volt. 2) Műveletlen,
vad népből való. 3) Durva, kegyetlen, ádáz ember.
4) Éjszaki Afrikának egyik népfelekezete, barbariai,
berber.
BARBÁLA, 1. BORBÁLA.
BARBÁBSÁG, (barbár-ság) fa. tt barbárság-ot.
Barbár népek módja, vagy cselekvése, tulajdonsága,
különösen müveletlenség, durvaság, kegyetlenség.
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BARATYÓ, (bar-aty-ó azaz boritó) fn. tt. baratyó-í. Kanyaróhimlö, csecs. Órmánysagi szó.
BARÁZ, (bar-áz vagy bar-az) elavult ige, eredetileg ám. metsz, hasít, szel, d toldalékképzővel bardzd, mint: mos-d, tol-d, ken-d, öl-d(os) mar-d(os) stb.
Innen lett a részesülő : barázda, módosítva: barázda,
azaz, valamit, nevezetesen földet ketté hasító vonal.
Gyöke bar vagy bor, mert így is ejtik, barázda, roUÓTÍB.

BARBÉLY, 1. BORBÉLY.
BARBORA, 1. BARABORA.
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BARCS—BAECZASÁG

BARCS, (1), (bár-cs vagy bar-cs) fn. tt. bárcsot. A bogácsféle növénynemü növények egyike, melynek némely fajai szárra f utó levelttek, némelyek pedig
nyeletlen, le nem futó levelük. (Cnicus).
Eitiinőleg tüskés, szúrós tulajdonságánál fogra
azon bar vagy bár gyökii szók családához tartozik,
melyek metszésre, hasításra, ortáara szúrásra vonatkoznak, mint: barkái, barkóczáz, bárd.
BÁBOS, (2), mezőváros Somogyban; helyragokkal: Bárcs-ra, —ön, —ról.
BARCSA, KIS—, NAGY—, helységek Erdélyben ; helyr. Barctd-n, —rá, —rói.
BÁRCSAK, (bár-csak) ősz. indulatszó. Óhajtást,
kívánságot jelentő mondatok előtt áll. Bárotok még egyszer láthatnám St. Bárcsak az Isten esSt adna. Bárcsak
soha nem találkoztam volna vele. Néha fenyegetésül
használtatik, pl. Bárcsak kitörné a nyakát, hogy mindig a fákon mászkál. Bárotok jól megvernék, miért
megy a kocsmába. Olykor hiányt jelent Bárcsak kenyerem volna, nem hogy kalácsot enném. Bárcsak menni
tudnék, nem hogy tánczoljok, vagy fussak.
BÁRCSAKÁNT, (bárcs-akánt) ősz. fn. Medvetalpfii, tuskés terepélyes levelekkel. Boglár-, csicsókás-, csoportos-, csermelyt'-, enyves-, gereben-, gyapot-,
hegyi-, láncsás-, pSszke-, szárattan-, tavi-, változó bárcsakánt. V. ö. AKÁNT.
BÁRCSAKÓRÓ, (bárcsa-kóró) 1. CSIMPAJ.
BARCZ, természeti hangutánzó gyök, melyből
barczog, barczagás származtak. Egyezik vele a latin
barr, barrit.
BAECZ, puszta Bars megyében; helyr. Baráton, —rá, —ról.
BAECZA, (bar-cza) fn. tt barczát. Pléhlemezből készült jegy, különféle használás végett, pl. amilyet a festők térítvényfil adnak a festőbe adott vászonért, vagy a birkanyírők kapnak minden egyes birka
megnyirésétől, s munka bevégeztével ezek száma szerint fizettetnek.
Nyelviinkből elemezve ezt látszik tenni: kis borító, t i. a bar =r bor, búr. Egyébiránt rokonok vele a
szanszkrit marsz (megkülönböztetni, megismerni), franczia marque, német Marké.
BÁRCZA, faluk neve Abaüj és Bonod megyékben ; helyr. Sárezá-n, —rá, —ról.
BARCZAO, (barcz-ag) önh. m. barczag-tam;
—tál, —ott. Tompa, mély barr féle bangón szól, mint
az elefánt, bival, vagy szarvas. Latinul barrit.
BARCZAGÁS, (barcz-ag-ás) fn. tt barczagás t,
tb. —ok. Elefánthang, bivalhang, szarvashang. Latínul barritus.
BARCZÁNFALU, belység Máramaros megyében; helyr. Barczánfalu-ba, —bán, —ból.
BARCZASÁG, (Barcza-ság) fn. tt Barczaság-ot.
Erdélyországi szászkerület, brassai kerület így neveztetik a Burcza folyótól, németül Burgenland (terra
Sazonum de Barussa, a gróf Nemes családnak egy
1252-diki oklevelében;.

BÁRCZIHÁZA—BÁRDOLATLAN8ÁG
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BÁRCZIHÁZA, népes puszta Gömör megyében ; helyr. Bdrcziházd-n, —rá, —ról.
BARCZIKA, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk neve
Borsod megyében; helyr. Barczikd-n, —rá, —ról.

BARCZOG, BARCZOGÁS, 1. BAKCZAG, BARCZAGÁS.

BÁRD,(l),(bar-d)fn. tt. bárd-ot. Szekercze alakú,
de aránylag szélesb pengéjű vágó és faragó eszköz,
vasból. Konyhai bárd, melylyel a szakácsok a húst
konczokra vagdalják. Ácsbárd, melylyel az ácsok a
munkába vett fát simára egyengetik, máskép : simító
bárd. Mészárosok bárdja, melyet a taglásnal használnak.
Gyöke azon bár vagy bar, melyből vágásra, hasításra vonatkozó szók származnak. Képzésre olyan,
mint a kar gyökből származott kar-d-é. Rokonok vele
a svéd bárd, német Barte, szláv bárd, barto, brádwo,
melyek szinte a maguk nyelvében vágást jelentő bar
gyökii szókkal rokonok. A héberben is rna (bara)
ám. vág.
BÁRD, (2), népes puszta Somogy megyében;
helyr. J5árd-on, —rá, —róí.
BÁEDA, falu Aradban, helyr. .Bárdára, Bárdán, Bdrddról.
BAEDELEJSÉG, (bar-delejség) ősz. fn. Állati
delejség. (Magnetismns animalis) V. ő. DELEJSÉG.
BÁRDFOK, (bárd-fok) ősz. fh. A bárdféle eszköz vastagabb része, feje, melybe a nyelet ütik.
BÁRDIBÜK, népes puszta Somogy megyében;
helyr. Bárdibük-Sn, —re, —ríl.
BÁRDKÉS, (bárd-kés) ősz. fa. Félhold alakn,
széles lappal bíró konyhai bárd, melynek két oldala
nyele van, s hús és egyéb fb'znivalók összevagdalásara használtatik.
BÁRDLEVÉL, (bárd-levél) ősz. fn. Tengerészi értelemben, írott szerződés valamely ácscsal, melynél fogva ez tengeri hajó építésére kötelezi magát
BAEDOCZ, falu Erdélyben Udvarhely székben ; helyr. Bardocz-on, —rá, —ról.
BARDOL, (bir-d-ol) áth. m. bárdol-t. Bárd által a görcsös, szálkás gerendát simára egyengeti. Bárdolni különösen az ácsok dolga. Ha vastag a fa, meg
kell bárdolni. Km. Atv. értelemben: müvei, finomabb
erkölcsökre oktat, szoktat valakit; durvaságból, darabosságból szögletességből kisimít
BÁRDOLÁS, (bár-d-ol-ás) fn. tt bárdolás-t. tb.
—ok. A görcsös, szálkás fának, gerendának bárd általi kisimítása, egyengetése.
BÁBDOLATLAN, (bár-d-ol-atlan) mn. tt bárdolaüan-t, tb. —ok. Ami kisimítva, kiegyengetve, görcsöktől szálkáktól megtisztítva nincsen. Atv. értelemben : műveletlen, darabos erkölcsü, finomság, udvariság nélküli. BárdolaÜan nép, bárdolatlan pórsuhancz,
bárdolatlan magaviselet. Határozóilag ám. bárdolatlanul, műveletlenül.
BÁRDOLATLANSÁG, (bár-d-ol-atlaa-ság) fa.
tt. bárdolatlanság-ot. Átv. ért darraság, nyerseség,
faragatkn, szegletes erkölcsi, magaviselet! tulajdonság.

BÁRDOLATLANÜL—BARKA

BARKA—BARKAS

BÁBDOLATLANUL, (bár-d-ol-at-lan-ul,) ih. 1)
Simftatlan állapotban, görcsösen, ki nem egyengetve.
Bárdolatlanul hagyott gerendák. 2) Atv. ért. Durván,
nyersen, idomítatlanul, faragatlanul, gorombául. Bárdolatlanul viselni magát.
BÁRDOS, helységek neve Erdélyben, helyragokkal : .Bardos-ra, —ön, —ról.
BÁRDOS, (1), (bár-d-os) fn. tt. bárdos-í, tb.
—ok. 1) Aki bárdot visel, bárd viselő, bárdhordozó.
Hajdan voltak ily fegyverzett! katonák. 2) Bizonyos
régi pénz neve.
BÁRDOS, (2), mn. tt. bárdos-/, vagy — át, tb.
—ok. Bárddal bíró, bárddal felkészített, bárdhordozó.
BÁRDOS, (3), falu Vas vármegyében ; helyragokkal: Bárdos-rá, —ön, —ról.
BÁRGYÚ, (bir-gy-u) mn. tt. bárgyu-l, tb. — k,
vagy —ak. Együgyüen gyáva, szelíd indulatu, természetű, ki a légynek sem árt, ostobácska, butácska.
Némely tájakon ám. csendes, szomorkás, kedvetlen,
nem életrevaló. Bárgyú emberke. Igen bárgyú, a vizet
sem zat-arja míg. Tájejtéssel: bárgya.
Gyökre és alapérteményre nézve rokon a bárány, bari és borjú, szókhoz. Ide sorozható a bacza
is, máskép becze (borjucska, ostobáeska). A yy, úgy
látszik, a j változata, mint a tájdivatos boryyu, vargyu, tárgyú szókban.
BÁKGYUAN, (bár-gy-u-an) ih. Gyáva szelíd
módon; ostobán, butácskán, jó indulattal, de kevés észszel. Bárgyuan viselni magát.
BÁRGYUSÁG, (bár-gy-u-ság) fii. tt. bárgymágot. Együgyüsűg, gyáva szelídség, ostobaság.
BÁRHA, (bár-ha) öaz. köt- és indulatszó. 1)
Óhajtást jelent, s ám. vajba. 2) Megfordított ha bár,
pl. Arem. engedek, bárha vagy habár meg halsz is. V.
ö. BÁR.
BÁRHELY, falu Zala megyében; helyr. .Bárhely-en, —re, —róV.
BÁRHOL, (bár-hol) 1. AKÁRHOL.
BÁRHONNAN, (bar-honnan) ősz. ksz. Akármely helyről, vidékről. Bárhonnan jő az okos tanács,
el kell azt fogadni. Fogadd be a szegény utast, bárhonnan való. Egyezik vele: akárhonnan.
BÁRHOVÁ, (bár-hóvá) 1. AKÁRHOVÁ.
BAKI, (1), (bar-i) fn. tt. bari-t, tb. — k. Kis bi'iriny, bárányka, egyszersmind csalogató neve a kis
báránynak. A'e bari ne ! Bari ! bari !
BARI, (2), KIS—, NAGY—, helységek Zemplén
megyében; helyr. Bari-ba, —bán, —ból.
BAKIRA, (bar-i-ka) fn. tt. barikat. A bari szó
kisebbítése, hízelgőbb változata. L. BARI.
BARJÓSZAT, (bar-jószat) ősz. fn. tt. barjúszatot. Némelyek által ajánlott új szó, az űllatgazduság,
baromtenyésztés kifejezésére, talán inkább barmássat.
BARKA,( 1), (bar-ka) fn. tt. barkát, l) Kis metszés,
rovat, bevágás valamely test fölszinén, bonnan: barkálni, pl. a botot, pipaszirt, ám. czifrúnv róni, héjút
itt-ott bemetszeni, barkáit, barkóczás, ám. rovatokkal
czifrásott. 2) Különösen, a kikészített bőr fölszinén

váltakozó görcsös pettycgctésck. A tehén- és borjubörön levő barkák. Mondják posztóról is, hogy barkája
van, midőn nem egészen sima, hanem szőrös borzas
fölszinü, mit a posztónyirök le szoktak nyesni. 3) A
rügyezni kezdő fák, kivált puhaucniück szőrös gumója, nébutt: birke, btirke, cziczamacza. Nyárfa,
fütfa
barkája. Virágvasárnapi barka. Barkát szentelni.
Az első pont alatti barka azon bar bor gyökü
szók osztályába tartozik, melyekben alapfogalom a
metszés, hasítás, milyenek: barázda, borotva, berena,
Ide vonatkozik a tarkabarka ikerszó is, mely rovatos
metszetü, vagy festvényü czifraságot jelent, ám. tarolt, barolt. A második és harmadik ponti barka szóban a borzasság alapfogalma látszik rejleni, s gyöke
azon bor, bér gyökökkel rokon, melyekből borzad,
borsódzik, borzaszí, berzenkedik származtak, mennyiben a barkás bőr és posztó a simának ellentéte, s a
fák barkája csakugyan borzas szőrös tulajdonságú.
BARKA, (2), falu Tornában, helyr. Barfcá-ro,
—«, —ró!.
BÁRKA, fn. tt. bárkát. 1) Kisebb nemű tengeri
hajó. Noé bárkája. 2) Likacsos, vízjárta halászhajó,
melyben a fogott bálákat tartják. Halászbárka.
A latin arca vngy barca szóból eredetinek látszik. A hellénben /?(<(»«» szintén hajónem, mely több
más, mint a franczia, spanyol, olasz, angol, szláv,
stb. nyelvekben is megvan. Rokona a dunai kisebb
szállító hajókat jelentő bnrcsella, azaz barcella.
BARKÁCS, fn. tt. barfeíes-oí. Lépes mézzel kereskedő. Ügy látszik, a Torna megyei Barka (Barkó)
helységtől származott, amely vidékről szoktak az ország némely részeiben szétjárni a lakosok lépesméz
szedése és viasz készítése végett.
BÁRKACSIGA, (barka-csiga) ősz. fn. Bárkaalakú házban, tí'knöben lakó csiga.
BARKÁCSOL, (barkács-ol) önh. m. barkácsoi-t.
1) Mézet, lépes mézet gyűjt, bevásárol s azzal kereskedik. V. ö. Barkács. 2) Aprólékos házi dolgokban
szüntelen foglalkozik, ideoda tébláb, mintha volna
forgácsol. 3) Mindenfele járkcl, cselleng. Barkácsol a
rideg barom a mezőn, az erdőben. Barkácsol a nyúl,
midőn kcnyclinesen szökdel a csalitba,n. Ez érteményben rokona barangol.
BARKÁDZIK, 1. BARKÁZIK.
BÁRKAIIAJÜ, (bárka-hajó) ősz. fn. 1. BAKKÁ.
BAKKAL, (bar-ka-al) átb. m. barkál-t. Új szőlöültotéskor a szólövesszö végét késsel imitt-amott
megbántja. Mondatik a búcsusokról is, midőn zarándokbotjaikat hántás Altul mcgtarkílják (tarka-barkázzúk), kiczifrúzzák. V. ö. BARKA.
BARKÁLÁS, (bar-ka-al-ás) fn. tt. barkálás-í,
tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki barkái.
BÁRKÁXY, KIS—, NAGY—, helységek
Nógrád vármegyében , helyragokkal : Bárkány-ba,
— bán, —ból.
BAKKÁS, (bar-ka-as) mn. tt. barká«-t vagy
—át, tb. —ak. 1) Pettyes, göcsörtös. Barkas bőrből
28*
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varrott csizma. 2) Borzas, szőrös. Barkát posztó. 3)
Szőrös, bolyhos rügyii. Barkát fák, ágak. V. ö.
BARKA.
BARKÁSAN, (bar-ka-as-an) ih. Barkas állapotban, barkával. Parkosán meghagyni a pontét, ám.
meg nem nyíretni.
BARKÁSÍT, (bar-ka-as ít) áth. m. barkáslt-ott,
pár. —s, htn. —ni vagy —ani. Barkóssá tesz, rovatoz, czifráz.
BAEKASZENTELÉS, (barka-szentelés) ősz. fn.
Virágvasárnapi egyházi szertartás, midőn a barkás
faágak megszenteltetnek, emlékéül Urunk diadalmas
bemenetének Jeruzsálembe.
BARKASZÓ, falu Beregh megyében, helyragokkal : Barkaszó-n, — rá, —ról.
BAREÁZ, (bar-ka-az) áth. m. barkáz-tam, —tál,
—ott, pár. —z. 1) Szőrös kelmét fölborzaz. Kalapot,
posztót barkázni. 2) Rovás, bemetélés által czifráz.
Botot, pipaszdrt barkázni. V. ö. BÁRRAL.
BÁRKÁZ, (b&rka-az) önh. m. bárkáz-tam, —tál,
—ott, pár. —z. Bárkán bajókáz, bárkával jár a vizén.
BARKÁZÁS, (bar-ka-az-ás) fn. tt barkázás-t,
tb. — ok. 1) Cselekvés, midőn valaki barkáz, azaz metélés, rovatozas által czifráz, tarkáz valamit 2) Állapot, midőn a fának barkái nőnek.
BARKÁZÁS, (bárka-az-is) fn. tt bárkázás-t,
tb. —ok. Bárkával járás, hajózás a vizén.
BAEKÁZIK, (bar-ka-az-ik) k. m. barkáz-tam,
—tál, —ott. A fáról mondatik, midőn tavaszkor szőrös bimbókat bajt
BÁRKI, (bár-ki) ősz. mn. Bizonyos sokasága
emberek közöl akárki, akármelyik. Bárki legyen, nem
gondolok vele. BárkitSl tanultad, elmaradhatsz vele.
BAEKÓ, (1), fn. tt barkót, tb. —k. 1) Fülektől
lefelé növő pofaszőr, arczszakál, néhutt fttlbajusz. 2)
így nevezik a Gömör vármegyében lakó palóczokat,
kiknek sokban saját szójárásuk van. Használják esküvésül is. Barkó úgy se l Barkó úgy segéljen.
Első érteményben hasonló a latin bárba, német
Bari, szláv brada (szakái) szókhoz. Második jelentése
az őskor homályában rejlik, talán barogó, barangó,
mint a pólóét, kivel beszédojtésben is rokon, ballócz,
ballagod.
BARKÓ, (2), fala Zemplén megyében ; helyragokkal: Barkó-n, —rá, —róí.
BARKÓCZ, KIS—, NAGY—, faluk neve Vasban ; helyragokkal: Barkóez-ra, —ön, —ról.
BARKÓCZA, (1), (bar-kó-cza) fn. tt. oarkóezáí.
1) Fanem a búszhímesek és háromanyások seregéből,
melynek bogyós gyümölcse akkora mint egy kis körte,
máskép berekenye, sUvSltin körte (Sorbus). 2) Göcsejben jelent farkos botot is.
Gyöke barkó valószínűen nem mis, mint afurkó
azaz buczkó változata, mennyiben a barkóczafa csomós, kemény, s a botféle barkócza ám. furkócza, furkós bot Egyébiránt a barkóczafa tótul brekitza.
BARKÓCZA, (2), (bar-kó-cza) önállóan nem
divatozó törzsnév ; származéka: barkóczás ám. rova-

tokkal czifrizott, tarkázott, barkáit Barkóczás bot,
pipaszár.
BARKÓCZAFA, ősz. fii. L. BARKÓCZA (1).
BARKÓCZAGALAGONYA, (barkócza-galagonya) ősz. fn. Fanövény a galagonyák neméből, mely
a barkóczához némileg hasonló. (Crataegus torminalis).
BAEKÓCZÁS, (bar-kó-cza-as) mn. tt barkóczas-í —át, tb. —át. 1) Barkóczát termő, barkóezafákkal bővelkedő. 2) Rovatos, tarka, csíkos vonala.
Barkóczás zarándokbot.
BARKÓS, (bar-kó-os) mn. tt barkós-t v. —át,
tb. —ak. Aki barkót visel vagy barkóval benőtt Barkót angol. Barkós arc*.
BABKOR, (bár-kör) ősz. fn. Csillagász! műszó,
s jelenti az éggömbnek azon körét, melynek batárai
között a bujdosók mozognak. Szélessége tíz fok, és
tizenkét részre, azaz csillagzatra osztatik. Másképen :
állatkor. (Zodiacus).
BAKKÖRFÉNY, (bár-kör fény) ősz. fa. Világosság, mely őszszel és tavaszazai látszik leginkább
napkelte és lemente után, ferdén fekvő, szélein halkkal elhalványuló s a tejuthoz hasonló fényű gúlaidomban. (Lumen zodiacale).
BARLAFALU, helység Szatmár megyében;
helyragokkal: Barlafalu-ba, —bán, —bo7.
BARLANG, fn. tt barlang-ot. 1) Földalatti
üreg, mely egyedül a természet működése által képződött. Aggteleki barlang. Szemilulci barlang. Sötét,
mint a barlang. Gömörben : baradla. 2) Rejtek, búvóhely, melybe zsiványok veszik magokat. 3) Átv.
ért. bordélyház, bUnbarlang.
Némelyek szerint elemezve: bar-lok = bor- vagy
burlak, azaz borított lak vagy hely. Megvan a szláv
nyelvekben is: barlog, berlog, brlok, brloha.
BABLANGI, (barlang-i) mn. tt barlangi-t, tb.
—ak. Barlangban levő, barlangbeli, barlangban lakó.
Barlangi csepegb'kövek, jegeczkepletek.
BARLANGKÓEO, (barlang- vagy ballang-kóro)
ősz. fn. Póczér, ördöglova, nyúlárnyék, boszorkánykóró. Talán jobban : hallatig vagy ballag- vagy barlagkóró, mert kiszáradván s tövétől elszakadván legkisebb széltől megindíttatik, s beballagja, barangolja
a síkságot.
BARLANGÓ, puszta Szabolcsban; helyragokkal : Barlangó-n, —rá, —róí.
BARLANGOS, (bar-lang-os) mn. tt barlangor-t
vagy —át, tb. —ok. Aminek barlangja van, ami barlangokkal bővelkedik. Barlangos vidék, barlangos hegy.
BARLING, 1. AMARÁNT.
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BAKMÁSZ, (bar-om-ász) fn. tt. barmdtt-t, tb.
—ok. Barommal foglalkodó, baromtenyésztő. Különbözik baromgyógyász.
BAEMÁSZAT, (bar-om-ász át) fn. tt barmászat-ot. Barommal foglalkodás, baromtenyésztés.
BÁRMELY, (bár-mely) ősz. nm. Akármely, a
sok közöl akár ez, akár amaz. Bármely időben menj

441

BÁRMI—BARNA

hozzá, mindig dologban leltd ó't. .Bármely hivatalt választasz, mindenütt pontosnak kell lenned.
BÁRMI, (bár-mi) ősz. nm. tt. bámii-t, tb. —k.
Akármi, a sok közöl akár ez, akár amaz. Bármihez
fogtam volt, nem lett sikere. Bármibe fogadjak. Bármibe kerillend, meg kell szereznem.
BÁRMILY, (bar-mily) ősz. nm. Akánnily tulajdonságú, akinninő.
BÁEMINÖ, (bár-minő) ősz. nm. L. BÁRMILY.
BARMÍT, (bar-om-ít) áth. m. barmit-ott, pár.
—s, htn. —ni vagy —ani. Barom természetűvé tesz,
baromi állapotra lealacsonyít.
BARMOD, puszta Bihar megyében; helyragokkal : Barmod-on, —rá, —ról.
BARMOL, (bar-om-ol) önh. m. barmol-t. 1) Tanulók között divatozó szó, ám. barommódra igen sokat tanai, (bovisat, bubalisat). 2) Hevesmegyei tijazólással ám. valamit durván, roszul, felében-harmadában csinál.
BARMOS, (bar-oin-os) mn. tt. barmos-l vagy
—a/, tb. —ak. Barmokkal bíró, bővelkedő. Barmot
gazda, barmos vidék.
BARMOSKODÁS, (bar-om-os-kod-As) fn. tt. bartnoskodás-t, tb. —ok. Barom módra erőltetett s kitartó dolgozás.
BARMOSKODIK, (bar-om-os-kod-ik) k. m. barmoskod-tam, —tál, —ott. Barom módjára erejét megfeszítve dolgozik.
BARMÚL, (bar-om-úl) önh. m. barmúl-t. Baromtcrmészetüvé lesz, baromi állapotra alacsonyul.
Elbarmúl.
BARNA, (1), mn. tt. barnát. 1) Általán, többékevescbbé sötétes szín, a vörös és fekete szín vegyüléke. Barna posztó. Barna ló. Barna haj, szakái, ssemöldök, szó'r. Barnára festem a szövetet. 2) Különösen az emberi arczra vonatkozva, barnának mondjuk,
kinek arczbörét a nap megbütötte, megpirította, vagy
oly színű, mintha a nap égette volna meg. Ellenkezője a világos szinü szőke. Szebb a szűke, mint a barna, mert a barna csak vadalma, de a ttoké édesalma.
Népd. Barna legény, barna leány. Se nem szőke, se
nem barna, ez az igaz magyar fajta. Népd. 3) Amit a
szakácsok tűznél, sütésfözés iltal ily szintien készítettek el. Barna levet, barna bectinált.
Érteményre és alaphangra egyeznek vele a latin brunus, német braun, franczia brtin, tót banian",
stb. A német nyelvészek brenncn (ég, pirít) igétől származtatják, melynek gyöke szintén megvan a magyar
pír, por, por, pár, gyökökben, melyekből pirít, porttal, pörgői, parázs, stb. származtak. Ha tehát alakjára, illetőleg képzőjére nézve idegennek látszik is,
nagy családi rokonságánál fogva magyar származásának is tartható, s azon szók osztályába tartozik, melyek a nyelvek legősibb korszakából valók. V. ö. K
gyökelem.
BARNA, (2), falu NógráJ megyében; helyragokkal: Barnán, —rá, —roV.
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BARNABÁS, férfi keresztnév; héber eredetű,
jelentése: vigasz fia.
BARNAFÖLD, (barna-föld) ősz. fn. A hegyi
földnek egyik különös faja, melynek színe sötét vöröset játszik.
BARNAG, MAGYAR—, NÉMET—, faluk neve Veszprém megyében; belyragokkal: Barnag-ra,
—ön, —róí.
BARNÁK, népes puszta Zala megyében; helyragokkal : Ramak-on, —rá, —ról.
BARNAKŐSZÉN, (barna-kő-szén) ősz. fn. A
kőszenek egyik faja, mely színére nézve a rohadt fa
beléhez hasonló, s ebben különbözik a fekete kőszéntől.
BABNAPEJ, (barna-pej) ősz. fn. Sötét pej. Barnapej ló. V. ö. PEJ.
BARNAPIROS, (barna-piros) ősz. mn. Barnából és pirosból vegyített szinü. Barnapiros arc*.
BARNARÉZ, (barna-réz) ősz. fn. Sárga- vagy
vörösrézből és ónból vegyített fémkeverék, melyből
szobrokat, harangokat, Agyúkat stb. öntenek. (Bronce).
BARNAKÉZMIVES, (barna-réz-mives) ősz. fn.
Mives, ki holmi eszközöket, edényeket, díszmüveket,
barnarézböl készít.
BARNARÉZMÜ, (barna-réz-mü) ősz. fn. Barnarézből készített mű.
BARNARÖT, (barna-rőt) ősz. mn. Barna és vcrös szín vegyítve, sötétvörös. Barnaröt haj, szakái.
Különbözik tőle a világos rőt, haragos vörös.
BARNÁS, (barna-as) mn. tt barnás-t vagy —át,
tb. —ak. Bamúhoz közelítő, kevéssé, nem hirtelen
barna.
BARNASÁG, (barna-ság) fn. tt. bamaság-of.
Barnaszinü tulajdonság, barnaszinfiség.
BARNÁSÁN, (barna-as-an) ih. Barnás, kevéssé
pirított, pörkölt állapotban. Barnásán készített lé,
martát.
1URNÁSÍT, (barna-as-ít) áth. m. barnátit-ott,
pár. —s, htn. —ni vagy —mii. Barnássá, azaz világos, nem igen sötét barnává tesz, olyan színűre fest.
Különbözik: barnit.
BARNÁSODÁS, (bama-as-od-ás) fn. tt. barnásodát-f, tb. —ok. Valamely test színének változása,
midőn barnássá, lesz, kevéssé megpörkölödik.
BARNÁSODIK, (barna-as-od-ik) k. m. bam<<sod-tam, —tál, —ott. BarnAs színt kap. Különösen
tűz, pörkölés vagy a nap sütő sngarai által.
BARNASAHOA, (barna-sárga) ősz. mn. Barnából és sárgából elegyített szinü. Kémely nyavalyák
barnasárgává teszik az arczbSrt.
BARNASZÍN, (barna-szín) ősz. fn. és mn. 1)
L. BARNA. 2) L. BARNASZIXÜ.
BARNASZINÜ, (barna-szinti) ősz. mn. Lásd
BARNA, /tarnoszinfi arez, haj, szakái. Barnaszinü
kelmék.
BAKNAVÉRKS, (barn.-.-vérés) ősz. mn. Lásd
BARNARÖT.

BAKNÍT—BAROM

BABOMADÓ—BAROMFI

BAENÍT, (barna-it) áth. m. bar»«-otí, pár. —s,,
htn. —ni vagy —ani. Barnává tesz, barnaszínre fest,
pörgői, éget. ATap-barnííoíía vitézek.
BAENÍTÁS, BARNTTÁS, (barna-ít-ás) fn. tt
bamftás-t, tb. —ok. BAKNÁVÁ tevés, barna színre
festés, változtatás, pörkölés, sütés.
BAKNÓT, puszta neve Arad vármegyébmi; belyragokkal: Barnót-ra, —ön, —ról.
BARNÚL, (barna-úl) önh. m. bomúl-t. Barnává
leszen, barna színt kap, illetőleg pirítás, pörkölés, sütés, égetés által leszen olyanná. Barmit a forró napon járónak arcza. Bámul a rántás, a leves. Megbámulni.
BAENÚLÁS, BAKNÜLÁS, (barna-ul-ás) fn. tt
bámulás-1, tb. —ok. Barna színűvé változás. Bámulás
ellen napernyőt viselni.
BÁRÓ, fn. tt 6áró-í, tb. —k. Általán felsőbb
rangú nemesi osztály tagja, aki méltóságra nézve a
gróf után áll. flerczegek, grófok, bárók. Különösen
hazánkban bizonyos nagyméltóságot viselő személy,
kit zászlósornak nevezünk, milyenek a nádoron kívül
az országbíró, a horvátországi bán, a tárnok, a királyi főkomornok , a kir. foudvarnok, a főajtónálló, a
főlovászmestcr, a föasztalnok, a főpohárnok, a kir.
testőrsereg kapitánya, a pozsonyi gróf és a két koronaőr.
£ szó miiit rangnév majd minden európai nyelvben megvan, de eredetére nézve nincsenek a nyelvészek egy értelemben. Némelyek a jSaptís (súlyos) hellén szótól, mások valamely régi nyugot-éjszaki nyelvbéli bar-tól, mely a) férfit, b) férjet, c) főurat jelentett, származtatják. L. ADELUNG. Ha figyelünk az
előszámlált magyar, ú. m. férj és fotir szókra, ezek
a bötiik rokonságára nézve, tehát nyelvészetileg is
megegyeznek az érintett bar és így báró szókkal.
BÁRÓD, KIS—, NAGY—, faluk neve Biharban ; helyragokkal: Báród-ra, —ön, —ról.
BAKÓI, (báró-i) mn. tt. bárói-í, tb. —ok. Bárót illető, bárónak tulajdonságaival bíró. Bárói rang,
csim, méltóság. Bárói udvar, jog.
BÁRÓ1LAG, (báró-i-lag) ib. Bárói módra, úgy
műit báróhoz illik.
BAKOK, Ó—, ÚJ—, helynevek Febér megyében; helyragokkal: Barok-on, —rá, —ról.
BAROM, (1), (bar-om)fn. tt barmot, tb. barmok.
Általán, nagyobb négylábú emlős állat, milyenek az
ökör, ló, szamár, teve, stb. másképen: marha. Különösen , szarvasmarha, ökör, tehén, farmokat tenyészteni, őrizni. StSre mentiben simogatni a barmot.
Igavonó barom. Átvett értelemben oktalan állathoz
hasonló, .1 minden szellemiségből kivetkezett durva
•mberről mondatik megvetésképen.
Elemzésére nézve 1. BAR gyök (1).
BABOM, (2), faluk neve Sopron vármegyében;
KIS- és NAGY-BAROM, helyragokkal: fiarom-ba,
—bm —Mi.

BABOMADO, (barom-adó) ősz. fn. Adózási díj,
melyet valaki a birtokában levő barmoktól fizetni
köteles.
BAROMAKOL, (barom-akol) ősz. fa. Kerített
bely, födéllel vagy födél nélkül, hová a barmok éjtssakánként betereltetnek, s télen által tartatnak. V.
ö. AKOL.
BAROMÁLLÁS, (barom-állás) ősz. fh. Általán
oly hely a határban vagy majorban, hol a barom delelni vagy fekünni szokott A baromállás rendesen
kutak körül vagy italoknál vagyon. Szorosabb értelemben korlátokkal kerített hely, hová a barmokat
zárjak.
BABOMALOM, (baromalom) ősz. fh. Szakos.,
vagy akármiféle gaz, melyet istálóban vagy akolban
a fekvő barom alá vetnek. V. ö. ALOM.
BAROMBÉRLET, (barom-bérlet) ősz. fn. Haszonbérlet neme, midőn valaki a barmok tulajdonosának azért fizet, hogy azokat használhassa, pl. az igás
ökröket munkára, a teheneket fejesre stb.
BAROMBOGÁR, (barom-bogár) ősz. fn. Légyfaj, mely különösen a barmokat szokta körülrepkedni, és csipdesni. V. ö. PÖCSIK.
BAROMCSORDA, (barom-csorda) ősz. fn. Egy
seregben járókelő, legelő barmok sokasága, különösen,
ökörcsorda, tehénesorda. V. ö. CSORDA, és NYÁJ.
BAKOMDÖG, (barom-dög) ősz. fn. Ragályos
betegség, mely néha a barmokat meglepi, s melytől
ezek seregesen hullanak; marhadög, marhavész.
BAROMELEDEL, (barom-eledel) ősz. fn. Mindenféle takarmány, eleség, szűleség, pl. széna, szalma, répa, stb. melylyel a barmokat, nevezetesen szarvasmarhákat tartani szokták.
BAROMÉLÖ, (barom-élő) ősz. fn. Mátyásföldön-és Csalóközben ám. legelő, közlegelő, barmok
mezeje.
BÁBOMEMBER, (barom-ember) ősz. fn. 1) Igen
nagy testtel bíró, s nagy erejű ember. 2) Aki durva,
nyers, otromba erkölcsei miatt inkább baromhoz, mint
szellemi lényhez hasonlít.
BAROMERKÖLCS, (barom-erkölcs) ősz. fn.
Durva, nyers, otromba, az oktalan barmokéhoz hasonló erkölcs.
BAEOMERÖ, (barom-erő) ősz. fn. Erő, melylyel a barmok bírnak. Atv. ért. rendkívüli nagy, a
baroméhoz hasonló erő.
BAROMFAJ, (barom-faj) ősz. fn. A négylábú
állatok azon osztálya, mely barom nevezet alá soroztatik. Baromfajhoz tartoznak: az ökör, a bival, a juhok, a tevék, stb.
BAKOMFERTÖZÉS, (barom-fertőzés) ősz. fit.
A fajtalanság undok neme, melyet valaki barmokkal
követ el.
BAROMFI, (barom-fi) ősz. fn. így neveztetnek éltalán a házi madarak, mint: a tyúkok, pulykák, ludak,
réczék. Másképen: apró marha. Sarofn/í-vásár, baromfi-piact, baromfiat asszonyok, kofák. Baromfiakat ne-
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vélni, baromfiakkal kereskedni. Baromfi-ól,
ketrecz, baromfi-sült.

baromfi-

BAROMFITARTÁS, (barom-fi-tartás) ősz. fa.
Baromfiak, házimadarak, aprómarha tenyésztése. Némely gosdosszonyok baromfitartóból élnek.
BAROMGYÓGYÁSZ, (barom-gyógyász) ősz. fn.
Baromorvos, ki baromorvoslással foglalkodik.
BAROMGYÓGYÁSZAT, (barom - gyógyászat)
ősz. fn. Baromorvoslási mesterség vagy tudomány.
BAROMGYÓGYITÁS, ősz. fn. 1. BAfiOMORVOSLÁS.
BABOMHAJTÓ, (barom-hajtó) ősz. fn. Bérbe
fogadott napszámos, ki a kereskedők barmait vásárra
hajtja, másképen: hajtsár.
BAROMHAZ, népes puszta Mozsony megyében ;
helyr. Baromház-cm, —ró, —ról.
BAROMI, (bar-om-i) mn. tt. baromi-t, tb. —ok.
Barom erkölcseivel, természetével, tulajdonságaival
bíró. Baromi vadság, durvatág, baromi munka, erő.
BAROMILAG, (bar-om-i-lag) ih. Barmok módjára, barmok szokása szerint, illetőleg csupán az állati ösztönt követve, durván, oktalanul, otrombául.
Baromüag élni emberkét nem illik.
BAROMISÁG, (bar-om-i-ság)fn.tt. baromiság-oí.
Baromi indulat, ösztön, természet.
BABOMISTÁLLÓ, ősz. fn. 1. ISTÁLLÓ.
BAROMITATÓ, (barom-itató) ősz. fn. 1) Kút,
hol a barmokat válúba húzott vízzel itatják. 2) Bizonyos alkalmas fekvésű hely a patakon, folyón, vagy
tón, melyhez a barom ivás végett könnyen hozzáfér.
Egyszerűen: itató.
BAKOMÍZÉK, (barom-izék) ősz. fn. Kóró-, széna-, szalma-, szóval takarmánytöredék, melyet a barom meg nem evén a jászolban, vagy etetöhelyen hagy.
Egyszerűen, és rövidebben: izék. A jóféle, ét összevagdalt takarmányból kevés izéket hagy a barom.
BAROMJÁRÁS, (barom-járás) ősz. fn. 1) Bizonyos útvonal a határban, melyen a csorda legelőre
jár. 2) Barázda formára felvágott föld, merre a marha
jár. A baromjáráson keservet dolog akár gyalog akár
kocsin vagy lóháton menni. 3) Vásárra hajtott barmok
úta. Szemet felé Mátyásföldén nagy baromjárás van.
BAROMKERESKÉDÉS,(barom-kereskédés)ösz.
fn. Szarvasmarhákkal űzött kereskedés, máskép: marhakereskedés.
BAROMKERESKÉDÖ, (barom-kereskédö) ősz.
fn. Aki barmokkal kereskedést űz, máskép: marhakereskedö.
BAROMKODÁS, (bar-om-kod-ás) fn. tt. barorokodát-t, tb. —ok. Baromi módon élés, az állati ösztönök kielégítése oktalan barmok szokása szerint
BABOMKODIK, (bar-om-kod-ik) k. m. baromkod-1ám, —tál, —oíí. Baromi módon él, viseli magát;
baromi erővel és kitartással dolgozik.
BAROMLAK, (barom-lak) ősz. fn. Általán akol,
61, istálló, tanya, a barmok számára. Több helység neve is; helyr. Baromlak-ra, —ön, —ról.

BAKOMLAKA—BABOMUL

446

BAROMLAKA, (barom-laka) ősz. fn. és helység
neve Erdélyben.
BAKOMLEGELÖ, (barom-legelő) ősz. fn. 1)
Mező, mely barmok legeltetésére van szánva. V. ö. BAROMÉLÖ. 2) Mindenféle fű, melyen barom élhet.
Néha át ugarok, ét tarlók igen jó baromUgelavel szolgálnak.
BAROMLÉGY, (barom-légy) ősz. fn. Lásd BÖGÖLY és PÖCSIK.
BAROMLOPÓ, (barom-lopó) ősz. fn. Aki másnak barmait, nevezetesen ökreit, teheneit, jnhait, disznait stb. orozva elhajtja. Ilyenről szól e népdal: Szegénylegény vagyok én, tinót, csikót lopok én. Ide tartoznak a lóköíó'k is.
BAROMMÓDON, (barom-módon) ősz. ih. Olyképeu, mint barom szokott, baromilag; állati ösztönét követve; durván, oktalanul, otrombán. Vágyait
barommódon kielégíteni. Barommódon neki bősz Ülni.
BAROMMÓDRA, (barom-módra) ősz. ih. 1. BAROMMÓDON.
BAROMMUNKA, (barom-munka) ősz. fn. Igen
erős, szerfölött nehéz, vagy sok, illetőleg baromi erővel véghezvihető munka.
BAROMNYAj, (barom-nyáj) ősz. fn. 1. BAROMCSORDA és NYÁJ.
BAROMORVOS, (barom-orvos) ősz. fn. Orvos,
ki különösen a barmok, nvrczetesen házi állatok nyavalyáinak megismerésével és gyógyításával foglalkodik, másképen: baromgyógyász.
BAROMORVOSISKOLA, (barom-orvos-iskola)
ősz. fn. Tanítóintézet, melyben a tanulókat a barmok
nyavalyáinak ismerésére, és gyógyítására oktatják.
BAROMORVOSLÁS, (barom-orvoslás) ősz. fn.
Barmok, s általán háziállatok, és baromfiak gyógyítása.
BAROMORVOSSÁG, (barom-orvosság) ősz. fn.
A barmok nyavalyái ellen használt gyógyszerek nemei.
BABOMÖR vagy BAROMÖRZÖ, (barom-őr vagy
barom-őrző) ősz. fn. Aki egy sereg, csorda, nyáj baromra fólügycl, azokat legelteti, s a rablók és ragadozó illatok ellen oltalmazza. £ nem alá tartoznak :
csikós, gulyás, juhász, kanasz, kecskepásztor, tehénpásztor, stb.
BAEOMPIACZ, (barom-piacz) ősz. fh. Piacz,
vagyis vásárhely, vásártér, vasárállás, melyen barmokat, apró marhákat, baromfiakat árulnak.
BAROMPÖCSIK, (barom-pöcsik) ősz. fn. Ful&nkos légy, bögöly, mely a barmokat csipkedi, nyugtalanítja, 1. PÖCSIK.
BAROMSÁG, (bar-om-ság) fn. tt. baromtág-ot.
1) Baromi durvaság, kegyetlenség, faragatlanság. 2)
Sült ostobaság, butaság.
BAROMTARTÁS, (barom-tartás) ősz. fn. A mezei gazdálkodás egyik ága, mely barmok tenyésztésével s nevelésével foglalkodik ; barmászat.
BAROMTENTÉSZTÉS, lásd BAROMTARTÁSBAROMUL, (bar-om-ul) ih. Barom gyanánt;
Úgy, mint barmot. Baromul tekinteni a szolgát rút
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Min; baromul zaklatja alattvalóit. Abban különbözik
a baromitag határozótól, hogy ez a mondatban az
alanyra, baromul pedig a tárgyra vitetik.
BÁBOMÚSZTATÓ, (barom-úsztató) ösz.fn. Alkalmas hely a folyóban vagy tóban, hol barmokat,
különösen nyírta előtt juhokat úsztatnak. Egyszerűen: úsztató.
BABOMVÁSÁB, (barom-vásár) ősz. fn. Vásár,
melyben barmokat, nevezetesen szarvasmahákat, juhokat, lovakat, sertéseket árainak, máskép: marhavásár. Atv. ért. így nevezik a barompiaczot is.
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byssus, stb. Egyébiránt mennyiben polyhos barkája,
gyökre nézve rokon a magyar barka, és bánring
szókhoz.
BÁRSONYAMARÁNT, (bársony-amaránt) ősz.
fn. Amaránt virágok egyik faja. Néhol: bársonyka.
V. ö. AMABÁNT.
BÁRSONYBARNA, (bársony-barna) ősz. mn.
Barna bársonyhoz hasonló színű.
BÁRSONYBIGA, (bársony-biga) ősz. fn. Csigafaj, melynek kis gömbölyű ajaka, és hosszú orra
vagyon.
BABONA, BÁRÓNÁL stb. 1. BORONA, BOBÁRSONYBORSÓ, (bársony- borsó) ősz. fn. 1.
RONÁL.
BÁRSONYKEREP.
BAKONAMEZÖ, 1. BORONAMEZÖ.
BÁRSONYCSIGA, (bársony-csiga) ősz. fii. lásd
BÁBÓMÉ, (báró-né) fn. tt báróné-t, tb. — k. BÁRSONYBIGA.
BÁKSONYCSINÁLÓ, (bársony-csináló) ősz. fn.
Szabatosan szólva ám. báró neje, felesége, hitves társa, miszerint báróné műiden férjea asszony, akármily Míves, ki bársonyszöveteket készít
rendből származott, ha t i. férje báró. Különbözik
BÁRSONYFESTÖ, (bársony-festő) ősz. fn. Mítőle: bárónő', azaz, bárói vérből született, bárói csa- ves, ki bársony szöveteket fest
BÁRSONYGALLÉR, (bársony-gallér) ősz. fn.
ládból való nő általán véve. így különböznek egymástól : herczegné és herczegnö, grófné és grófnő, szi- Bársony szövetből készfiit ruhagallér.
BÁRSONYGYÁB, (bársony-gyár) ősz. fii. Gyár,
nészné és színésznő, mflrészné és mttvésznő, stb. s
lehet valaki grófné, ki saját nemzetségére nézve bá- melyben selyemből, vagy gyapjúból bársony szöveteket készítenek.
rónő.
BÁRSONYRA, (bársony-ka) fn. tt bársonykát.
BÁRÓNŐ, (báró-nő) ősz. fn. tt bárónó-í. Bárói
nemzetségből való nő. V. ö. BÁRÓNÉ.
L. BÁESONYAMABÁNT, máskép: TARAJFÜRT.
BÁKSONYKALAP, (bársony-kalap) ősz. fn.
BÁBOS, (báró-s) mn. tt bárós-t, vagy —át, tb..
—ok. Báró alakú, formájú; bárói szokásokkal élő, Bársonyszövetből készült, vagy bársonynyal behúzott
báró szabású.
kalap.
BÁRSONYKEFE, (bársony-kefe) ősz. fn. Finom,
BÁRÓSÁG, (báró-ság) fn. tt báró«ág-ot. Bárói
rang, bárói méltóság. Bárótágért folyamodni. Báró- puha szőrből való kefe, melyet bársony kelmék és rutágra emelni valakit.
hák tisztítására használnak.
BÁRSONYKEREP, (bársony-kerep) ősz. fn. A
BABOT vagy BARÓTH, székely falu; helyr.
Barót-on, —ró, —róí.
kerepek neméhez tartozó növényfaj, melynek virágai
sötét bársonyszinnck, máskép: bársonyborsó, cztpös
BÁRRA, 1. BARNABÁS.
BAES, 0—, ÚJ—, mezővárosok Bars megyé- virág. (Lotns tetragonolobus).
ben ; helyr. Bar»-on, —rá, —róí. Ha Bars, megyét
BÁKSONYKÖ, (bársony-kő) ősz. fn. Vörös bárjelent, helyragai: Bart-ba, —bán, —ból, mint min- sonyhoz hasonló színű kő. (Porphyr).
BÁRSONYKÖNTÖS, (bársony-köntös) ősz. fn.
den megyenévnél.
BAKSAV, (bár-sav) ősz. fn. Vegytani ért. ám. Bársony kelméből készített köntös.
állatsav. (Acidum zootícum).
BÁRSONYMELLÉNY, (bársony-mellény) ősz.
BÁK80NY, fn. és. mn. tt bársony-í, tb. —ok. fn. Mellény bársony szövetből.
Finom, pnha tapintatu selyem vagy gyapjú szövet,
BÁRSONYNEMÜ, (bársony-nemű) ősz. mn. Bármelynek fonák oldala vastagabb szálú. A bársony egy- sonyhoz hasonló, bársonyféle. fiársonynemfi ssoVetek.
más fölé szőtt kettős fonalból áll. Virágos, nyíreit
BÁRSONYNYEREÖ, (bársony-nyereg) ősz. fn.
bársony. Vörös, fekete, zöld bársony. Bojtos bársony. Bársonyszövettel bevont nyereg.
Selyem, vagy gyapjú bársony. Bársonyba öltözködni.
BÁRSONYOS, (1), (bársonyos) mn. tt bársoPuha, mint a bársony. Km. Mint melléknév jelent
bársony kelméből valót, bársonyhoz hasonlót, finom nyos-t, vagy —aí, tb. —ok. Bársonynyal díszített,
puhaságát .Bársony ruha. .Bársony virág. Bársony kivarrott, bevont, szegett. Bársonyos pamlagok, székek.
kezecskék. .Bársony csiga, bársony rózsa. Illik, mint Bársonyos kalap, ruha.
BÁRSONYOS, (2), falu Veszprém vármegyéjuhászbundára a bársony folt, mint szamár hátára a
bársony nyereg. Km. Néba a régiségben és néhutt ma ben; tt. Bdrsonyos-t, helyraggokal: Bárionyo»-ra,
—ön, —róí. Van ily nevű kis folyó is Abaújban,
is: bársom.
mint
a Hernád egyik ága.
Egyezik vele a persa barzoh (Vullers szerént:
vestís sen panni ez serico ét filis laneis contexti speBÁRSONYPUHA, (bársony-puha) ősz. fn. Ficies); továbbá az orosz barlehat, szláv barsun, német nom, puha tapintattt, mint a bársony. Bártonypvha
Barchent, bélien wopgtípa, ffop<pi!('«o{, bélien-latin kacsok.
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BÁRSONYRÓZSA, (bársony-rózsa) ősz. fn. Rózeafaj, melynek bársony formájú levelei vannak.
BÁRSOXYRUHA, (bársony-ruha) ősz. fh. Általán mindenféle öltöny bársonyból. Drága, vörös, fekete, kék bársonyruha.
BÁRSONYSIPKA, (bársony-sipka) ősz. fn. Bársony kelméből varrott sipka.
BÁRSONYSZALAG, (bársony-szalag) ősz. fh.
Szalagbársonyból. Bársonyszalaggal szegélyezett ktSníöt.
BÁRSONYSZÍN, (bársony-szín) ősz. fn. és mn.
Világos vörös szín, bíbor szín.
BÁKSONYSZINÜ, (barsony-szinü) ősz. mn. Világos vörös bársonyhoz hasonló színű, bibor szinti.
Bártonyszinü kalpag, mente, nadrág.
BÁRSONYSZOVÁTA, (bársony-szováta) ősz. fn.
Szövőszék, melyen bársonyféle kelméket szőnek.
BÁKSONYSZÖVÖ, (bársony-szövő) ősz. fn. Takács, ki szövőszéken bársonyt készít.
BÁESONYTAKÁCS, 1. BÁKSONYSZÖVÖ.
BÁBSONYTAP1NTATÚ, (bársony-tapintatú)
ősz. mn. Minek illetése oly gyönge puha érzést gerjeszt, milyet a bársonyé. Bársonytapintatú mentalevél.
Bdrsonytapintatú kéz.
BÁKSONYTARAJFÜRT, (bársony - taraj - fúrt)
ősz. fn. Növényfaj a tarajfürtök neméből, piros bársonyszinti virágokkal. (Celosia coccinea).
BÁRSONYÜRÖM, (bársony-üröm) ősz. fn. Növényfaj a nézsit nemüek közöl, máskép : kerti ctiprus.
(Santolina chamae-cyparissus).
BÁESONYVIRÁG.l. BÁRSONYTARAJFÜRT.
BARSVÁEMEGYE, (Bars-vár-megye) ősz. fn. A
Danán inneni kerület egyik vármegyéje, melynek
székhelye Aranyos-Marót.
BÁRT, falu Esztergám vármegyében ; helyragokkal: Bart-ra, —ön, —ról.
BARTA, férfi kn. tt. Bartát. A Bartholomaeus
szó rövidített alakja, máskép : Bertalan, Dartal, Bartalos, Bartók, Barton, Berta, Bertát, Bérezi.
BÁRTAN, (bár-tan) ősz. fn. Az állatot jelentő
bar értelmében, 1. ÁLLATTAN.
BARTFA, kir. város Sáros vármegyében; helyr.
Bártfá-ra, —n, —rói. —ÚJFALU, helység ugyanott; hclyr. Bártfa-Újfalu-ba, —bán, —ból.
BARTFALU, helység Máramaros megyében ;
helyragokkal: Bárlfalu-ba, —bán, —ból.
BÁRTIIÁZA, falu Beregh megyében; helyr.
BaVíházá-n, —rá, —rói.
BARTÓK, keresztnév 1. BARTA.
BARTOSFALVA, helység Sáros megyében;
helyr. Bartotfalvá-n, —rá, —ról.
BARVÉSZ, (bár-vész) ősz. fn. Baromvész, baromdög, baromdögvész.
BÁRZIXG, fn. tt. bárzing-ot. L. BÁRZSING. 2).
BÁEZSING, fn. tt. bánnng-ot. 1) Táj- és orvosi
nyelven ám. nyelögége. Ugyanaz a hellén (fánv/'^
szóval. 2) A mentük ncine alá tartozó növényfaj, melynek levelei hosszúkásak, hcgves fürészfogiík, fehérek

és molyhosak, B bársonytapintatuak , minélfogva a
bársony szóval rokon eredetűnek látszik.
BÁRZSINGBÉNÜLAT, (bárzsing-bénulat) ősz.
fn. Nyeldeklő gége bénulása. (Pharyngolysis).
BÁRZSINGEDÉNYÉK, (barzsing-edényék) ősz.
fn. A nyelőgége alkatrészei, ú. m. garat, rekesz, gyomornyit.
BÁRZSINGFONAT, (bárzsing-fonat) ősz. fn. A
nyelögége szövete.
BÁRZSINGLIK, (bárzsing-lik) ősz. fa. Lik, melyen az étel ital a bárzsingon azaz nyelőgégén lemegy.
BÁRZSINGLOB, (bárzsing-lob) ősz. fa. Nyelőgége gyuladása.
BÁRZSINGMETSZÉS, (bárzsing-metszés) ősz.
fn. Sebészi műtét, mely a bárzsingon annak bizonyos
kórállapotában vitetik véghez.
BÁBZSINGNYILÁS, (barzsing-nyilás) ősz. fn.
A nyelögége torkolata.
BÁRZSINGSÉRV, (bárzsing-sérv) ősz. fn. A
nyelőgége bizonyos kórállapota, mely sérvalakban
mutatkozik. V. ö. SÉRV.
BÁKZSINGSIPOLY, (bárzsing-sipoly) ősz. fn.
Bárzsingba magát beevö csőfekély.
BÁKZS1NGSZÉLHÜDÉS, (bárzsing-szélhüdés)
ősz. fn. Nyelögége szélhüdése.
BÁKZSINGTÁGÍTÓ, (bárzsing-tágító) ősz. fn.
Sebészi eszköz, mely b&rzsingmetszcsnél használtatik.
BÁRZSINGTAKARÍTÓ, (barzsing-takarító) ősz.
fn. Sebészi eszköz, idegen testek kivételére a barzsingból.
BASA, fn. tt. basát. Közvélemény szerint n&lunk a török világban meghonosodott szó, mely tartományi főnököt, vezért, várparancsnokot jelent. Budai, temesvári, belgrádi basa. Törökös kiejtéssel, helyesebben : pasa. Egyébiránt a haramiák főnökének,
kapitányának neve a törökbirodahni népek nyelvén:
harambasa. Törökül bős ám. fej.
BASADOHÁNY, (basa-dohány) ősz. fn. Apró
levelii s igen erösféle török dohány.
BASAHARCZ, népes puszta Esztergom megyében; holyr. liasaharcz-on, —rá, —rói.
BASAHALOM, népes puszta Szabolcs megyében ; hclyr. Basa-halmon, —halomra, —halomról.
BASAL, falu Somogy megyében; helyr. Basaion, —r(T, —rói.
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BASARÓZSA, (basa-rózsa) ősz. fn. 1. RÓZSABAZSAL.

BASASÁG, (basa-ság) fn. tt. basaság-ot. l) Basa, vagy inkább pasa hatósága alatt levő tartomány.
2) Basái rang, méltóság. V. ö. BASA.
BÁST, Ó—, EGYHÁZAS—, helységek neve
Nógrád és Gömör megyékben; tt. Bá»t-ot, helyragokkal : Bdnt-ra, —ön, —ról.
BÁSTYA, (1), fn. tt. bástyát. Hadi erősséghez
tartozó épületmü, köböl, földből stb. Szorosabb értelemben: az erődnek azaz várerössógnek kitünöbb szögein kigörbedö vfirmü, földből fclhányva, kívülről fnlbélzettel ellátva, s többnyire négy vonalból áll, úgy-
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mint: két homlokzatból, és ugyanannyi oldaleatból. Egyszerű bástya, ha oldalzatai egyenes vonaluak; lapos
bástya, ha az egymáshoz tartozó torkosatok egy vonalban fekszenek. Elkülönüett bástya, melyet az erőd közép falzatatól árok választ el. Kurtított bástya, melynek
begörbedö szöge van. Összetett bástya, ha a sokszög
öszverágó oldali egyenetlenek. .Rendszeres bástya, mely
szabályszerű mértékben épült .Rendszeretlen bástya,
melynek nincs torkozatszöge, s egyik oldalzata sokkal rövidebb a másiknál. Félbáttya egy homlokzattal
és egy oldalzattal. KettSt bástya, ha egyik a másik
hegyébe van építve, ami dombozatokra rakott erődöknél szók történni. Töm&r bástya, ha annak egész
belső űré a falzat fölszinéig földdel van megtömve;
ellenkező esetben: lirbástya. Bdtlyafok, a bástya két
homlokzatának egybevágása, melyen ha torony van,
az bástyatoronynak neveztetik. Bástyái hányni, bástyáttölteni, bástyára tffrni, rontani, rohanni; a bástyát meghágni, megmászni, fSlvttietni. Erőt, mint a bástya. Km.
A régi frank nyelven bostir annyit tett, mint a
mai franczia: bátir (építeni); innen lett a franczia
bostion, olasz bostia, s ebből közvetlenül a magyar
bástya.
BÁSTYA, (2), falu Erdélyben Hányad megyében ; helyr. Báttyá-n, —ró, —ról.
BÁSTYABOLT, (bástya-bolt) ősz. fa. Bástyák
alatti üreg, mely lakhelyet is nyújt, s eleségtárnl, s
általán hadi szerek rak helyéül is szolgál (caeematte).
A győri köznép nyelvén kásamátra, Zemplénben káMamáto.
BÁSTYAÉL, (bistya-él) őse. fn. Azon szög,
melyen a homlokzat és oldalzat vonalai öszveVágnak
1. BÁSTYA.
BÁSTYAFOK, (bástya-fok) ősz. fn. 1. BÁSTYA
szó alatt.
BÁSTYÁÉUL, (bástya-fal) ősz. fn. lásd BÁSTYAVÉD.
BÁSTYAGÁT, (bástya-gát) ősz. fn. Gátforma
töltés árokkal ellátva, melyet egyes Tármüveknek,
vagy mezőváraknak tökélyesebb védelmére készítenek.
BÁSTYÁS, (bástya-as) mn. tt bástyás-t, vagy
—át, tb. —ok. Bástyával erősített, ellátott. Báttyát
váreröd.
BÁSTYASZÖG, (bástya-szög) ősz. fn. A bástyahomlokzat és oldalzat vonalainak egybevágása, 1.
BÁSTYA alatt
BÁSTYATORONY, (bástya-torony) ősz. fa. lásd
BÁSTYA alatt
BÁSTYA VÉD, (bástya-ved) ősz. fn. Ha a mellvédek a bástyán kifelé görbédnek, bástyavéd vagy
bástyafal a nevök. V. ő. MELLVÉD.
BÁSTYÁZ, (bástya-az) áth. m. bástyás-tam,
—tál, —ott, pár. —z. Bástyával erősít, kerít Bástyázni a vári.
BASZ, áth. m. basc-tam, —tál, —ott. Kővel közösül. Az illető személyt tárgyesettel vonzza. Aljas kifejezés, valamivel szelídebb kifejezéssel bak vagy fik.
Egyezik vele *> hellén /?</?<*§«>. V. ö. BEZ, elvont gyök.
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BASZÁBKÁ, fn. tt baszárkát. Somogy 'és Baranyában ám. tarisznya, oldalra vetett tarisznya.
Gyöngyösön: ujjatlan ködmen. Francziánl besoee ám.
általvető, előfordul a vend nyelvben is boszoga, biscaga.
BASZIK, (basz-ik) k. 1. BASZ.
BÁSZLI, (bá-m-ész-li) mn. tt bászK-t, tb. —k,
vagy —ak. Együgyü, bamba, bakó, mamiasz, haszontalan gyáva. Dunántúli tájszó.
BÁSZLISÁG, (bám-ész-li-ság) fn. tt báscliságot. Bambaság, mamlaszság, egyfigyfi málészájnság.
BASZOS, (basz-os) mn. tt boscos-t, vagy —öt,
tb. —ok. Fajtalan, knrvás. Aljas kifejezés.
BASZUTA, (basz-u-ta) mn. tt boszutát. Buta,
egyfigyfi, élhetetlen ember. Székely és tiszavidéki tájszó. Aljas kitétel. Azon szók osztályába tartozik, melyek a bámulást, vagy ostobaságot jelentő ba, bá gyökből származnak. V. ö. BÁ.
BÁT, (1), mezőváros Bars vármegyében; tt.
Bát-ot, helyr. Bát-ra, —ön, —rói.
BÁT, (2), elvont gyöke bátor szónak, és származékainak. Egyezik vele a héber !iü3 (batah), mely
ám. bátornak biztosnak lenni. Bátor régi oklevelekben
előfordul bohatur, balur, bathor, bothur, baatur alakokban. 2) Több helynevek gyöke, mint: Báta, Bátka, Bátony stb.
BATA, fáin Fehér vármegyében; helyr. Botára, —n, —rói.
BÁTA, (1), fn. tt bátát. így nevezik némelyek
az front, vagy köznyelven szóira plajbászt Csakugyan
,plajbasz' szóból látszik egybehúzottnak.
BÁTA, (2), KIS—, helynév Arad megyében;
helyr. Báíd-n, —rá, —ról.
BÁTA, (3), mezőváros Tolna vármegyében; helyragokkal : Báld-ra, —n, —ról.
BATAR, fn. tt. baíár-í, tb. —ok. 1) Üveges úri
díszhintó. Eredetije a franczia bátarde. 2) Fáin neve
Ugocsa vármegyében; helyr. Batár-ra, —ön, —ról.
BÁTASZÉK, (Báta-szék) mezőváros Tolna vármegyében ; helyr. Bátatttk-re, —e'n, —rőZ.
BATE, falu Somogy vármegyében; helyr. Baté-ra, —n, —ról.
BÁTFA, falu Ungh megyében ; helyr. Bátfá-n,
—ró, —rói.
BATHOR, helynevek, 1. BÁTOR.
BATTDA, paszta Csongrád megyében; helyragokkal : Batidá-ra, —n, —ról.
BATIZ, (1), fő és mn. tt. botiz-t, tb. —ok. Finom,
vékony szálú gyolcsnem, és ami ily gyolcsból való.
Botit Ung, boti* zsebbevaló, batis nb'ruha. Máskép:
patyolat. Eredetileg franczia botiste.
BATIZ, (2), faluk Szathmár és Hunyad megyékben ; helyr. Batiz-on, —rá, —rói.
BATIZFALVA, helység Szepes megyében; helyragokkal : J5a<izfal«á-ra, —n, —rói.
BATIZGYOLCS, (batiz- gyolcs) ősz. fa. lásd
BATIZ.
BATIZHÁZA, falu Erdélyben Alsó-Fehér megyében ; helyr. Batithátá-n. —ró, —ról.
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BATIZSZÖVÖ, (batiz-szövő) ősz. fn. Takács,
vagy gyáros, aki batizt sző.
BATKA, (bat-ka) fn. tt batkát. Fillérnemü legkisebb pénzdarab, mely ma már nincs keletben. Atv.
ért. jelent csekélységet, igen keveset, semmit. Nem ér
egy batkát. Km. Eredetileg: babka, mintegy kis babhoz hasonló.
BÁTRA, puszta Nógrád vármegyében és faluk
Gömör megyében (ALSÓ—, FELSŐ—); J3áífcá-ro,
—n, —ról.
BATLA, (bot-la vagy bot-ló) fn. tt. botfát. Fekete szalonka. Alsó tiszavidéki szó. Fajai: íbisz batla,
veres batla, magyar batla.

BÁTOR, (3), több helyek neve Abaúj, Bihar, Heves, Szabolcs megyékb. helyr. Bátor-ba, —bán, —bóí.
BÁTORBIZON, (bátor-bizon) ősz. indulatszó.
Tájszólás, s ám. épenbizon, akár komolyan, akár
gúnyosan véve.
BÁTORGAT, (bát-or-og-at) gyak. áth. m. bátorgat-tam, —tál, —ott, pár. bdtorgoss. Biztat, merényre buzdít valakit Szokottabban: bátorítgat,
BÁTORÍT, (bát-or-ít) áth. m. bátortí-otl. Bátorrá tesz, bátorságra gerjeszt; félénkséget oszlat; kedvet ad valamire. Felbátorít, nekibátorít, megbátorít.
„Az szizeknek haláláról bátorétanája" azaz vigasztalná. Nádor-codez.
BÁTOK, 1. BÁDOG.
BÁTORÍTÁS, faát-or-ít-ás) fn. tt bá<ortóás-í,
SÁTOROS, (bátok-os) fn. és mn. 1. BÁDOGOS.tb. —ok. Biztatás neme, mely által valakit bátor tetBÁTON, faluk Hunyad és Belső-Szolnok me- tek végrehajtására nógatunk, illetőleg félelmét oszlatjuk, nehéz vállalatra ösztönözzük.
gyékben ; helyr. Báton-ba, —bán, —ból.
BÁTORÍTÓ, (bát-or-ít-ó) mn. tt bátorító-t, tb.
BÁTONY, faluk neve Heves vármegyében; bely—k. Általán ami által valaki bátorrá tétetik, ereja
ragokkal: Bátony-ba, —bán, —bói.
öntudatához jutva félénksége oszlik, s nehéz tettekre,
BÁTONY A, (bat-ony-a ?) fa. tt. boíonyát. Madár
illetőleg veszély elleni elszánásra buzdúl. Bátorító
neme. Talán egy a batlaval, 1. BATLA.
beszéd. Bátorító körülmények.
BÁTONY A, falu Csanád vármegyében; helyr
BÁTORKESZI, (Bátor-keszi) ősz. fn. és mv.
Bátonyá-ra, —n, —róí.
Esztergám vármegyében, tt. Bátorkeszi-t, helyragokBÁTOR, (1), (bat-or) mn. tt báíor-í, vagy bát- kal: Bátorkeszi-re, —n, —ró'l, vagy Bátorkeszi-be,
rat, tb. bátorok, vagy bátrak. 1) Aki önerejében bízva —ben, —607.
veszélytől nem fél, könnyen meg nem ijed, ennélfogva
BÁTORKODÁS, (b4t-or-kod-ás) fn. tt. bátorakadályokkal, nehézségekkel, de kivált életfenyegető kodás-t, tb. —ok. Mérni merénynyel, elszánással járó
vészszel szembeállani mer és kész. A bátor ember cselekvés, melynek különböző fokozatai vannak. L.
erejének öntudatából cselekszik, mely ha nagyobb BÁTORKODIK.
fokra hág, merész, s még nagyobb fokon, vakmerő, \.
BÁTORKODIK, (bat-or-kod-ik) k. m. bátorkodezeket Bátor legény, bátor ember, bátor vitéz. Nem tam, —tál, —ott. 1) Valamit erejének öntudatából,
kell bátornak biztatás. Km. Bátor a kemencze mogult. veszélytől nem félve, magát elszánva teszen. BátorKm. 2) Biztos, veszély nélküli. Bátor hajózás, kocsi- kodik egyszerre kettővel megbirkózni. Bátorkodik vezds. Bátor járat. Erre, nem bátor az utazás.
szélyes útnak indulni. 2) Túlmerészen, vakmerőén vagy
Mint kedély! állapotra vonatkozó eredetileg in- szemtelenül mer valamit tenni. Hogy bátorkodói fegydnlatszóból származottnak látszik, mint a szintén b- vertelenül fegyveres embert megtámadni? Nyilvános
vel kezdődő bősz, boszu, bámul, bánt stb. Egyébiránt gonosztevő létére becsületes emberek társaságába menni
egyezik vele a mandsu baturu, s rokonnak tekinthető bátorkodik. Nagyra bátorkodik, azaz vetemedik. Náa német bieder, a régi felső német nyelvben piderp, dor-codez. 3) Előre föltett engedelemmel, némi bizopidirb, melyek a német nyelvészek szerint bátor, vitéz dalommal tesz valamit. Bátorkodom önt valamire kérni.
értelemben is vétetnek. L. ADELUNG. Előjön a szláv Bátorkodtam kegyednek kedveskedni. Bátorkodom önt
nyelvekben is balur, batriv, bedor, szintén rokon ér- valamire kérni. Bátorkodtam kegyednek kedveskedni.
telemben. Némelyek ide sorolják az olasz bravó, fran- Bátorkodom önt felszólítani. Ez értelemben az udvaczia browe, s latin probus szókat.
rias társalgási nyelv kifejezései közé tartozik. (NéBÁTOR, (2), (bat-or) ksz. Ugyanaz a fentebbi metül : ich bin só frei).
BÁTORODÁS, (bát-or-od-ás) fn. tt bátorodds-t,
melléknévvel, s körülbelül ezt jelenti: bizonyát, bátran állítható; pl. bátor (bizonyosan, igazán, bátran tb. —ok. A léleknek azon állapota, midőn az aggasztó,
állíthatni, hogy) nagy teher a szegénység: mindazáltal félelmes képzeteket legyőzvén, bizni kezd magában.
inkább akarok szegényül, de becsületesen élni, mint gaz- Nekibátnrodás.
dagon s gonoszul. „Ehhez hozzá méné a róka, és monBÁTORODIK, (bit-or-od-ik) k. m. bátorod-tam,
da neki, hogy bátor (= bízón) semmit ne kevélyked- —tál, —ott. Önerejében bizakodni kezd; leteszi fénék." Pesti Gábor meséi. Elötoldással: ámbátor 1. lelmét s merényes cselekvényre gerjedez. NekibátorodBÁR. Holtai Gáspárnál többször előfordul nógató ér- ni. Megbátorodni. Szükség idején a gyáva is megbátotelemben, mintha volna bátran azaz nosza (wohlan): rodik. Km.
bátor: menj elöl, maradj olt bátor, bátor ám vidd el.
BÁTOBÓLTATIK, (bát-or-ól-tat-ik) kfilsz. n.
így Faludi Ferencznél is: „Bátor! ha itt megvártok, bátoróltattam. Előjön a Müncheni codezben. „És szelvisszatérek." „Menjönk el bátor" Nádor-codex.
lettel batorolts.uk vala" (confortabatur). A bécsi co-
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dezben: ,bátorodott' ám. confortatus est, és áthatólag
jbátorejt' = confortare.
BÁTORSÁG, (bát-or-ság) fn. tt. bátorság-ot.
1) Önerő tudatából származó indulat, mely a veszélyektől vissza nem retten. Bátortág a harczban, tengereken, nagy tervek kivitelében. Férfid*, katonai bátorság. Bátorságot mutatni, tettetni, színleni. Valódi,
igazi, elszánt bátorság. 2) Kedv valamely merényre,
nagy tettre. Kinek van bátorsága velem szembeszállni f
Ha nincs bátorságod, ne jöjj ide. 3) Biztosság, azaz
oly körülmények együttléte, melyek minden félelmet,
aggodalmat megszüntetnek. Ás erűt gátak bátorságba
helyezik a vfemettéki lakotokat. Hol nincsen rendőrség,
bátorság sincsen, Hála isten, mi*bátorságban vagyunk.
4) Elszántság. Bátortág, légy velem t
BÁTORSÁGLEVÉL, (bátorság-levél) ősz. fn.
Biztosító hiteles irat, mely szerint valakinek bizonyos
belyen általutazni, megjelenni vagy tartózkodni sérelem nélkül szabad.
BÁTORSÁGOS, (bát-or-ság-os) mn. tt bátorságos-t vagy —öt, tb. —ok. Biztos, félelem nélküli,
veszedelemmel nem ijesztő. Bátortagot vidék, utazás,
kocsisás. Falu nevében kardot kötni nem mindenkor
bátorságot. Km. Nem minden jégen bátortágot járni.
Nagy hullámzáskor kis csónakon menni nem bátortágot.
BÁTORSÁGOSAN, (bát-or-ság-os-an) ih. Bizton, félelem nélkül, veszélytől nem tartva, .Erre bátortágotan mehetsz, nincs mitől félned.
BÁTORSÁGOSÍT, (bátor-ság-os-ít) áth. m. bátortágosi-tott. Biztosít, biztossá tesz; félelmességtől
megóv.
BÁTORSÁGOSÍTÁS, (bát-or-ság-os-ít-ás) fn. tt
bátortágostíát-t, tb. —ok. Biztosítás, félelemtől megóvás, kártétel vagy veszlly elleni mentesítés.

BÁTORSZIVÜLEG, (bátor-szivüleg) ősz. ih. Önerejében bízva, nem félve, veszélytől nem rettegve,
elszánt akarattal. BátorstivUleg nekirohanni a veszélynek.
BÁTORSZIVÜSÉG, (bátor-szivüség) ősz. fn.
Eltökélett akarat, lelki erő, mely veszélytől vissza
nem retten.
BÁTORTALAN, (bát-or-talan) mn. tt. bátortalan-t, tb. —ok. 1) Félénk, nyúlszívfi , mindenütt veszélyt látó. 2) Szemérmes, szégyenlős. Bátortalan falusi gyermek, bátortalan menyasszony. Határozóilag
ám. bátortalan módon, bátortalanul. L. ezt.
BÁTüRTALANÍT, (bát-or-talan-ít) áth. m. bátortalantí-ott, pár. —s, hatn. —ni vagy —ani. Bátortalanná tesz, holmi veszélyek emlegetése előterjesztése által ijesztget valakit
BÁTORTALAKÍTÁS, (bát-or-talán-ít-ás) fn.
tt bátortolanitás-t, tb. —ok. Cselekvés, mely által
valakit bátortalanná tesznek.
BÁTORTALANKODIK, (bát-or-talán-kod-ik)
k. m. bátortalankod-tam, —tál, —ott. Nincs elegendő
bátorsága, félékenység miatt nem mer, nem bízik erejéhez.
BÁTORTALANSÁG, (bát-or-talan-ság) fn. tt.
bátortalantág-ot, tb. —ok. 1) Félékenység, önerejében
nem bízás, ekzáuást igénylő tettektől visszarettened.
2) Szégyenlős, szemérmeskedő tulajdonság.
BÁTORTALANUL, (bát-or-talan-ul) ih. 1) Félénken, gyáván, magába nem bízva, veszélytől tartva.
Bátortalanul viselni magát az ütközet előtt. 2} Szemérmesen, szégyenlősen.
BÁTORUL, (bát-or-ul) ih. Bátran, félelem nélkül.
BÁTORUL, (bát-or-úl) önh. m. bátorúl-í. Bátorrá lesz, bátorodik, merni kezd. Neiribátoníl.
BÁTOS, mezőváros Erdélyben, tt. Bálot-t, helyragokkal: Bátos-ra, —ön, —ról.
BÁTOR, (bát-őr) ősz. fn. Így nevezik némelyek
a közbátorságra felügyelő rendőröket
BÁTRAG, (bát-or-ag) fű. tt bátrag-ot. Vegytani új szó, ám. oxydum wismuthi.
BÁTRAN, (bát-or-an) ih. 1) Önerejében bízva,
merve, merészen. Menj neki bátran. Viseld magadat
bátran. Bátran legények í Csak bátran I 2) Biztosan,
félelem, veszély nélkül. Erre bátran járhatsz-kelhetsc.
Bátran rám bizhatod magadat. 3) Kétkedés nélkül,
bizonyosan. Azt bátran hiheted. Bátran merem állítani.
BÁTRANY, (bát-or-any) fn. tt bátrany-t, tb.
—ok. Vegytani ért. wismuthnm, azaz igen törékeny
félfém, vörösbe átmenő fehérsarga színnel. Újabban :
keneny.
HÁTRÁNYKÉNÉT, (bátrany-kénét) ősz. fn.
Sulfuretum wismuthi. V. ö. BÁTRANY és KÉNÉT.
BÁTRANYREMEKLET,(bátrany-remeklet) ősz.
fii. Vegytani nyelven ám. Magisterium wismuthi.
BATTA, több helység neve; helyragokkal: flaííá-n, —ró, —ról.
BÁTTAN, (bát-tan) ősz. fa. Tan, mely a kö«bátonág fóntartására sziikaéges intézkedési szabalyo-

455

BÁTOIISÁGOSÍTÓ, (bát-or-ság-os-ít-ó) mn. tt.
bátorságosftó-t, tb. —k. Ami vagy aki biztosságba
helyez, félelemtől megóv, kár, veszély ellen mentessé
tesz. Utatokat bátorságositó intézkedés.
BÁTORSÁGOSÍTVÁNY,(bát-or-ság-os-ít-vány)
fn. tt. bátorságostívány-t, tb. —ok. Jogtudományi
ért ám. biztosítólevél, biztosítvány. (Literae assecuratoriae).
BÁTORSÁGOST, (bát-or-ság-os-t) ih. Régies, e
helyett: bátorsággal, mint: örömest = örömmel. „Én
jó leányom bátorságost mivelkögygyél." Nádor-codex. (Szent Sófia asszony életi).
BÁTORSÁGTALAN, (bát-or-ság-talan) mn. tt.
bátorság talán-1, tb. —ok. 1) Aki nem mer, ki önerejében nem bízik, félékeny. 2) Ami nem biztos, kár,
veszély ellen nincs megóva. Bátorságtalan átjárás a
vízen, bátortágtalan utazás. Határozóilag: bátorság
nélkül.
BÁTORSÁGTALANSÁG, (bát-or-ság-talanság) fn. tt bátorságtalantág-ot. Bátorsághiány.
BÁTORSZIVÜ, (bátor-szivű) ősz. mn. Kinek
szíve helyén van, ki meg nem y'ed a maga árnyékától, veszélytől nem félő Bátornivü katona.
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kát tárgyazza. Különösen orvosi baltán, mely a közegészségre vonatkozik. (Politia medica).
BATTYÁN , több helyek neve; helyragokkal:
Battyán-ba, —bon, —ból.
BATÜ, (bat-u) fn. tt. batu-t, tb. —k. 1) Lepedőféle takaróruha, melybe elszállítani való holmit,
czelecznlát, podgyászt, stb. beletakargatnak, s melyet rendesen a gyalogmenök nyakba akasztva szoktak hordani. Batuba kölni az ágyneműt. Batut czepelni a háton. Satuban füvet vinni haza. A kis gyermeket batuba tenni. Mindene belefér egy batuba. Jászságban így is nevezik : ponyecz. 2) Maga azon csomag,
göngyöleg, mely ilyképen együvé van kötve, föladni
a batut. MeggSrbedni a batu alatt.
Mennyiben a batu tehertakarót, illetőleg takaróba burkolt terhet jelent, hasonló a hellén /?«crtajpa (teher), továbbá a franczia lat és olasz basto
(teherhordó nyereg és illat) s a szláv batofi, bastoh
szókhoz. Egyébiránt belső családi rokonításból kiindulva, egyeznek vele a magyar: bútor, búlyor, bugyor,
bugyola, motyó, mutya, podgyász, e minthogy a batu
csomagba kötött, tekergetett, betakart holmit jelent,
családi rokonságban vannak vele azon bőd, boyy, bongy,
be'ngy gyökszók, melyek származékai valami gömbölyűt, csomóalakút, göngyölítettet jelentenek. V. ö.
BOGY, MOGY.
BATUS, (bat-u-os) mn. tt. batus-t, vagy —át,
tb. —ok. Aki batut visel, batuban visz valamit, bátyus, bugyros. Batus zsidó, kupecz. Batus asszony.
BÁTY, eredeti régi alakú főnév, a köz divatu
bátya értelmében, t. i. az a utóbb járult hozzá, mint
az ap, any, aty, szókból lett: apa, anya, atya. Mindezek, valamint a néne és öcs a harmadik személyi!
birtokragot az egyszerűbb alakban veszik föl: bátyja,
apja, anyja, atyja, nénje, öcscse. Egyébiránt még tájszokásilag hallani: Istók báty .' Janót báty l Ez a ház
Ferencz bátyé, amaz pedig Mihály bátyi. Menjünk
Imre bátyákhoz. Szckelyesen: bá.
Véleményünk szerint egy származású az aty
atya szóval, b előtéttel: báty, báty, mint: apa papa,
ata tata, ama mama, anya nyanya, eme, éne nene, néne szintén előtétesek. A báty t. i. mintegy atyához
hasonló, nálunk öregebb vérrokon, így a görög ntírQatg (nagy bátya) is a natyn (atya) szótól eredett.
V. ö. BACSÓ. Különben, mint némely vérrokonsági
ősi nevek, más nyelvekben is némi változattal előfordul, milyenek a szláv batykó, balyuskó, latinfrátér, stb.
BÁTYA, (1), (bátya) fn. tt. bátyát. Eredetileg
mint fentebb érintők, báty, csonkítva székelyesen:
bd. Személyr. bátyám, bátyád, bátyja (nem, bátyája),
bátyánk, bátyátok, bátyjok (nem: bátyájok, sem : bátyjuk), bátyáim, bátyáid, bátyját, bátyáink, bátyáitok,
bétyjaik. Általánosan ám. nálunk korosabb férfi, akár
rokonunk, akár nem. így nevez a köz magyar minden
öregebb férfit. Honnan jön kend bátyám f Kérem bátyám uramat. Engedjen meg édes bátyám. Ez értelemben bizodalmas és megtisztelő nevezet. Ninct a had-

ban semmi Péter bátya. Km. Szorosabb értelemben
nálunk idősebb atyafi, vérrokon. Nagybátya, apabátya, anyabátya. Legszűkebb ért. öregebb férfi testvér,
máskép: testvérbálya. Némely vidéken, nevezetesen
alsó Vágmelléken a szolgák és szolgaleányok bátyám
aramnak hívjuk gazdáikat, valamint asszonyaikat néném asszonynak. Ujabb időben udvarias szólitásoknál
divatba jött az ősi és tiszta magyaros bátyám uram
belyett így szólani: uram bátyám, mi már az alsóbb
rendüokhez is átszivirogván jóformán meghonosodott.
Elemzését illetőleg 1. BÁTY.
BÁTYA, (2), falu Pest megyében; helyragokkal : Bátyá-n, —rá, —ról,
BÁTYÁZ, (báty-a-az) áth. m. báíyáz-íam, —tál,
—olt, pár. —z. Valakit bátyjának nevez, bátya czímmel szólít. Engem ne bátyázz, mert ifjabb vagyok nálad. Képzésre nézve olyan mint: komáz, kendéz, magoz.
BATYR, falu Szála megyében ; helyr. Batyk-on,
—rá, —ról.
BÁTYÓ, (báty-ó) fn. tt. báíyó-í, tb. —k. Öreg
bátya. Bizodalmasabb szólítási czím. Olyan mint: apó,
anyó. „Húzza kend meg, bátyó, rekedt hegedűjét"
Vöfélköszöntés.
BATYOK, falu Abaújban; helyr. Batyok-on,
—rá, —ról.
BATYU, 1. BATU.
BÁTYÚ, falu Beregh megyében; helyr. Bályú-ba, —bán, —ból.
BÁTYUS, 1. BATUS.
BÁV, elvont gyöke báva, bávul stb. szóknak.
A bám gyökkel azonos. L. BA.
BAVA, (báv-a) mn. tt bár át, tb. báwík. Bamba,
bászli, bámészkodó, szájtáti, illetőleg buta, ostoba.
Gyöke a szájtátó bá.
BÁVÁSZKODIK, (báv-ász-kod-ik) k. m. bávátzkod-lam, —tál, —ott. Szájtátogatva csudálkozik,
bámészkodik.
BÁVÚL, (báv-úl) önh. 1. BÁMUL.
BÁZA, falu Szála megyében; helyr. Bátá-n,
—rá, —ról.
BAZALT, 1. CSERKÖ.
BAZIN vagy BAZING, kir. város Pozsony varmegyében ; Bazin-ba, —bán, —ból.
BAZITA, falu Szála megyében; helyr. Baeild-n,
—rá, —ról.
BAZSA, ugyanaz, ami basa a basarózsa szóban.
L. BASARÓZSA.
BAZSÁL, (bazsa-al) fn. tt. bazsal-í, tb. —ok.
Növénynem a sokhímesek és kétanyások seregéből;
csészéje öt levelű, bokrétája öt szirmú, tokja sokmagvu, magvai színesek. Nevezetesebb faja: rózsabazsál. (Poeonia officináiig).
BAZSALIKOM, (hellén eredetű szó) fn. tt. bazsalikom-ot. Egyszerű zöld levelekkel bíró, de igen
finom illatú ismert kerti növény, melyet a hellének kellemes illata Amiatt királyi fűnek (fiaailixót) neveztek.
BAZSÁLRÓZSA, (bazsál-rózsa) ősz. fn. 1. RÓZSABAZSÁL.
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BAZSAMINT, fa. tt bozsamint-oí. Növénynem
Különbözik ettől azon be, mely elébe, közibe, fSaz együttnemzők és egyenlőnősök seregéből; vaczka libe szókhoz toldatik, esek t L elévé, közetx, fölévé, hekopasz, fészke fódelékes, bóbitája nincs. (Balsamita W.) lyett állanak, hol a ve azonos va szótaggal (bo-va szóBAZSAMINTPÁRTAMAG, (bazsamint- párta- ban), s a v ágy változott b-vé mint ezekben is olybámag) ősz. fii. A pártamagok neméhez tartozó növény- (= olyvá), kevésbé (= kevősvé).
faj ; virágai sátorosok, levelei tojásdad hosszúkásak,
Az alapfogalomtól eltérő szabálytalan sajátságyökérlevelei nyelesek. Olyan mint a lapos bazsamint, gok : fejébe tenni, szemébe vágni a kalapot, nyakába
csak hogy sogiros. (Pyretrum balsamita).
akasztani a köpenyt, e helyett: fejére, nemére, vagy
BAZSÁR, vasrármegyei és csalóközi gyermek- szeme fölé, nyakára vagy nyaka köré. Hasonlóan, konyelven ám. madár, másutt: badáet.
csiba, szekérbe fogni a lovat, ám. kocsi, szekér elé.
BAZSAEÓZSA, (bazsa-rőzsa) ősz. fa. L. RÓ- Sajátnemfiek ezek is: szembekelni, szembeszökni, szemZSABAZSÁL.
be szálloni, szóba állani valakivel; kevésbe, semmibe,
BAZSI, helyek neve Zala és Zemplén megyé- kutyába venni valamit; melyek részletesebben az illető
ben ; hely ragokkal: 2?acsi-ba, —bán, —ból.
igék rovatai alatt adatnak elé.
BAZSILISK, (hellén eredetű) fa. tt bossüisk-oí.
A régi halotti beszédben bele béli alakban jön elő,
Afrikában bonos sárga mérges kígyófaj. Fején b4- még pedig albangú szók után is változatlanul: világrom fehér folt látszik, miért őt a régiek kígyók kirá- bele, uruszág-bele, nyugalma-bele; a személyragokat
lyának (/fao-ifoó;) tartottak.
ms> is csak ezen alakban veszi föl: belem (= bele—BB, hangzókkal: ABB, EBB, névrag, mel- em), beléd, belé, belénk, stb. Mikből némelyek azt hiléknevekből alkot hasonlító vagyis másod fokot, pL szik, hogy ez az eredeti ragozás, noba a gyök mindig
régibb, okosabb, bölcsebb, drágább, gyöngébb. Részle- be marad, valamint fel-ben f e. A mondott halotti kötesen tárgyalva L —B névng.
nyörgésben, valamint általán mis nyelvemlékekben, a
BE! indulatsző, LBÉH.
marasztaló ben is előfordul behatólag: kebelében hely—BE, felhangú szók után s a vastaghangú hezje.
Egyébiránt számos más nyelvekben előfordul
—BA albangú szók után névmódosító rag, mely tulajdon ért bizonyos térfoglalatba indulást, valami- ezen és rokon jelentéssel, a nyelvek természetéhes kének békéjébe irányzást, hatást jelent, pL terem-be lép, pest elöljárói minőségben is, pl. az arabban bi (bi-1kúí-ba esik. Mint igekötő e viszonyt ismétli: be-megy meszcsidi = a mecsetben), fi (fi-1-bejti = a pajtában
a kert-be, be-rohan a vár-ba. Megfelel e kérdésre: vagy házban) a héberben be (3), perzsában be (be-sehová t illetőleg, mibe t Ezen alapfogalomnál fogva kü- ber = városba vagy városban), a szláv nyelvben tee
lönféle közelebb vagy távolabb átv. érteményben al- (we kosztele = templomban), a görögben cVr/, a tokalmaztatik, nevezetesen a) holmi burkolást, taka- rokban da, de (d =: b), a finnben: hon hőn, hoon,
rást, befödést, bonyolítást jelentő igékkel, mennyiben hin (h = b) stb.
azok bizonyos térbe, helybe foglalást fejeznek ki,
BE, igekötő, mely s> helyre viszonyuló s névpL pólyába takarni a gyermeket; gydnruhába SUIS*- módosító be raggal szoros eszmerokonságban áll, s
küdni; marokba szorítani a fegyvert; papírba gOn- változás nélkül vékony és vastagbangú igék elé egygySlgetni valamit; csomóba kötni a kendert; gom- iránt jár, pl. bemegy, bemárt. Ellentétes irányban
bolyagba szedni a fonalat; üstökbe fonni a hajat; megfelel neki s> ki vagy ktt, pl. behi a szobába, kihi a
rdnccba szedni a ruhát; b) valamely tömegbe, gyü- szobából; bejb* a városba, ki/ó' a városból; hasonlóak:
test belsejébe, közepébe: vízbe, sárba, hóba lepni; befti, kifú; bedob, kidob; bead, kiad; bedug, kidug;
kenyérbe harapni; hajba kapni; társaságba, gytlteke- befog, kifog; berúg, kirág; bemegy, kimegy; beigsetbe vegyülni; c) bizonyos sokaság által gyakorlott tat, kiigtat; bebukik, kibukik; becsuk, kicsuk; beműködésbe: dalidóba, mulatságba, fonóba, csatába lök, kilök; bepök, kipök; berak, kirak; beszökik, kimenni ; beszédbe, tanácskozásba ereszkedni; d) szellemi, szökik; beáll, kiáll; becsal, kicsal; befoly, kifoly;
erkölcsi működések székhelyébe: vedd fejedbe, éned- benyúl, kinyúl; behull, kihull; beszáll, kiszáll; bebe, amit mondok; szivembe cárom; leltembe hat; em- nyom, kinyom; behány, kihány; betol, kitol; bevon,
lékezetbe hősöm; e) kedélyi állapot körébe ható: ke- kivon; becsap, kicsap; belép, kilép; beér, kiér; begyelembe venni, fogadni ; búba, bánatba, szomorúságba jár, kijár; beszór, kiszór; betör, kitör; bever, kiver ;
merUlni; aggodalomba ejteni; beleszeretni, belebolon- bezár, kizár; beás, kiás; becsűsz, kicsász; betaszít,
dulni, beleunni valamibe ; betegségbe, nyavalyába esni; kitaszít; bevisz, kivisz; beüt, kiüt; befut, kifut; bekísérteibe vinni; f) bizonyos időközbe ható: éltének hu- hat, kihat; bevet, kivet; beüz, kiűz; behúz, kihúz;
szadik evébe lépett; belát a jövőbe; sok időbe kerti!; benéz, kinéz, stb.
g) néha csupán az irányt fejezi ki, mely valaminek
A dolog természeténél fogva vannak be igeköbelseje felé czéloz, honnan az ily sajátnemfi kifeje- tős igék ki ellentétesek nélkül, mint: befalni a konzések: orrba, hátba ütni; oldalba lökni; agybaföbe csot, behunyni a szemet; beoltani a fába, beszbni a
verni; hasba rúgni; mellbe döfni,ám. az ütést, lökést, vászonba bizonyos jegyet, stb.
verést, rágást, döfóst ás illető testrész belseje felé iráFödésre, burkolásra, takarásra vonatkozó igék
nyozni.
előtt szintén azon belsőségre vonatkozik, melyet az

461

462

BE—BEADOGÁL

BEADOGAT—BEÁLL

illető födél, burok, takaró foglal magában, ú. m. benő*
a feje lágya; beheged a seb; belepi, befogja a szenny;
beszegi a ruhát: beföd, beburkol, betakar holmit; behunyja a szemét; bekeni, bemázolja, bemocskolja a ruháját ; bemeszeli a falat, stb. Bőséget, belterjet, teljesítést jelent ezekben: beéri vele; betölti helyét; bífér
a zsákba; bevégez valamit, bearat, beszüretel. A mozgási igékkel közelítő irányú névragokat is vonz, pl.
bemegy, belép, berohan valakihez.
Bégi nyelvemlékekben előfordul bel alakban is :
„és beltelifc az én lelkem," Bátori László bibliája;
„pokol, nem mennyország telik bel," „úr pápához
bel jutván," „kik mind bel telének," „és belhivatd az
egyházi fejedelmeket" Sz. István király élete (Érdycodex).
BE, (1), tájejtéssel és némely régi s újabb íróknál ám. az igekötő be, pl. bemegy, befut. Egyébiránt
hogy a rövid ejtésü be az eredeti, onnan is kitűnik,
mert közvetlen származékai: ben, bel régen és ma országszerte rövidek. A hosszú be származhatott a föntebb érintett bel összébbolradásiból is : bel t. i. ám.
bee, beö, beií öszverántva be, tehát beltelik lesz beelelik
vagy beütelik = betelik, belhiaatd = beehivatá =
béhivalá stb.
BE, (2), természeti hang, melyből bég származott ; legközelebbi rokona be', mint a bőg ige gyöke.
Az őrségben mint önálló igét, még pedig vastaghangnlag ragozzák : béok azaz bégek ; bénák azaz bégnek
a juhok.
BE. (3), némely tájszólásokban és régibb íróknál ám. a szokottabb bő, t. i. a be, bét;, bő oly változatok, mint: hé, héo, hő ; c«é, csév, cső ; né, no'; fé,
fej, fő. L. BŐ.
BEAD, (be-ad) ősz. áth. 1) Általán kívülről benyújt valamit. Beadni valamit az ablakon. A hozott
vadat beadni a konyhába. Különösen vétel, bevétel
végett nyújt. Orvosságot, álomitalt beadni a betegnek.
Beadni a keretetlevelet. 2) Hatóságnál, felsöségnél bevádol, bejelent A tolvajt a bírónak, a rósz fiút a tanitónak beadni. 3) Átv. ért. tulajdonító ragu viszonynévvel ám. m&snak kárára, bosznsAg&ra tesz valamit. Beadtak neki. Majd beadok én Péternek, tudom,
megemlékezik róla. Máskép : befizet.
BEADÁS, (be-adás) ősz. fn. Cselekvés, ín időn
valamit beadunk, ezen igének minden értemcnyeiben.
Orvosság beadása. Irományok beadáta. V. ö. BEAD.
BEADAT, (1), (be-adat) ősz. mivelt. Eszközli,
rendeli, parancsolja, hogy valami beadassék. Segéde
által beadatta a* okleveleket. Ápoló által a gyógyszert
beadatni a betegnek.
BEADAT, (2), (be-adat) ősz. fn. Törvénykezési
ért. a peres okiratok benyújtási ideje.
BEADMÁNY, 1. BEADVÁNY.
BEADÓ, (be-adó) ősz. fh. 1) Vádoló, valamely
bűntényt a törvényhatóság előtt bejelentő személy. 2)
Aki valamit bevételül nyújt, vagy mással bevetet.
BEADOGÁL, (be-adogál) ősz. gyak. áth. A beadást többször ismétli, gyakran bead, egymás után

többször benyújt Holmit beadagolni át ablakon. Beadagolni a gyógyszert.
BEADOGAT, (be-adogat) ősz. gyak áth. lásd
BEADOGÁL.
BEADVÁNY, (be-advány) ősz. fn. Törvénykezési ért az illető bírósághoz benyújtott okirat, iromány.
BEADVÁNYI, (be-adványi) ősz. mn. Amibe a
beadványokat bejegyzik, amivel besorozzák. Beadványi jegyzb'kSny. Beadványt szám.

BEAGGAT, 1. BEAKGAT.
BEÁGYAL, BEÁGYALÁS, 1. BEÁGYAZ, BEÁGYAZÁS.
BEÁGYAZ, (be-ágyaz) ősz. áth. A nyomtatandó
gabonakévéket fölbontva bizonyos rendbe lerakja a
szérűn. Egyszerre hét kereszt búzát beágyazni.
BEÁGYAZÁS, (be-ágyazás) ősz. fn. Nyomtatók,
illetőleg villások munkája, midőn beágyaznak. V. ö.
BEÁGYAZ.
BEAKAD, (be-akad) ősz. önb. Valamely test
egy másikkal ütközésbe jöu, s mozgásában föntartóztattatik. A ruha beakadt az ajtó kilincsébe. V. ö. AKAD.
BEAKADÁS, (be-akadás) ősz. fn. Szabad mozgást visszatartó állapot, midőn valami vagy valaki
beakad.
BEAKASZT, (be-akaszt) ősz. áth. Valamit bizonyos tartaléknál, kapocsnál stb. fogva állandó maradásul betesz, behelyez. Beakatztani az ablakredSnyöket, a szúnyoghálót. Beakasztani az ajtót.
BEAKASZTÁS, (be-akasztás) ősz. fn. Cselekvés, midőn beakasztunk valamit. Át ablakok beakasztását Ügyes emberre bízni.
BEAKGAT, (be-akgat) ősz. gyak. áth. 1) Több
ugyanazon neműt bizonyos belyre akaszt. Nyáron a
redőnyöket, télre a téliablakokat beakgatni. 2) Holmit
ráakgatva beföd, betakar. Beakgatni a terem falait
képekkel. A ház elejét dohányfiizérekkel beakgatni.
BEAKGATÁS, (be-akgatás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn beakgatnak valamit.
BEAKNÁZ, (be-aknaz) ősz. áth. A hordót bedugaszolja, akonával becsinálja.
BEALKUSZIK, (be-alkuszik) ősz. k. Különféle
vagy azonnemü árukra alkat köt.; alkunál egyiket a
másikba tudja. Olyan, mint bevásárol.
BEALKUVÁS, (be-alkuvás) ősz. fn. Üzérek,
vásárlók cselekvése, midőn bealkusznak.
BEÁLL, (be-all) ősz. önh. V. ö. ÁLL. 1) Valamely testülethez szegődik, annak tagjává leszen. Beállani papnak, katonának. 2) Bizonyos helyet elfoglal. Hévbe beállani. Fogadóba, kocsiszínbe, istállóba
beállani. 3) Mondatik a szájról, midőn szólani megszfin. Ugyan mikor áll be már a szájad f 4) Beáll az
idő, munka, midőn kezdetét veszi. Beállott a tél, fűteni kell. Beállott az aratás, beállott az Sszi szántás,
beállott a szüret. 5) Beáll a víz, midőn megfagy. A
nagy Duna be nem áll minden télen. A kis folyók hamar beállnak. 6) Beáll a gulya-marba, midőn többé
a hó miatt a mezőn nem legelhetvén, istállóba, akolba hajtatik.
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BEÁLLÁS, (be-állás) ősz. fn. Cselekvés vagy
állapot, midőn valaki vagy valami beáll, ezen igének
szokott érteményeiben. A* utasok beállása a révbe, a
fogadóba. Duna beállása. V. ö. BEÁLL.
BEÁLLÍT, (be-állít) ősz. áth. 1) Bizonyos állapotba igtat, besoroz. Ás ttjonczokoí beállítani az ezeredbe. A tisztviselőt beállítani hivatalába. 2) Behelyez,
beterel. Beállítani akolba a barmokat. (Szállásra beállítani a katonákat. ,Megszüntetni' (einstellen) értelemben nem magyaros.
BEÁLLÍTÁS, (be-állítás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valakit vagy valamit beállítanak; behelyezés,
beigtatás, betereléa, bevezetés.
BEÁLORCZÁZ, (be-ál-orczáz) ősz. áth. Álorczával beföd, tetőtől talpig álruhába öltöztet Hogy
meg ne ismerjék, beátorczázza magát.
BEAEAT, (be-arat) ősz. áth. Minden aratni valót bevégez, az aratásnak véget vet Ha bearattunk,
legott elkezdjük a nyomtatott.
BEARATÁS, (be-aratás) ősz. fn. Az aratásnak,
illetőleg learatott gabona-takarításnak bevégzése.
BEARKOL, (be-árkol) ősz. áth. Árokkal bekerít, körülvon. A tagosztályban jutott birtokot beárkolni. A falu határát beárkolni.
BEÁEKOLÁS, (be-árkolás) ősz. fa. Árokkal behúzás, árokkal bekerítés, körülvevés. A telek beárkoláta sok kártól m tv/menti a gazdát.
BEÁBNYAZ, (be-árnyaz) ősz. áth. Árnyékkal
beföd, betakar. A beárnyacott tó'kéken későbben érik
meg a szo'ió'. Kellemes sétálni oly tííon, melyet fák árnyainak be. V. ö. ÁRNY, ÁENYAZ.
BEÁENYAZÁS, (be-árnyazás) ösz.fe. Árnyékkal belödés, betakarás, behomályosítás.
BEÁBNYÉKOZ, BEÁENYÉKOZÁS, lásd BEÁRNYAZ, BEÁRNYAZÁS.
BEÁHOZ vagy BEÁRUSÍT, (be-ároz vagy beárusít) L. BERUHÁZ.
BEÁROZÁS vagy BEÁEÜ8ÍTÁ8, (be-ározás
vagy be-árusítás) L. BERUHÁZÁS.
BEÁRUZAT, (be-árazat) ősz. fn. Azon ingó
vagy ingatlan jószágok, illetőleg eszközök, szerszámok, barmok, épületek stb. öszvege, melyet valamely
birtokra fordítnak; beruházat
BEÁRUL, (be-árul) ősz. áth. 1) Bevádol. 2)
Különösen: csupa rósz akaratból vagy hogy az elöljáróságnak kedvét keresse, mások bűneit kikutatja s
feladja. 3) Az árulást bevégzi.
BEÁRULÁS (be-árulás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki valakit beárul vagy az árulást bevégzi.
BEÁS, (be-ás) ősz. áth. Valamit ásóval vagy
akármely eszközzel csinált gödörbe, verembe, lyukba
rejt. Beásni a pénzt a földbe. 2) Visszaható névmással ám. befúrja magát A vakondok beássa magát a
flOd alá. Az egerek beássák magokat a hát tőrébe. 3)
Bizonyos darab telket ásóval megforgat A kertét*
beásta tavaszkor a zöldségnek való ágyakat.
BEÁSÁS, (be-ásás) ősz. fn. Cselekvés, mely által valamit beásunk. V. ö. BEÁS.

BEÁSOTT, (be-ásott) ősz. mn. tt. beásott-ot. 1)
Ami ásott lyukba, gödörbe, verembe van rejtve. Beásott kincs, beásott koporsó, beásott sírkő, beásott határfa. 2) Ami ásó által fel van hányva. Beásott kert,
beásott veteményágy.
BEAVAT, (be-avat) ősz. áth. 1) Rejtélyes, titkos, a nagy közönség tudomása elől elzárt dolgokkal
megismertet Beavatni valakit a kormány, az állam
titkaiba. Beavatni bizonyos rendkívüli s tíj találmányba. 2) Valamely társulat, testület, hivatal tagjának
beigtat. S) Gyerekágyas nőt íollibadozása után bizonyos szertartások mellett a templomba vezet. 4) Holmi
ruhának való szöveteket, nevezetesen posztót, áztatás
által beereszt. 5) Visszaható névmással: hivatlannl
beleártja magit valamibe. Beavatni magát mások Ügyeibe. Magyarosabban: beavatkozik. V. ö. AVAT.
BEAVATÁS, (beavatás) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg szertartás, midőn valakit vagy valamit beavatnak ezen igének értelmei szerint. Titokba avatás. Papi,
hivatalnoki beavatás. Egyházi beavatás. Posztó beavatása. V. ö. BEAVAT.
BEAVATKOZÁS, (be-avatkozás) ősz. fn. Általán cselekvés, midőn valaki mások dolgába, ügyeibe
avatkozik. Hiuatlan, törvényes beavatkozás. V. ö. BEAVATKOZIK.
BEAVATKOZIK, (be-avatkozik) ősz. k. 1) Köz
értelemben: mások dolgaiba, ügyeibe részvevőleg, közbevetőleg, hivatlanul vagy fölszólítva beleártja magát. 2) Jogtanilag: valamely, kezdett perbe beleszól,
s a fölperessel közös követelésekkel lép föl az alperes ellen.
BEAVATÓ, (be-avató) ősz. fn. Általán személy,
aki valakit bizonyos szertartások mellett beavat, beigtat bizonyos testületbe, hivatalba stb. bevezet V.
ö. BEAVAT.
BEÁZTAT, (be-áztat) ősz. áth. Vízbe vagy más
nedvbe márt, hogy szívósabb, puhább legyen, vagy
bizonyos részektől, mocsoktól megtisztuljon, stb. Beáztatni a kendert. Beáztatni az abrínctot, a kötélnek
való szalmát, vesszőt. Átv. ért valakit legyaláz, bevádol, becsület fogytáig mások előtt lefest.
BEÁZTATÁS, (be-aztatás) ősz. fn. Cselekvés,
midőn valamit vagy átv. ért valakit beáztatnak. V. ö.
BEÁZTAT.
BEB, elvont hangutánzó gyök, mely az akadozó nyelv hangját fejezi ki. Származékai: bebeg, bébegét. Rokona heb, hebeg vagy hab, hSbSg. Ugyanezen
gyök vastagbangulag s ugyanazon értelemben megvan a helleu |9«j9á£e», és a keményebb ajakhangu német babbein szókban is. V. ö. BABA.
BÉB, falu Veszprém megyében; helyragokkal:
Béb-en, —re, — ró'!.
BÉB A, KIS—, népes puszta, ó—, falu Torontál megyében; helyragokkal: Bélá-n, —ró, —ról.
BEBÁDOGOZ, (be-b&dogoz) ősz. áth. Bádoglemezzel bevon, beföd, tetőz. Bebádogozni a templom
tornyát.
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BEBÁJOL (be-bájol) ősz. áth. Bűbájos móddal,
mesterséggel, illetőleg kellőméivel becsal, becsábít
valakit.
BEBAKTAT, (be-baktat) ősz. önh. Baktatva bemegy valahová. A nyúl bebaktat a csalit közé. V. ö.
BAKTAT.
BEBALLAG, (be-ballag) ősz. önb. Ballagva, azaz, kényelmesen lépdegelve bemegy, beérkezik. .Faluról beballagni a közel városba. V. ö. BALLAG.
BEBALZAMOZ, (be-balzamoz) ősz. áth. A sebet
gyógyítás végett, vagy a megholt testét robadás ellen
balzammal bekeni.
BEBALZAMOZÁS, (be-balzamoaás) ősz. fn.
Balzammal bekeués.
BEBARANGOL, (be-barangol) ősz. áth. Valamely vidéken, tartományon, országon keresztül-kasul csatangol. Bebarangolni fél Európát. V. ö. BARANGOL.
BEBÉG, (beb-ég) gyak. önh. m. bebég-tem, —tél,
—élt. Akadozó nyelvvel, értetlenül beszél; hebeg,
höbög. Bebeg a fogatlan ember is.
BEBÉKÓZ, (bc-békóz) ősz. áth. Békóba zár.
Bebékózni a legelőre bocsátott lovakat.
BEBÉXGYÉL, (be-béngyól) ősz. áth. Vastaghangon bebongyol. Bctakargat, valamely lepelbe burkol. Kendővel bebeitgyditi f fjet. Xcbes kezet bebengyelni
ruhába. V. ö. BENGYÉL.
BEBES, népes puszta Szálában; helyr. Bcbesen, —re, —ró'l.
BÉBICZ, 1. BÍBICZ.
BEBICSAKOL, (bc-bicsakol) ősz. áth. Köznépi
tájszó, ám. kárt, fájdalmat, sérelmet okoz. Bebicsakoltak neki. V. ö. BICSAKUL.
BEBILLEN, (be-billen) ősz. önh. Becsukódik,
becsapódik. Mondatik holmi apróbb mozgékony ajtócskák-, nyitócskákról, pl. némely fúvó hangszereken, tárogatón, furulyán, stb. melyek billentyűi felnyomatván önként le vagy bebillennek. V. ö. BILLEN.
BEBILLEXT, (be-billeut) ősz. áth. Valami kis
nyitócskát bezár, bccsaptat. Bebüleitteni a tzelelö lyuk
ajtaját, vagy a tárogató billentyűjét. V. ö. BILLENT.

BEBIZONYODIK, (be-bizonyodik) ősz. k. Valamiről valósul, hitelesen megtudódik, hogy igaz, hogy
úgy van, mint állítják. Személytelen ige. Bebizonyodott rá a lopás, a gyilkosság. Bebizonyodott, amiről
kételkedtünk volt.
BEBIZONYOSODIK, 1. BEBIZONYODIK.
BEBIZONYÚL, 1. BEBIZOXYODIK.
BEBIZONYÜLÁS, (be-bizonyulás) ősz. fn. A
kérdéses, állítólagos, vagy kétes dolognak, ténynek
hitelessé levésé.
BEBOCSÁT, (be-bocsát) ősz. áth. 1) Valakit bemenni enged, beküld, beercszt. Bebocsátani a vendégeket a társalgó terembe; bebocsátani a gyermekeket
az állatgyüjteménybe. 2) Híg folyó testet valami résen,
nyilason beereszt. Bebocsátani a vizet a vár árkaiba ;
bebocsátani fris levegőt a szobába. V. ö. BOCSÁT.
BEBOCSÁTÁS, (be-bocsátás) ősz. fa. Bemenni
bagyás, beeresztés, engedelem a bemenetelre. Bebocsátásért könyörögni. Bebocsátásra várakozni.
BEBOGYOL, (be-bogyol) ősz. áth. Takaró ruhába, lepelbe burkol, begöngyöl valamit. Hideg ellen
bebogyolni a kis gyermeket. Bebogyolni a sebes nyakat, lábat.
BEBOGYOLÁL, (bc-bogyolál) ősz. áth. 1. BEBOGYOL.
BEBOLTOZ, (be-boltoz) ősz. áth. Boltféle tetővel beépít, beföd, vagy béllel. Beboltozni a pináét, az
alagutat.
BEBOLYONG, (be-bolyong) ősz. önh. és 4th.
1) Tárgyeseti ragu viszonynévvel ám. bizonyos tért,
vidéket, tájt stb. kódorogva, csavarogva bejár. Bebolyongta széles Magyarországot. 2) Mintegy tévedezve, vagy véletlenül bevetödik valahová. Az eltévelyede.lt rideg marha bebolyong idegen udvarokba.
BEBONYOL, (be-bonyol) ősz. áth. Valamely
testet bizonyos takaróval, lepellel körültekerget, bekötöz, betakar, csomóba fűz. Atv. ért. holmit öszvevissza zavar, hogy föloldani nehéz legyen.
BEBONYOLÁS, (bc-bonyolás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit bcbonyolunk. V. ö. BEBONYOL.
BEBONYOLÍT, (be-bonyolít) ősz. áth. Szövevényes csomóba összefűz, melyet szétbontani csak
ügyesség által vagy igen nehezen lehet. Bebonyolítani
a fonalat. Átv. értelemben valami ügyet úgy öszvezavar, hogy nebéz eligazodni rajta. Az elbeszélő, és
drámai költészetben: a költemény meséjét úgy fü«
ÖBZVC, vagy inkább kezdi meg, hogy annak kifejlődése iránt várakozást és figyelmet gerjeszszen.
BEBONYOLÍTÁS, (be-bonyolítás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit akár tulajdon, akár átv. értemenyben bebonyolítunk. V. ö. BEBONYOLÍT.
BEBONYÜLODÁS , (be - bonyolodás) ősz. fn.
Valamely tárgynak öszvevissza szövödése, melyet szétbontani, s kellő rendbe szedni, és egyes részeit világosan felfogni munkába kerül.
BEBOXYOLODIK, (be-bonyolodik) ősz. k. 1)
Beburkolódik, szövevényes csomóba fonódik, pl. bebonyolodik saját szálaiba a selycmbogár. 2) Beköt e-

BEUIROS, (bc-birós) ősz. fn. A székelyeknél ám.
részbirtokos, aki bizonyos határban többekkel együtt
bír valamit Máskép : kSzbirtokos.
BEB1KTOKOS, 1. BEBLRÓS.
BEBIZONYÍT, (bc-bizonyít) ősz. áth. Valamely
állítást meggyőződésig elegendő okokkal támogat, s
annak igazsága felöl minden kétséget elhárít. Alaposan bebizonyítani valamit. Amit állít, be ii bizonyítja.
BEBIZONYÍTÁS, (be-bizonyítás) ősz. fn. Okadó, biteles adatokkal támogatott vitatás, mely által
valamely állítást bebizonyítunk. És bebizonyítást vagy
bebizonyításra vár. A vád bebizonyítására l ítélés tanukat állítani.
BEBIZONYÍTÓ, (be-bizonyító) ősz. mn. Ami
vagy aki valamit niegtryüzö okokkal túinogiit. Bubizonyító tanúk, bebizonyító okoskodás.
AKAD. VAGY 8ZOTÍE.
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lődeik, valamibe úgy bele akad, hogy alig vergődhetik ki belőle. A tyúk lába lebonyolódik a pozdorjába.
3) Átv. ért. a dráma vagy elbeszélés meséje oly pontra jut, melynek kifejlődése némi akadályokkal van
párosulva, s megoldása a figyelmet és várakozást fokozza.
BEBORDÁZ, (be-bordáz) ősz. áth. Takácsok
műszava, s ám. a vászonnak való fonalszálakat a borda hosszában fölhúzza.
BEBORÍT, (be-borít) ősz. áth. 1) Homalylyal
bevon, felhőkkel beföd. A köd beborítja a hegyekéi és
folyókat. 2) Betakar, lepellel, vagy más takaró szerrel behúz. Fátyollal beborítani az arezot; szemfödéllel
beborítani a halottat, fekete posztóval a koporsót, stb.
3) Némely kczmivescknél un. a kézmivet erősítés,
vagy ékesség gyanánt valamivel belapozza. Beborítani sárgalemezzel a bútorokat, pléhvel beborítani a
korlátfákat; aranytikkal beborítani a ruhát; a fenyőfabútorokat diófalemeszel beborítani.
BEBORONÁL, (be-boronál; öez. úth. Boron/ival
behúz; a vetett földet végig vontatott borona által simára egyengeti. A boronálúst elvégzi. V. ö. BORONA, BORONÁL.
BEBORONGAT, (be-borongat) ősz. áth. Betakargat ; összehajtogat, és takaróval beföd valamit Deborongalni az útra viendő ruhadarabokat; bebarangolni
pólyába a kisdedet; rongyokba beborongatni a fagyot
lábakat. Máskép: beburogot.
BEBORSOL, (be-borsol) ősz. áth. Borssal behint, borssal fűszeres.
BEBORSOZ, (be-borsoz) ősz. ath. lisd BEBORSOL.
BEBORÚL, (be-boriil) ősz. önh. 1) Mondjuk az
égboltozatról, midőn felhők takarják el, s illetőleg a
nap tiszta fényét elrejtik elölünk. .Beborult az ég, e»S
lesz. Ellentéte: kiderül. Ki-kiderül, meg beborúl, csak
az én szivem szomorú. Népd. 2) Mondjak növényekről, és virágokról, midőn leveleik egymás fölé hajlanak, s mintegy bezárkóznak. Beborul a káposzta levele, midőn f ejesedni kezd.
BEBORULÁS, (be-borulás; ősz. fn. Az égboltozat feUiősödése, a latkor elhomályosodása.
BEBORULT, (be-boralt) ŐSE. mn. Felhőkkel beront, homályos, szomorú. Beborult ég, ötti napok. Ellenkezője : derült, kiderült.
BEBOTLIK, (be-botlik) ősz. k. l) Botlogva, botorkálva, tántorogva belép valahová. Retteg füvei bebotlott a küszöbön. 2) Véletlenül, történetből tér be.
Magam sem tudom, hogyan botlottam be ide.
BEBOTORKÁL, (be-botorkil) ősz. önh. Sötétben tapogatódzva, vakoskodva, meg-megbotolva, részeg ember módjára bevetődik valahová.
BEBÖK, (be-bök) ősz. áth. Valamely hegyes
eszközt bizonyos testbe szúr. Át árrt bebökte ns ujjába. Karót bebökni a földbe.
BEBÖKKEN, (br-bükken; ősz. önh. TAjcjtíssel
són. bebnkkan.

BEBÖRÖDZIK, (be-bőrödzik) ősz. k. Bőrhártyával behúzódik, behártyásodik. A gyógyuló seb lassanként bebörSdzik. Átr. ért mondatik hig testekről,
midőn felszínükön sürii kártyaféle burok gyűl őszre.
Bebőrödtik a felforralt tej.
BEBÖRÖZ, (be-böröz) ősz. átb. Bőrrel behúz, beragaszt Bebb'rözni a könyv tábláját.
BEBÖRZIK, (be-bőrzik) ősz. k. lásd BEBÖRÖDZIK.
BEBÖRZÖTT, (be-bőrzött) ősz. mn. Bőrrel, hártyával benőtt, beforrott. Jiebörzött seb.
BEBÚ, (be-bú) ÖBZ. önh. Szoros belyen, hézagon, résen keresztül bemegy. Az egerek bebunok vaczkaikba. Bebúni az ágy alá. Bújj be! & kopogtatónak
szokták tréfásan mondani e helyett: szabad / V. ö. BÚ.
BEBUGYOLÁZ, (be-bugyoláz) ősz. átb. Holmi
ruhaneműbe, lepelbe takargat, bebogyol, bepatyókál.
Bebugyolázni a fejet kendövei.
BEBÚJ, BEBÚV, 1. BEBÚ.
BEBUJDOS, (be-bujdos) ősz. áth. Bujdosva, rejtett utakon bolyongva bizonyos helyeket, vidékeket
bejár. Bebujdosni a Bakonyt, a Vérteteket.
BEBUJDOSIK, (be-bnjdoaik) ősz. k. Szökevényképen, lopva megyén be valamely helyre, tartományba. Sok űzőbe vett lengyel bebujdosott Magyarországba.
BEBUJTAT, (be-bujtat) ősz. áth. és mivolt.
Szűk helyen, résen, nyilason, likon keresztül bebocsát,
vagy kényszerít, erőszakol valakit, hogy bebújjon.
Bebujlatni valakit a szurdékba, az ágy alá.
BEBUKIK, (be-bukik) ősz. k. 1) Hirtelenfil,
vagy megbotolva belép, betoppan, beüti fejét valahová.
Bebukott egyszerre az ajtón, mintha égből pottyant volna.
2) Fejjel bemerül a vízbe. A búvár majd bebukik, majd
kibukik.
BEBUKKAN, (be-bukkan) ősz. önh. Várattaiml, minden előjel nélkül betoppan. V. ö. BUKKAN.
BEBUKTAT, (be-buktat) ősz. áth. Vízbe, vagy
inas folyadékba hirtelen bemerít, különösen embert,
vagy más allatot A fordö gyermeket bebuktotni a
kádba. A jultokat bebuktatni ás usstatóba. Átv. ért
adósságba ver. A csalók, uzsorások bebuktatták öt. V.
ö. BÜKTAT.
BEBÜLÁL, (be-bulál) ősz. áth. Lepelféle takaróval bekötöz, bepatyókál, beföd. Kendővel bebulálni
a fejet. V. ö. BULA.
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BEBULÁZ, [(be-bulá*) ősz. áth. 1. BEBÜLÁL,
és BULÁZÓ.

BEBURKOL, (be-burkol) ősz. ath. Betakar, burokba tesz, valamely ruhával, takaró eszközzel köröskörül beföd, bepólyáz. A* összeuerí embert lepedővel
beburkolva vinni haza. Beburkolni a fejet leendőbe. Átv.
valamely ügyet, igazságot sok haszontalan szó által
elhomályosít, eltitkol.
BEBURKOLÁS, (bc-burkolás) ősz. fa. Cselekvés, midőn valamit beburkolnak; burokba, pólyába
lepelbe takargatás.
BEBURKOZ, BKI5URKOZÁS, 1. BEBURKOL,
BEBUUKOLÁS.
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BEBÜDÖSÍT, (be-büdösít) ősz. 4th. Büdös szaggal betölt. Pézmácal bebüdb'siteni a szobát.
BEBÜZHÍT, (be-büzhít) ősz. áth. Dögnek vagy
rohadt testnek szagával betölt. A döglött fialak bebttzMtik a víz mellékét.
BEBÜZÍT, (be-büzít) ősz. átb. Általán ám. bebüdösít, büdössé tesz. Különösen mondják az állati
test rósz szagu párolgásáról, és a gyomorból jövő
szelekről. A kutya bebüzüi a szobát.
BEBÜZÖL, (be-büzöl) ősz. átb. L. BEBÜZÍT.
BÉCS, (1), zártabb ajakkal: BOCS, önálló gyök
és fn. tt. bécs-ét, tb. —ék. 1) Az értéknek bizonyos
foka, mely valamely dolognak akar általán, akár viszonylag tulajdoníttatik, melynél fogra bizonyos előnye, kelendősége van. Ezen dolognak dőltem nagy becse van. Amin minden ember kap, annak nagy a becse.
Ninet becse oly jó cselekedetned, melyet valaki haszonlesésbó'l követ el. Belső becs, melynek értéke mindig
megmarad, pl. az aranyé, a pénzek között. Változó
becs, mely a körülmények és viszonyok szerint majd
emelkedik, majd alább száll. 2) Azon ár, melyért valamit adnak, vesznek. Meghatározni az árverésre kitett jószágok becsét. Felmegy a házak becse. Semmi becse.
3) Atv. ért erkölcsi érték, illetőleg tisztelet, kegyelet.
Becsben tartani a jeles férfiak képét, a szüléktől maradt emléket. Származékai: beesés, bécstelcn, bécsit, becsül, bécsttlet stb. Törökül: bfha, ám. pretium, valor,
aestimatio, és a szanszkritban bhads = becsül, tisztel.
BECS, (2), SZAMOS—, TISZA—.faluk Szatmárban; helyragokkal: Becs-en, —re, —ró'í.
BÉCS, fn. tt. Bécs-ét. Ausztriának fő- s a fejedelemnek székvárosa. Magyarnak Pécs, németnek Bécs,
Km. Az ökör ökör marad, ha Bécsbe hajtják is. Km.
Akinek lova nincs, Bécsben is gyalog jár. Km. Török és
illír nyelven szintén Bécs a neve. Eredetére nézve némelyek szerint a magyar becs szótól vette volna nevezetét (Vienna Alkaidi, Adalberto Ostricbiae Comiti
uuptae, a Stophano Bégé in pretium dotis collata).
L. Berzeviczy: De industria ét commercio Hungáriáé,
Leutachoviae 1797. Mások Vend vagy uendisch névből alaknltnak hiszik, a v b-vel könnyen felcseréltetvén, mint olywí =r olybá, K megfordítva Veszprém ==
Betzprém.
BECSAL, (be-csal) ősz. átb. Álszavakkal, áligéretekkel reávesz valakit, bogy bemenjen. Becsalni afutkozó gyermeket a szobába. Becsalni valakit a csárdába.
BECSALJ, (be-csali) ösz.fn. Tréfásan így nevezik
a csárdákat. Menjünk a becsaliba. Egyszerűen: csali.
BECSALOGAT, (be-csalogat) öaz. áth. Csalogatva bébi, bemeuésre bír valakit.
BECSAP, (1), (be-csap) ősz. önh. 1) Beüt, beront,
pl. az ellenség az országba. .1 határokon tanyázó törökországi haramiák gyakran becsapnak a horvát végekre. 2) Suttomban titkos vagy gyanús helyre besurran. Becsapni a kocsmába, bünbarlangba.
BECSAP, (2), (be-csap) ősz. átb. 1) Kaput, ajtót,
ablakot nagyobb erőszakkal s csattanással tesz be.
Haragjában becsapta a* ajtoV, s elment. A szé! úgy
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becsapta az ablakot, hogy izekre törött. 2) Italt amúgy
könnyű módon, hamarjában felhajt. Becsapni egy itcze
bort, egy pohár pálinkát.
BECSAPDOS, (be-csapdos) ősz. áth. Ismételve
becsap. A szél becsapdossa a nyitott ablakokat. 2) Sárral behány, sártapaszszal, úgynevezett malterrel beken, bevakol. A kömives először vakoló kolonna! becsapdossa a falat, azután simára egyengeti.
BECSAPKOD, (be-csapkod) 1. BECSAPDOS.
BECSAPÓ, (be-csapó) ősz. mn. Mondjuk leginkább ellenségről és rablókról, kik bizonyos tartományba, országba beütni, betörni, berohanni szoktak.
BECSAPÓDIK, (be-csapódik) ősz. belsz. Látható külső erő nélkül mintegy magától csattanva becsukódik. Becsapódik az ajtó, ablak, kapu.
BÉCSÁR, (bécs-ár) ősz. fn. A jószágnak, legyen
az ingó vagy ingatlan, azon értéke, melyet a megbízott becsüsök határoznak meg. Becsáron fölül elkelt
a ház. Ezen bátorokat becsáron alul vettem.
BÉCSARÁNY, (becs-arány) ősz. fn. A folyó
pénznek bizonyos láb szeréntí értéke, mely a körülményekhez képest változni is szokott. A körmöczi
arany határozott becsarány szerint négy és fél conveiitiós forintot ér.
BECSATOL, (be-csatol) ősz. áth. Csattal öszvefüz, egymáshoz köt, illetőleg a hímcsatot a nőstény
csatba eresztve, a ruha vagy szalagkötő szárnyait
öszrefoglalja. Becsatolni a lánczos mentét. Becsatolni
a nyereg hevederét. A málhds láda szíjait becsatolni.
BECSATTAN, (be-csattan) ősz. önb. Csattanra
becsukódik, bezáródik. A hirtelen kerekedett szélben
becsattan a nyilt ajtó, ablak.
BECSATTANT, (be-csattant) ősz. áth. Eszközli,
okozza, hogy valami becsattanjon , azaz , hogy csattanva becsukodjék. A szél becsattantja a kaput, ajtót,
ablakot.
BECSAVAE, (be-csavar) ősz. áth. 1) Valamit
csavarva, forgatva befúr, betol valamely testbe. Az
árrt becsavarni a bőrbe. 2) Mondjak örvényes forgásu
vízről, midőn valamely testet tekergő öblébe húz.
BECSAVARODIK, (be-csavarodik) ösz.k. Egyenes vonaltól, iránytól eltérve bizonyos belyre befordul, görbe h aj l ássál bemegy. Az út becsavarodik a
völgybe, az oldalt fekvő faluba. Mondjuk az így félretérö utazóról is.
BECSAVAROL, (be-csavarol) ősz. áth. Csavarféle eszközzel beszorít, behelyez, befúr valamit. A
rámákba becsavarolni az ablakkapcsokat. Szokottabb,
3 a németből kölcsönözött szóval: besrófol.
BÉCSCZÍM, (bécs-czím) ősz. fn. Nehéz kiejtéaü
s különben is szokatlan szó. Helyette alkalmasabb,
tiazteleti vagy tiszteletbeli czím, t. i. oly czím, melylyel valóságos hivatal és díj nem jár.
BECSE, (1), a csecse szónak ikertestvére, s cs ak
evvel egyesülve használtatik, csecsebecse. L. ezt
BECSE, (2), faluk Bars és Pest megyében,
Ó—, mezőváros Bács megyében; TÖRÖK—, mezőváros Torontálban; helyi', ftecsé-n, —re, —ró7.
30*
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BECSEHELY, falu Zalában; kelyr. .BecsehelyBÉCSÉRTÉK, (becs-érték) ősz. fa. Szabott érték vagy ár, melyet az illető bccslők bizonyos jóen, —re, —rfif.
BÉCSÉL, (bécs-él) áth. m. béctél-i. Zártabb han- szágnak, illetőleg árunak tulajdonítanak. E ház becsgon : böcsöl, ám. valaminek becsét, árát szabja. Szo- értéke tízezer forint.
kotton, ámbár elemzésileg nem oly szabatosan be'cstll
BECSERZ, (be-cserz) ősz. áth. A tímárok-, tovagy bScsttl. Egyébiránt a becseiből lett becsles, mely- bakok-, cseresvargáknál ám. cserhéjból készült lúgba
áztat Becserzeni az SkörbiSrt.
től különbözik a becsillés.
BECSEMPÉSZ, (be-csempész) ősz. áth. Az illető
BECSES, (bécs-és) mn. tt beesés-t, tb. —ék.
vámok, harminczadok, határőrök kikerülésével lopra, 1) Aminek kitűnő értéke van, drága. Beetet gyönalattomosan beszállít valamit Tiltott árukat, kiáltvá- gyük, becses hagyomány. 2) Tiszteletes, tiszteletre
nyokat becsempészni. V. ö. CSEMPÉSZ.
méltó . Beetet úri ember. Tisztelem becset személyét.
BECSEN, (be-csen) ősz. áth. Csenve, azaz lopBÉCSÉSÍT, (bécs-és-ít) áth. m. bécsestt-étí, pár.
va, suttomban, alattomosan becsúsztat, behoz, beszál- —s, btn. —ni vagy —eni. 1) Valaminek becsét, érlít valamit, becsempész. A vámok, harminczadok fci- tékét emeli; becsessé, értékessé, drágává tesz. NékerUléséuel holmi tiltott árukat becsenni. V. ö. CSEN. mely árut hatsonvehetSsége, tartósssága, ritkasága beBECSEKÉS, (be-csenés) ősz. fn. Suttonyos, esésit. 2) Tiszteletessé, tiszteletre méltóvá tesz.
BÉCSÉSÍTÉS, (bécs-és-ít-és) fa. tt bécsesítes-í,
alattomos becsűsztatás, becsempészés.
BECSÉNDÍT, (be-cséndít) ősz. áth. Csengetyfi- tb. —ék. Cselekvés, mely által valami vagy valaki
féle kisebb haranggal beharangoz, s bemeneteké jelt becsessé tétetik. V. ö. BÉCSÉSÍT.
BÉCSÉSSÉG, (bécs-és-ség) fa. tt béctéttég-ét.
ad. Eismisére becsenditeni.
BECSENGET, (be-csénget) Ősz. áth. 1) Lásd 1) Tulajdonság, melynél fogva valami becsben tártaBECSENDÍT. 3) Csengetyttszóval beU. JBbédre be- tik, kitűnő értékesség, kelendőség. 2) Tiszteletben lécsengetni a majorban elszéícdí munkásokat. Beetengetni tei, tiszteletet gerjesztő személyes tulajdonság.
BÉCSETLEN, (bécs-etlen) mn. tt bécsetlen-t,
az inast. 3) Tréfásan szólva: becsengetni valakinek,
tb. —ék. Aminek tulajdon értelemben vett becse, érám. meglakoltatni, befutyölni.
BECSÉPÉG, (be-csépég) ősz. önh. Hézagon, ré- téke, ára nincs. Becsetlen háibái bútorok. Különbözik
sen, nyilason, likon keresztfii cseppenként beesik. Át tőle az átv. érteményü becstelen, azaz erkölcsi becs
etS becsepeg a kocsiszínbe. Zártabb bangón: becsopSg. nélkül levő, törvényszegő, gonosz vétkei miatt elhirBECSÉPÉGET, (be-csépéget) ősz. gyak. átb. hedett, megvetett Becstelen ember. Becstelen maga1) Bizonyos folyadéknak cseppenkéntí eregetése által vitelét. Hasonló viszonynak: szemetlen és szemteleti,
benedvesít, bemocskol valamit .Becsepegetni a pallót, szivetlen és szívtelen, stb.
BÉCSFEGYVER, helyesebb és szokottabban 1.
a ruhát olajjal. 2) Edénybe vagy folyadék közé cseppenként ereget. A megölt csirke vérét becsepegetni a DÍSZFEGYVER.
BÉCSI, (bécs-i) mn. tt bécsi-t, tb. —ék. Bécsmosogatóba. Orra vérét becsepegetni a viszel töltött medenczébe. A lábvízbe néhány csepp gyógyfolyadékot be- hez tartozó, arra vonatkozó. Becsi ára valamely jószágnak.
csepegetni. Zártabb hangon: bectöpOget.
BECSÉPÉGETÉS, (be-csépégetés) ősz. fn. 1)
BÉCSI, (bécs-i) mn. tt bécsi-f, tb. —ék. 1) BécsCseppekkel bebintés, benedvesítés. 2) Valamely nedv- ben lakó, működő, ott született, készült, oda való.
nek cseppenkéntí befolyatása valami edénybe, űrbe. Bécsi lakotok. Beéri rendőrök. Bécsi kézmívesek. 2)
Ami Bécsben létezik, Bécset illeti, Bécsre vonatkozik.
V. ö. CSÉPÉGETÉS.
BECSÉPÉGTET, (be-csépégtet) ősz. áth. és mi- Bécsi házak, templomok, tornyok. Teli van, mint a bécsi
velt 1) L. BECSÉPÉGET. 2) Másnak meghagyja, bolt. Bécsi rongy, arczfestö, arczkendozó'. Olyat hazurendeli, hogy csepegessen. Zártabb hangon: bectö- dott, mint a bécsi torony. Km. 3) Ami nem Bécsben
létezik, hanem Bécs felé néz, vezet, mutat, pl. bécsi
pögtet.
BECSÉPPEN, (be-cséppen) ősz. önh. Cseppfor- kapu a budai várban, bécsi út. 4) Midőn pénzre vomában beesik. Tréfásan szólva ám. valahová véletle- natkozik, jelenti annak papiros vagy másképen váltó
nül, váratlanul, észre sem véve betoppan , ott terem. értékét Szá* ezüst forint beéri bééiben kétszáz ötven
Zárt bangón: becsöppen.
forintot fessen.
BECSÉPPENT (be-cséppent) ősz. áth. Eszközli,
BÉCSIES, (bécs-i-es) mn. tt bécsies-t, tb. —ék.
hogy becseppenjen valami; egy cseppet beereszt, be- Bécsi szokások szerint való, olyan, mint a bécsi. Béhullat. Becseppenteni a sebbe néhány csepp balzsamot. csié* német lened. Bécsiéi Ízlés. Bécsies életmód. BéBECSERÉL, (be-cserél) ősz. áth. Valamely ingó csiét öltözködés. Bécsies eszem-iszomvágy.
BECSIKAR, (be-csikar) ősz. áth. Erősen beszojószágot, vagyont más hasonló értékűvel fölváltva magáévá tesz. Búzát rocszsal, gabonát liszttel becserélni. rít. Becnkarja. markába a pénzt.
Viseltet ruhákat újakkal becserélni.
BECSINÁL, (be-csinál) ősz. áth. 1) Hézagot,
BECSEREPEZ, (bc-cserepez) ősz. áth. Cserép- üreget, lyukat bedug, bezár. Becsinálni a hordói, paisindelylyel beföd, betetőz. Becserepesni a házat, lactkot, kemencte száját. 2) Has ételt valamely lében
templomot.
elkészít Secsinátm a csibét, borjúhúst, halat. 3) Be-
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rak, bizonyos rendben elhelyez, kivált valami elvinni
valót. Becsinálni hordóba a káposztát, gyümölcsöt, ugorkát ; becsinálni utazó ládába a képrámákat, stb. 4)
Vág mellékén : a földet beveti és beboronálja.
BECSINÁLÁS, (bc-csinálás) ö«z. fn. Cselekvés, midőn valamit becsinálnak. V. ö. BECSINÁL.
BECSINÁLT, (1), (be-csinált) ősz. fn. tt. becsinált-at. Különféle lében, s vegyülékkel készített húsételek neme. Savanyú, édes, czilromos becsinálí. Csilit-, borjú-, báránybecsinált.
BECSINÁLT, (2), (be-csinált) ősz. mn. 1) Ami
be van dugaszéivá ; clrakott, eltett, elhelyezett Bettináit hordó, Télre becsinált uborka. 2) Lében készült, főtt. Becsinált hal. Becsinált borjúhús.
BECSÍP, (be-csíp) ősz. áth. 1) Elzárás, letartóztatás végett befog valakit. Becsípték a tolvajokat,
az éji csavargókat. 2) Kártyajátékban a kitett menynyiségből nyer. A bank felét becsípte. 3) Önhatólag
ám. szélcskedvüségig iszik. Ez az ember becsípett,
átért oly böbeszédll.
BECSIPTET, (be-csiptct) ősz. áth. Szűk hézagba bizonyos eszközzel beszorít valamit. Valakinek ujjait becsíptetni az ajtó közé.
BECSIEIZÉL, (be-csirizél) ősz. áth. Csirizzel
beken, beragaszt. Becsirizelni a bőrt, papirt. Becsiritelni a kezét, ruháját.
BECSRE, falu Nógrád megyében; helyragokkal: Becsk-én, —re, —ró'i.
BECSKEHÁZA, falu Torna megyében ; helyragokkal : Recskehátá-n, —rá, —ról.
BECSKEREK, KIS—, falu Temesben, NAGY—,
mezőváros Torontálban ; helyragokkal: Becskerek-én,
-re, —rol.
BÉCSLES, (bécs-él-és) fn. tt. bécslés-t, tb. —ék.
Valamely jószág, áru becsének, értékének meghatározása. Ezen ház becslés szerint ezer forintot ér.

BECSMÉRLÉS, (bccs-mérlés) ősz fn. tt. becsmérlés-/, tb. —ék. Valamely áru vagy tárgy vagy tett
értékének gyalázása, alacsonyítása. A legnemesebb
cselekedet sem kerüli el az irigykedni becsmérlését.
BECSMÉRLŐ, (bdcs-mérlö) ősz. mn. Aki valaminek anyagi vagy erkölcsi becsét, értékét kisebbíti,
ócstlrló, gyalázó.
BÉCSMESTER, (becs-mester) ősz. fn. 1) Bányásztiszt, ki az érczeket, illetőleg érczes ásványok
értékét, belbecsét meghatározza. 2) Zálogháznál szakértő, ki a zálogba veendő tárgyakat megvizsgálja, s
a reájok adandó pénz mennyiségét megszabja.
BÉCSMEZÖ, (becs-mező) ősz. fn. Becsület mezeje. Katonai értelemben: csatahely, hol hírt-nevet
szerezhetni. Általán pedig: akármely állapot, hivatal, melynek viselése becsületet szerez.
BECSOMBOLÍT, (be-csombolít) ősz. áth. Csomóba gömbölyít, öszvegöngyölget valamit.
BECSOMÓZ, (be-csomóz) ősz. áth. Holmi leveles, száras stb. jószágot csomókba rak és öszvekötöz.
Becsomózni a megszárított dohányleveleket. Becsomózni,
azaz bálokba kötni a papirost. Becsomózni az irományokat.
BECSOMÓZÁS, (be-csomózás) ősz. fn. Csomókba, kötegekbe, bálokba szedés, szorítás, kötözés. Dohány, papiros, irományok becsomózása.
BÉCSORSZÁG, (Bécs-ország) ősz. fn. Heltai s
némely más régi Íróknál, ám. Ausztria.
BECSÖ, falu Zólyom vármegyében; helyragokkal : Becsb'-re, —n, —ró'!.
BECSÖDÍT, (be-csődít) ősz. áth. Seregesen, csapatosan begyűjt, bemenni sürget. A népet bectödtíeni
a gyűlésekre. A kíváncsiakat holmi látványos előadásokra becsödíteni. V. ö. CSÖDÍT.
BECSÖDÜL, (be-csődül) ösz-önh. Csoportosan,
seregesen, csapatosan tódulva begyülekezik, betolakodik. V. ö. CSŐDÜL.
BÉCSREVAGYÓ, (bécsre-vágyó) ősz. mn. Kitüntetést, rangot, czímeket kereső, dicsvágyó.
BÉCSSZABÁS, (becs-szabás) ősz. fn. Szokottabban, 1. ÁRSZABÁS.
BÉCSSZERÉNTÍ, (bécs-szerénti) ősz. mn. Ami
bizonyos határozott becsnek, árnak megfelel. Falaminek becssterénti árát megadni.
BÉCSSZÓ, (becs-szó) ősz. fn. Szokottabban ám.
becsületszó, azaz oly szó, illetőleg Ígéret, fogadás,
melynek teljesítéséhez vagy igazságához becsületünket kötjük.
BÉCSSZOMJ, (becs-szomj) ősz. fn. A becsvágynak magasabb foka, mely a° kitüntetést szertelenül
keresi, s mintegy szomjuhozza.
BÉCSSZOMJAS, (becs-szomjas) ősz. mn. Szertelenül, túlságosan becsvágyó, dicsőség után sovárgó.
BÉCSTÁPLÁLAT, (bécs-táplálat) ősz fn. Ösztön, inger, körülmény, állapot, mely valakiben a becsérz-ést, dicsvágyat fóntartja,neveli, s mintegy táplálja.
BÉCSTELEN, (bécs-telen) mn. tt. bécstelen-t,
tb. —ék. Aminek átvitt érteményü erkölcsi becse
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BÉCSLEVÉL, (becs-levél) ősz. fn. L. BECSÜLEVÉL.

BÉCSLÖ, (bécs-él-ő) fn. és mn. tt bccsló'-í, tb.
—k. Megbízott hiteles személy, ki bizonyos jószágnak értékét, árát meghatározza. A becslöket kivinni a
hely színére. Meghiteztetni a becslöket. Különösen a végre kiküldött biztos, hogy bizonyos károk mennyiségét határozza meg. Tüzkármentesííéíi becslök.
BÉCSLÖBIZOTTSÁG, (bécslö-bizottság) ősz.
fn. Több személyből álló kikfildöttség, melynek föladata valamely jószág értékét vagy kármennyiségét
meghatározni. V. ö. BIZOTTSÁG.
BÉCSMÉL, helyesebben 1. BÉCSMÉRÉL.
BÉCSMÉKÉL, (bécs-mércl) ősz. áth. Valamely
jószágnak, árunak becsét, értékét mintegy méregetve,
latolgatva fitymálja, kicsinyíti, ócsárolja. Más portékáit beesmérelni. Ami nem az ö'cé, szereti becsmérelni.
Továbbá a cselekvények erkölcsi becsét alacsonyítja,
gyalázza. Mások tetteit, érdemeit irigységből becsmérelni.
BÉCSMÉRÉZ, (bécs-méréz) ősz. áth. L. BÉCSMÉRÉL.
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nincsen; erkölcsileg aláraló, gálád, elvetemedett, kit
a közvélemény tiszteletre méltónak nem tart. Beettelen ember. Becttelen cselekedet. Különböztetés végett
v. ö. BÉCSETLEN.
BECSTELENEDIK, (béca-telen-éd-ik) k-m. béestdtned-tem, —tél, —éti. Erkölcsi alávalósága, galádsága miatt becsülete, jó híre-neve fogy, veszendőben
van, becstelenné lesz.
BÉCSTELENÍT, (bécs-telen-ít) áth. m. bécstelenti-étt, pár. —s, htn. —ni vagy —«*»'. 1) Becstelenné tesz valakit, ásás, erkölcsi jellemét beszennyezi.
Minden vétek, gonosz tett becsteteniti az embert. .Ezzel
műid magadat, mind családodat becsteteníted. 2) Becstelennek, ázás alávalónak, gáládnak, erkölcstelennek
mond, hirdet, gyaliz, mások szemében kisebbít Gyanusitásokkal, rágalmakkal becsteleniteni valakit.
BÉCSTELENÍTÉS, (bécs-telen-it-és) fh. tt bécstelentítt-t, tb. —ék. Általán cselekrés, mely által mást
vagy minmagunkat becstelenítjűk. V. ö. BÉCSTELENÍT. Kfilönösen becsületsértés, rágalmasás, mely
ellen törvényes keresetnek van helye.
BÉCSTELENÍTÉSI, (bécs-teleu-ít-és-i) mn. tt
bécstelenitesi-t, tb. —ék. Becstelenítésre vonatkozó.
BecttelenUéti szándék, tett. Beettelentíéti per.
BÉCSTELENÍTÉTT, (bécs-telen-ít-étt) mn. tt
be'cstelenitétt-et. Hirében-nevében sértett; erkölcsileg
becstelenné tett; a közvélemény előtt becsületétől
megfosztott. A becstelenitett elöljárónak nincs tekintélye.

ellátott rekesztékbe tesz. A pénzt becsukni a ládába.
Becsukni valakit a meüékszobába. V. ö. CSUK.
BECSUKÁS, (be-csukás) ősz. fh. Cselekvés, midőn valamit, vagy valakit becsuknak. V. ö. BECSUK,
és BEZÁR.
BECSUKKAN, (be-csukkan) ősz. önh. Mintegy
önmagától becsakódik, betevődik. Álmottágtól becsukkemnak a szemek. Ac ajtó becsukkant.
BECSUKEANT, (be-csukkant) ősz. áth. Eszközli, hogy ami tárva nyitva volt, becsukkanjon. A
ttél becsukkontotta a* ajtót. Maga után becsukkoníani
a kaput.
BECSUKLYÁZ, (be-csnklyáz) ősz. áth. Csuklyával beföd, betakar. EtS ellen becsuklyázni a fejet.
BECSUKOTT, (be-csukott) ősz. mn. Általán, akit
vagy amit becsuktak, ezen igének minden érteményeiben véve. becsukott ajtó, kapu, ablak. BectvkoU könyv.
Becsukott ládában, szekrényben tartani a pénzt. Blíntetéstil becsukott gyermek. V. ö. BECSUK.
BECSULLANKODIK, (be-cstűl&nkedik) k. Veszprém vármegyei tájszó, ám. belopódzik.
BECSUNYÁZ, (be-csnnyáz) ősz. áth. Bemocskol, beszennyez, berutít, bepiszkít Becsunyázni a ruhát, a szobát.
BECSUNYÍT, (be-csunyít) ősz. áth. 1) 1. BECSUNYÁZ. 2) Ganajával bemocskol, leszar, lefos.
flecsunyöoni a has elejét, az árnyékszéket. V. ő. CSUNYÍT.
BECSÚSZ, (be-csdsz) ősz. önh. 1) Tulajd. ért.
hason csúszva megy be valahová. A kígyók becsúsznak likaikba, a szikíarepedékekbe. 2) Mondjak emberről • más lábas állatokról is. Négykézláb becsúszni a
kapu alatt. 3) Átv. ért suttomb&n, alattomban, lopva,
álntakon bejut valamely helyre, vagy állapotba. Becsúszni valamely hivatalba, társaságba. 4) Észrevétlenül, véletlen bekeveredik, bevegyül. .Ezen iromány
csak úgy csúszott be a levéltárba.
BECSUSZAMTK, (be-csuszamik) ősz. k. Sima
kígyóként észrevétlenül belopódzik valahová. Ac alattomos bejutás nagyobb fokát fejezi ki, mint az egyszerű beesúsz.
BECSUSZAMLIK, BECSUSZAMODIK, 1. BECSUSZAMIK.
BECSÚSZIK, (be-csúszik) ősz. önh. Köz szokás
szerint egy érteményü a beesúsz igével; de szabatosan véve, beesúsz az élő állat, midőn önkénytes mozgással jut be valahová, ellenben becsúszik akár az állat akár a lelketlen test, midőn kül erőtől hajtva, illetőleg akaratlanul jut be. A ló lába becsúszik a kátyúba, a szekér fara becsúszik az árokba.
BECSUSZSZAN, (be-csuszszan) ősz. önh. Hirtelen, egy mozzanattal, lappangva beesúsz. Énre sem
vettük, midőn becsuszszant. V. ö. CSUSZSZAN.
BECSÚSZTAT, (be-csúsztat) ősz. áth. l)Tolá»,
taszítás által eszközli, hogy valamely test becsúszszék
valahová. A portékát ládákat lejtős deszkán bees&stalni a hajóba. A parton heverő csónakot becsúsztaíni
a vízbe. 2) Átv. ért. álutakon, alattomosan, igazságta-
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BÉC8TELENÍTÖ, (bécs-telen-ít-ő) mn. tt. bécstelentíS-t, tb. —k. Ami becstelenné tesz, meggyalázó,
megszégyenítő. BecttelentíS szavak, szidalmak, rágalmak.
BÉC8TELENKÉDÉS, (bécs-telen-kéd-és) fű.
tt bécstelenkedés-t, tb. —ék. Illetlenkedés, beestelenség elkövetése.
BÉCSTELENKÉDK, (bécs-telen-kéd-ik) k. m.
bécstelenkéd-tem, —tél, —étt. Illetlenül, orczátlanol,
gyalázatosán cselekszik, viseli magát, maga vagy mások iránt beestelenséget követ el.
BÉCSTELENSÉG, (bécs-telen-ség) fa. béesteleneég-ét. 1) Erkölcsileg alávaló tulajdonság, elvetemedettség. Ét már míg i» tok, t» szörnyű becstelenség. 2) Méltatlan gyalázat, becsfiletsértés, rágalmazás.
Bectteltntéggel illetni a jó hazafiakat. Beeitelentéget
követni el valaki ellen.
BÉCSTELENÜL, (bécs-telen-ül) ih. Gyalázatosán, orczátlanul, szégyennel. BécttelenUl szavát szegni ; bécsteleniil megutalni a hitéletüket; be'cttelenül el{fcetni a tisztes férfiak tártatágából.
BECSUK,(be-csuk)ösz. áth. 1) Ami tárra,nyitva,
kiterjesztve volt, annak lapjait, szárnyait, oldalait behajtja, egymáshoz szorítja, stb. a ez által a köztök
levő rést, nyilast betakarja. Becsukni a nyitott kfttyvet.
.Becsukni a szemeket. Csukd be a szádat. Különösen
kapocs, akaszték által ugyanezt teszi. .Becsukni az ajtót, ablakot, kaput. Becsukni a szekrényt, ládát. Különböztetés végett v. ö. BEZÁR. 2) Valamit ajtóval,
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lanul, törvénytelen módon behelyez, bejuttat, beigtat
Becsúsztatni a kegyenczeket holmi hivatalokba. 3) Hivatalos irományok, oklevelek közé, vagy azok szövegébe csempész valamit.
BECSÚSZTATÁS, (be-csúsztatás) ősz. fh. Cselekvés, midőn valaki becsúsztat valamit, ezen igének
minden érteményeiben. V. ö. BECSÚSZTAT.
BECSÚSZTATOTT, (be-csúsztatott) ősz. mn.
Általán amit akár tulajdon akár átv. érteinényben becsúsztattak, különösen, becsempészett, alattomban betolt Vámon becsásztatott áruk. Becsútztatoti tisztviselő.
SzSveg közé becsúszhatott szoi-ak. V. ö. BECSÚSZTAT.
BECSUTAKOL, (be-csutakol) ősz. áth. Csutakkal bedug. Bectvtakolni a hordó száját, a, zsákon támadt likat. V. ö. CSUTAK.
BÉCSÜ, (bécs-ü) fn. tt. btctU-t, tb. — k. Valamely jószág értékének meghatározása, melyben kimondatik, mit ér, mi a becse, mit lehet vagy kell
érte adni. Előre megszabott becsü szerint adni, venni
valamit. Külöuöseu hites személyek, biztosok általi
meghatározása valamely jószág értékének. Brcsüre kiküldött eskllttek. A tűz által okozott kár becsli szerént
éter forintra rúg. A becs gyökből úgy képződött be'csü,
mint ár-ból áru.
BÉCSÜAR, (bécsü-ár) ősz. fn. A jószágnak azon
értéke, ára, melyet a meghívott, s hites becsüsük határoznak meg. A tett háznak becsüárát megfizetni. A
zálogos jószág beruházásának becsüára.
BÉCSÜL, BÉCSÜL, (bécs-ül vagy bécs-öl) áth.
m. bécsül-t. 1) Valakinek erkölcsi becset tulajdonít, s
mint olyannal bírót tisztel. Becsülni a jó hazafiakat, az
erényes férfiakat. 2) Visszaható névmással ám. illően,
az erkölcsi törvények szerint viseli magát Magát megbecsülni. Fiam, becsüld meg magadat. 3) Szintén meg
igekötövel ám. kímél, gondját viseli valaminek. Megbecsüli, amije van, nem pazarolja. Megbecsüli a ruháját. 4) Felhato ragu viszonynévvel: méltat, méltónak
tart valamire. Nagyra, sokra becsalni valakit. Kevésre,
semmire sem becsülni. 5) Valaminek becsárit, értékét
szabja, becsei. E lovat kétszáz forintra becsülik. Mint
átható ige tulajdonkép : becs-öl, mint ezek is : kerül
(áth.), tanul, elemezve: ker-Sl, tan-ol. V. ö. —ÜL
-ÜL képző.
BÉCSÜLÉS, (bécs-ül-és) fii. tt. beriiHee-l, tb.
—ék. Cselekvés, illetőleg lelki működés, mely által
valakit vagy valamit becsülünk ezen igének minden
érteményeiben. V. ö. BÉCSÜL.
BECSÜLET, BECSÜLET, (bécs-ül-et) fn. tt. bécsület-et. 1) Erkölcsi törvények iránti belső tisztelet, s
azon belső érzelem, mely az erénynek mint erkölcsi jónak rugója. Becsületből tenni jót másokkal. Becsülettel
élni, halni. Becsületből szolgálni a hátát, nem haszonért,
hanem egyedül a haza javáért, ö sokat ad a becsületre.
Becsületében lehft bízni. BectUlefnmre \noml óin, f< '/adom,
Ígérem. Nincs benne annyi becsület, hogy . . . 2) Oly
belső hódolat, melyet mások erénye bennünk, vagy a
miénk másokban gerjeszt. Becsületben lenni. Becsületet
szeretni, vallani, aratni. Bersttírtre vágyni, törekedni.
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Becsületet érdemelni, elveszteni. Oda a becsület. Vége a
becsületnek. Becsületét félteni, őrizni, védelmezni. Becsületben tartani valakit, és másoktól becsületben tartatni.
Becsület fogytáig. A becsületet minden ember szereti. Km.
Mind jó ott lakni, hol becsülete van az embernek. Km.
Tisztelet becsület, de igazság is. Km. 3) Illendőség,
udvariság, emberség. Becsületet tanulni. Majd megtanítlak becsületre, A vendégeket becsülettel fogadni. Becsülettel viszonozni a szívességet. Ennek fele sem becsület. Adom tisztelettel, veszem becsülettel.
BÉCSÜLETADÁS, (becsület-adás) ősz. fn. Külső tisztelés, illetőleg tiszteletjel, oly emberek iránt,
kiket becsülünk.
BÉCSÜLETADÓ, (becsület-adó) ősz. mn. Aki
másokat kellő tiszteletjelekkel megkülönböztet.
BÉCSÜLETBELI, (bc-esület-beli) ősz. mn. 1)
Amitől becsületünk foltételeztetik, amit teljesíteni a
becsületérzés kívánja ; becsületben j&ró. Ez becsületbéli dolog. Aki bizonyos hivatalnak, rangnak czímét
viseli, ami fizetéssel s néha kötelességgel sem jár :
máskép : tiszteletbeli. Bec.silletbeli sznlgabiró, esküit,
BÉCSÜLETBUZGALOM, (becsület -buzgalom)
ősz. fű. Becsületre vágyó indulat, hajlandóság.
BÉCSÜLETÉRZÉS, (becsület -érzés) ősz. fn.
Nemesebb erkölcsi tulajdonság, melynél fogva a jót,
az erényt belső ösztönből szeretjük. A gyermekben
felébreszteni, táplálni a becsllletérzést. Becsületérzésbb'l,
nem kényszerítve, nem félelemből tenni valamit. AV'ncs
benne becsilletérzés.
BÉCSÜLETÉRZÖ, (becsület-érző) ősz. mn. Aki
a jót, illőt belső ösztönből felfogja, és követi. Becsületén/) fiatal ember.
BECSÜLETES, (bécs-ül -et-ötf) mn. tt becsületes- 1, vagy — ét, tb. — «k. 1) Becsületben álló, erényes magaviselete miatt tiszteletre méltó. Becsületes
ifjú. Minden ember ember, de nem minden ember becsllletes ember. Km. 2) Tisztességesebb polgári állása,
nem a nép aljából, vagy épen söpredékéből való. Különösen a községi elöljárók és czéhtársulatok czi'me.
Becsületes bírák ! Becsületes csizmazia czéh. 3) Köz
szokásilag tágas érteményben, a maga nemébe derék,
jeles, nevezetes. Ez becsületes úri lak.
BECSÜLETESEN, (bécs-ül-et-és-en) ih. 1) A
jó erkölcsiség, erényesség szabályai szerint, illendően.
Becsületesen viselni magát. Becsületesen élni. 2) Szélesb ért. jelesen, helyesen, derekasan, igen nagyon.
Becsületesen bevégezni a munkát. Becsületesen (igen
erősen) megverni valakit.
BECSÜLETESSÉG, (bécs-ül-et-és-ség) fn. tt.
bécsületésség-ct. Tiszteletet gerjesztő erkölcsi tulajdonság. Becsületessége miatt köz tiszteletben álló férfi.
JVincs szebb dolmj a tiecsllletffsrgnél.
Becslllrtességgel
legtöbbre mehetsz.
BÉCSÜLETFELEDÉS , (becsület-feledés) ősz.
fn. A becsületre, illetőleg erényes cselekvényekre ösztönző* érzelmek elhanyagolása.
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BÉCSÜLETFELEDÖ, (bécsület-feledő) ősz. mn.
AB erény, erkölcsiség, Hiedelem szabályaival nem gondoló ; becstelen, szemtelen, gálád jeliemu.
BÉCSÜLETKEVERES, (becsület-keverés) ősz.
fa. Él e szóval Faludi s ám. mások becsületének, jó
hirének-nevének alacsonyítása; gyalázás, rágalmazás.
BECSÜLETKOR, (becsület-kór) ősz. fn. Túlságos, mértéktelen becsiiletvágy, illetőleg rangvadászat, mások tiszteletének hajhászisa; gőgös nagyravágyás, mely gyakran tiltott utakon törekszik czélt érni.
BÉCSÜLETLEN, (bécs-ül-etlen) mn. tt. bccsUUtlen-t, tb. —ék. Akit vagy amit nem becsülnek, erkölcsi becs nélkül való, illetőleg megvetett, nem tisztelt Beetületlen gálád ember. Határozóilag ám. becsület nélkül.
BÉCSÜLETLENSÉG, (bécs-ül-etlen-ség) fn. tt
bécsUletlenség-ét. Becsület nélküli állapot, vagy tulajdonság, becsület hiánya. Becsttletlentégednek magad
vagy oka.
BÉCSÜLETLENÜL, (bécs-ül-etlen-ül) ih. Becsület nélkül, nem becsülve, nem tisztelve. Becsttietlentó élni.
BÉCSÜLETMENTÉS, (becsület mentés) ősz. fn.
Gyalázás, rágalmazás, gyanúsítás elleni óvás, a veszélyben forgó becsületnek védelmezése, igazolása.
BÉCSÜLETMENTÖ, (bécsfilet-mentő) ősz. mn.
Ami a kétségbe hozott, gyanúsított becsületet, jó hírtnevet a rágalom, illetőleg vádak ellen megvédi, megtisztítja. Beciületmentö hiteles tanúk, oklevelek.
BÉCSÜLETMENTSÉG, (becsület-mentség) ősz.
fn. Nyilatkozat, tanúvallomás becsületünk mellett;
gyanúsított, kétségbe vont becsületességünk védelmére felhozott bizonyítványok.
BÉCSÜLETPÉR, (bécsület-pér)ösz.fn. Peres kereset oly személy ellen, aki becsületünket megsértette.
BÉCSÜLETPOLCZ, (becsület-polcz) ősz. fn.
Rangfokozat, vagy tiszti állomás, melyre valaki becsületessége által emelkedik, vagy általán, melylyel
valakit megtisztelnek. Magát becstlletpolczra jutni,
emelkedni. Bectületpolctra vágyni, törekedni.
BÉCSÜLETRABLÓ, (becsület-rabló) ősz. fn.
Másokat a közvélemény előtt gyalázó, rágalmazó, gyanúsító személy.

BÉCSÜLETREVÁQYÁS, LBÉCSÜLETVÁGY.
BÉCSÜLETREVÁGYÓ, 1. BÉCSVÁGYÓ.

BÉCSÜLETRONTÁS, (becsület-rontás) ősz. fn.
Általán ellenséges törekvés, működés, mely által valaki mások becsületét, jó hirét-nevét kisebbíti, vagy
épen megsemmisíti.
BÉCSÜLETRONTÓ, (bécsület-rontó) ősz. mn.
és fn. Aki vagy ami mások becsületes hírét-nevét beszennyezi, alacsonyítja. BectUletrontó irigyek, vetélytársak. BectUletrontó kihágások, büntettek.
BECSÜLETSÉRTÉS, (becsület-sértés) ősz. fn.
Erkölcsi hántás, mely mások becsületén csorbát ejt,
illetőleg mely a becsületérző embernek fájdalmat okoz.
BÉCSÜLETSÉRTÖ, (becsület-sértő) ősz. mn. és
fn. Aki vagy ami a becsületérző szíven erkölcsi se-
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bet ejt, mennyiben valakit rágalmaz, gyaláz, gyanúsít, s az által mások előtt kisebbít BecttíUttértS ctélzások, példázgatások, gyanúsítások, ctdfnecek. A becstiletsértó't perbe idézni, párviadalra tikívni.
BÉCSÜLETSZÉK, (becsület-szék) ősz. fa. Törvényszék, mely becsületsértés! pereket tárgyal, s azokban Ítéletet hoz.
BÉCSÜLETSZERETET, (becsület-szeretet) ősz.
fn. Gyöngéd és nemes erkölcsi érzelem, vagy indulat,
mely a becsületet mint az erény kútfejét kedveli, s
annak megszerzésére minden erejéből törekszik.
BÉCSÜLETSZEEETÖ, (becsület-szerető) ősz.
mn. és fn. Aki az erényességen alapuló becsületet
kedveli, azt megszerezni iparkodik, s elveszteni óvakodik.
BÉCSÜLETSZÉRZÖ, (becsület-szerző) ősz. mn.
Ami által mások becsülését megnyerjük, ami tiszteletet gerjeszt irántunk; ami kitüntetésben részesít,
rangra emel stb. Becttílettzerzü polgári erények, érdemek.
BECSÜLETSZÓ, (becsület-szó) ősz. fn. Állítás,
ígéret, fogadás, melyet becsületünk kikötése mellett
teszünk. .Becsületszavát adni. .BecsUtetszóeal fogadni,
Ígérni, erősíteni, bizonyítani valamit. Bectüleltsavámat
tettem rá. Higyj becsületszavamnak. Bízhatol becsületszavamba. Az ó' becsületszava esküvel fölér.
BECSÜLETTEL!, (becsület-teli) ősz. mn. Igen
becsületes; különösen, igen nyájas, udvarias, tisztelettel viseltető. Becsületteli fogadat, bánásmód. BectUletteli tisztviselő'.
BÉCSÜLETTÉVÖ, (becsület-tévő) ősz. mn. A
társadalmi illem szabályai szerint tiszteletet mutató ,
udvarias.
BÉCSÜLETTUDÓ, (becsület-tudó) ősz. mn. Az
emberekkel való finom, úrias bánásmódban jártas,
nyájas, udvarias.
BÉCSÜLETÜGY, (béesület-ügy) ősz. fn. Oly dolog, mely közvetlenül a becsületet illeti, melytől becsületünk függ, melyet becsületünk koczkaztatása nélkül elintézetlenül nem hagyhatunk; becsületben járó
föladat
BÉCSÜLETVADÁSZÁS , (becsület-vadászás)
ősz. fn. A becsületnek, és becsülettel járó tiszteletjeleknek, rangnak, czímeknek túlságos keresése.
BÉCSÜLET\rADÁSZÓ, (bccsület-vadászó) ősz.
mn. Aki a becsület külső jeleit, nevezetesen rangot, czímeket, megtiszteltetéseket tulzólag keresi, hajkászsza.
BÉCSÜLETVÁGY, (becsület-vágy) ősz. fn. Erkölcsi belső ösztön, melynél fogva mások általi kitüntetésre, illetőleg rangra, méltóságra törekszik valaki,
mely ha túlságossá válik, becsületkórnak moudatik.
BÉCSÜLETVÉDÖ,(becsület-védő) ősz. mn. Ami
megsértett, vagy veszélyeztetett, gyanúsított becsületünket okokkal menti, feutartja. Ktttllletvido iratok,
oklevelek.
BECSÜLŐ, (bécs-ül-ő) mn. és fn. 1) Aki mások
erkölcsi becsét elismeri, s ennélfogva őket tiszteli.
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2) Aki valamely jószág anyagi becsét vagyis értékét,
árát meghatározza. V. ö. BÉCSÜL.
BÉCSÜLT, (bécs-ül-t) mn. tt bécsiüt-et. Akit
vagy amit becsülnek, becsben tartanak, illetőleg tisztelt, értékkel biró, drága. Nagyra bectlüt barátim!
Ét igen becslílt ajándékot köszönettel veszem.
BÉCSÜLTET, (bécs-ül-tet) áth. m. bccsílllettem, —tél, —ett, pár. bvrsílltess. Dologhoz értő személyek, illetőleg kiküldött biztosok által valaminek
árát, értékét meghatúroztatja, kiszámíttatja. Eladó házat, földeket becsültetni. A határban, tilosban tett károkat esküitek által becsilllettn. V. ö. MEGBECSÜLTÉT, KIBÉCSÜLTET.
BÉCSÜLTETÉS, (becs-ül-tet ésj fn. tt. beWfiitetés-t, tb. —ék. Cselekvőn, illctüleg megbízás, mely
által valaminek árát, értékét inegbccsültetjük. V. ö.
BÉCSÜLTET.
BECSÜS, 1JÉCSÜS, (bécs-ii-ösj fn. tt. b,:rgii*-t,
tb. —ők. Oly személy, ki valamely tlolog árát, értékét kiszámítja, meghatározza, így az épületek árának
kiszámítására mesteremberek, a batárbeli károkéra
pedig esküttek választatnak becsüsükül. KdrmtntetítS
intézetek által kilcilldütt becsiiiük.
BÉCSÜSDÍJ, (becsüs-díj) ősz. fn. Díj, melyet u
megbízott, s kiküldött becsüsük illető fáradságukért
kapnak.
BÉCSVÁGY, IJÉCSVÁGYÁS, (becs-vágy vagy
becs-vágyás) ősz. fn. 1. JJÉCSÜLETVÁUY.
BÉCSVÁLTÁS, (becs-váltás) ősz. fű. A német
Ilandkanf értelmében ám. az adásvcvésnck azon módja, midim valamely árunak értékét, illetőleg mennyiségét csak úgy szemmel becsülve, nem mérleg által határozzák meg.
BÉCSVÉSZ, (becs-vész) ősz. fn. Becsületvcsztés,
midőn valaki jó liirétöl-ncvctöl a közvélemény elütt
megfosztatik, s becstelcuué lesz.
BÉCSVESZTES, (becs-vesztes) ősz. mn. Aki
becsületét elvesztette, bcesteleu, gyalázatos hírben
álló. Bfcsvesztes uzsorás, csaló.
BÉCSVESZTÉS, (becs-vesztés) ősz. fn. Állapot,
uaidöu valaki becsületét, hirét-uevét veszti.
BECZ, elvont gyöke, l J bcczc szónak, mely borjut s elkényeztetett gyereket jelent, 2) beczö szónak,
a ekkor jelent holmi magokat bezáró, betakaró hüvelyt, 3) ám. mozgásra vonatkozó bii'z a btczrg származékban.
BECZ, helységek Somogy és Szála megyékben;
helyr. Bécz-e.n, —re, —röl.
BECZE, (becz-e) fn. tt. btczét. így nevezik gyermeknyelven a kis borjut, sőt a tehenet is. iVe becze,
ne ! Nébol: bocsi. Hasonlók hozzá a csikó neve : maczi ! a malaczé: poezi, czoczi. Mennyiben a fiatal házi
állatokat különös gonddal szokás ápolni, innen itv.
ért így nevezik az elkényeztetett gyereket is. Ide vonatkozik a közmondás is : liane.m borja, nem nyalja,
és : nyalja, mint teltén a borját. Különben vég elemzésilog mint hangutánzó a be, bég, bőg szókkal rokon,
s ám. kis bégő.
AKAU. MÁQY szórin.

BECZEBETEG, (becze-beteg) ősz. mn. A székelyeknél ám. kényes beteg.
BECZÉG, (becz-ég) önh. m. becze'g-tem, —íél,
—ett. Tájejtéssel ám. biczeg, azaz sántikálva lépdegel.
BECZEPEL, (be-czepel) ősz. áth. 1. BECZ1PEL.
BECZÉZTET, (becze-ez-tet) áth. m. bcczézíeílem, —íél, —ett. Kényessé tesz, elkényeztet. V. ö.
BECZE.
BECZI, BECZIKE, (becz-i, becz-i-ke) fű. A borjut jelentő becze szónak kicsinyítő módosítváuya, mint:
maczika, muczika. V. ö. BECZE.
BECZIKKELYÉZ, (be-czikkelycz) ősz. áth. Hiteles irományt valamely könyvbe, illetőleg szövegbe
más rokouueuiüek közé beigtat. Különöseit basználtatik e szó a tövénykönyvbe igtatúsról. lieczikkelyetni az
újonnan honosított férfiakat, az új törvényeket.
HEl'ZIKKELYÉZÉS, (be-czikkclyézés) ősz. fn.
lioigtatúüi cselekvés, midőn valamit törvénybe, vagy
más szövi-gbe ezikkelyeznuk. V. ö. UECZ1KKELYEZ.
BECZ1NÉZ, (bc-czincz) ősz. áth. Öntött czinncl
befuttat, vagy cziulemezzel behúz. JJei-zini'zni a rctedéiiyeki't, a serét kanosokat.
15ECZINÉZÉS, (be-czinézésj ilsz. fn. Cselekvés,
midőu valamit c/.iiiuel befuttatuak, vagy cziulemczzel
bcliúznak.
BECZIPEL, (be-czipcl) ősz. áth. Nagy ügygyelbajjul, erőlködve, félig emelve, félig maga után vontatva bevisz valamit. ^1 f«ti zsákot beczipelni a kamrába. V. ö. CZIPEL.
BECZIliMOL, (vbc-czirniol; ősz. áth. Czirommal,
azaz mocsokkal, piszokkal, szenynyel beken, bemázol.
A kéményseprők, lakatosok, kovácsok beczirmolják keséiket és ruháikat. V. ö. CZIRMOL.
BECZÖ, ibecz-ö) fn. tt. beczö-t, tb. -k. Némely
növények, különösen kerti vetemények, pl. bab, borsó,
lencse tokja, büvelye. Gyöke becz a fészket jelentő
i-aczk, vaczok szónak vacz gyökéhez hasonlítható, mennyiben a beczöbeu mint viiczokban, fészekben, fejlődnek a magvak.
BECZÖKE, beczö-ke) kies. fn. tt. bcczölfét. Kisded bccző, azaz, maghüvelyke, magtokocska.
BECZÖKÉS, (becz-ö-ke-es) inu. tt. beczitkés-t,
vagy —ét, tb. —ék. Aminek beczökéi, azaz kisded
magliüvelyei vaunak. Deczökés lednek.
BECZÖS, (becz-ö-ös) mn. tt. beczös-t, vagy —ét,
tb. —ék. Maghüvelyes, aminek magva! beczőben fejlödnek. JJeceös vetemények.
BECZÖVEKÉL, (be-czövekél) ősz. áth. Czövekféle szeggel bocsinál, beszorít valamit; beékel. Beczovekelni a rést, hasadékot.
BECZUKROZ, (be-czokroz) ősz. áth. Czukorral
behint, kever. Beczukrozni a tésztát, a befűzött gyümölcsöt.
BECZÜ, (becz-ü) fn. 1. BECZÖ.
BED, elvont gyöke oly szóknak, melyek alapeszmében tekergő, ideoda csavargó mozgásra, irányra
vonatkoznak, milyenek a) bédér, bédérédik, mélyhangon : bőd, bodor, bodorodik, kemény ajakhanggal:
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ped, péde'r, pe'de'rédik, b) be'dény, máskép : bélény, bölény, azaz, vad állapotban élő, és szabadon bolyongó,
bódorgó ökörnem.
BED, (1), elvont gyöke a bédó szónak, mely jelent bambát, böazmét, baczát, bámész ostobát, s ennélfogva alaphangja be rokon a bámul szónak vastaghangú bá gyökével.
BED, (2), fáin Nyitrában; helyragokkal: Béd-«n, —re, —rb'í.
BEDAGAD, (be-dagad) ősz. önh. 1) Az állati
test valamely része a kóranyag szaporodása, szétterjedése által benő, s mintegy bezáródik. Néha fogfájástól, csúztól bedagadnak a szemek. Bedagad a nyeldeW gége. 2) Némely fa eszközök részei közt levő
hézagok a nedvesség által betöltetnek, s szorosabban
egymáshoz állanak. A megtágult hordódongák, ha vízben állanak, be szoktak dagadni.
BEDAGASZT, (be-dagaszt) ősz. áth. 1) Eszközli, okozza, hogy valamely testrész, vagy rés, hézag
bedagadjon. A csúz bedagasztotta ütemeit. 2) Lisztet
oly kovászszá gyúr, melynek szívós részei szorosan
együvé állanak, illetőleg a gyúrást bevégzi. Már bedagasztottunk, s ha megkelt a tészta, szakasztani fogunk.
BEDÉ, erdélyi fala Marosszékben; helyragokkal : Bedé-re, —n, —rb'l.
BEDECS, erdélyi falu Kolos vármegyében j helyragokkal: jBedecs-re, —én, —ró?.
BEDEG, falu Tolna vármegyében; helyragokkal : Bedeci-re, —e'n, —rőí.
BEDEGETÉL, (be-degetél) ősz. áth. Degettel,
azaz kátrányféle kenőcscsel bemázol, beken, betöm.
Bedegetelni a hajó bordáinak rétzeit, hétagait. V. ö.
DEGET.
BÉDELÖ, erdélyi fáin Torda vármegyében;
helyr. BedelS-re, —n, —rSl
BÉDÉNY, (béd-ény vagy bél-d-ény) fn. 1. BÉLÉNY vagy BÖLÉNY.
BÉDÉRÉDÉS, (béd-ér-éd-és) fn. tt. bédérédés-í,
tb. —ék. A fonalnak öszvezsugorodása, bodorodása,
pederedése. V. ö. BÉDÉRÉDIK.
BÉDÉRÉDIK, (bed ér-éd-ik) k. m. bcderéd-tem,
—tél, —M. Mondják fonalról, midőn öszvezsugorodik, tekeredik, keményebb ajakhanggal: pedérédik,
vastaghangon egyezik vele bodorodik, fodorodik.
BEDEREZ, (be-dercz) ősz. &th. Dérrel, máskép
hóharmattal beföd, fehérré tesz. A hideg bszi éjek bederezik a mezüket. Átv. ért. őszhajuvá tesz. Az agg
kor bederezt* fejét.
BEDESZKÁZ, (be-deszkáz) ősz. áth. Deszkával
beföd, betakar, bcszegel, bekerít; az épületnek, falnak oldalait deszkákkal kibéleli. Bedeszkázni a hajó
fenekét, a padlást. Át elhagyott ha* ablakait bedeszkázni.
BEDDÍA, L BENEDEK.
BEDISZNÓZ, (be-disznóz) ősz. áth. Átv. értelmű disznókkal, azaz tintafoltokkal valamit, nevezetesen papirt, bemocskol. Beditznózni a levetet. V. ö.
DISZNÓ.

BÉDÓ, (béd-6) mn. tt bédó-t, tb. — k. Vas vármegyei tájszó, ám. buta, bamba, balga, faragatlan.
Elemzését illetőleg 1. BED.
BEDOB, (be-dob) ősz. áth. 1) Bizonyos térkerületbe, üregbe, zárt helyre stb. valamit behajít, bevet.
Bedobni a szavazati golyót a ládába. A törött edény
cserepeit bedobni a ttemétgSdOrbe. 2) Dobott valamivel beüt, betör. Kövei bedobni a* ablakot. Bedobták a
fejét. V. ö. DOB, áth.BEDOBÁL, (be-dobál) ősz. áth. 1) Holmit egymás után, részenként bedob. A rohadt almákat bedobálni a vízbe. 2) Gyakran dobva betördel, bever. Bedobálni az ablakokat.
BEDÖ, faluk neve Bihar és Máramaros vármegyékben ; helyr. Bedo-rt, —n, — rSl. Továbbá ám.
Benedek.
BEDÖF, (be-döf) ősz. áth. Hegyes testet, eszközt beszúr valamibe. Bedöfni a villát a sttlt Ittdba.
Bedöfni a kést, tort, kardot valaki szivébe. Továbbá:
döfés által likat csinál, rést fit, betaszít
BEDÖHÁZA, paszta Erdélyben, Sepsi székben;
helyr. BedSházá-n, —rá, —ról.
BEDŐL, (be-dől) ősz. önh. 1) Mondjak holmi
épületi alkotmányról, kerítésről stb. midőn öszveomlik,beroskad, beszakad. Áradatkor bedőlnek a sárfalak.
Nagy szélvészben bedőlt a fövény, palánk. Kidőlt, bedőlt az oldala. Vörösmarty. 2) Átv. ért erőszakkal
előnyomulva, s mintegy sulyegyenét vesztve berohan.
Bedőlni ajtóstul a szobába. Bedőlt a tok nép.
BEDÖLÉS, (be-dőlés) ősz. fn. Beomlás, beroskadás, berohanás, beesés. Bedölü ellen dúczokkal megtámogatni a falat.
BEDÖNT, (be-dönt) ősz. áth. Erőhatalommal,
neki dőlve betaszít, beoinlaszt, leroskaszt BtdSnteni
a falat, kályhát. A szekeret bedSnteni a* árokba. V. ö.
DÖNT.
BEDÖRGÖL, (be-dörgöl) ősz. áth. Híg, vagy olvadékony anyagot, pl. gyógyírt, kenőcsőt & test likacsaiba benyomkod, beszivárogtat
BEDÖRGÖLÉS, (be-dörgölés) ősz. fn. Cselekvés,
mely által valamit bedörgölnek. V. ö. BEDÖRGÖL.
BEDÖRZSÖL, (be-dörzsöl) ősz. áth. 1. BEDÖRGÖL, és DÖRZSÖL.
BEDÖRZSÖLÉS, (be-dörzsölés) ősz. fa. 1. BEDÖRGÖLÉS, és DÖRZSÖLÉS.
BEDÖZMÖL, (be-dőzmöl) ősz. áth. Csalóközben
ám. valami ennivalót magába töm, dömöszöl.
BEDUG, (be-dug) ősz. áth. 1) Üreget, rést, nyilast, hézagot, likat valamely szerrel betölt, betöm, becsinál. Bedugni a hordó száját, a palaczkot. Rongygyal bedugni az ablakhasadékot. 2) Valamit titkon bizonyos üregbe, rejtekbe eltesz. A lopott jószágot bedugni a zsebbe. 3) Benyom, benyújt, betol. Bedugni
fejét az ajtón. Kezét bedugni a vítbf. Bedugni egy hasábfát a pinctelikon. TAjojtéssel: begyug, begyük.
BEDUGÁS, (be-dugás) ősz. fn. Cselekvés, midőn valamit bedugunk. V. ö. BEDUG.
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BEDUGASZOL, (be-dugaszol) ősz. áth. Dugaszszal betöm, becsinál valamit. Bedugaszolni a megtöltött hordókat, a pezsgSspalaczkokat. V. ö. DUGASZ.
BEDUGDOS, (be-dugdos) ősz. gyak. áth. 1)
Több rést, hézagot, likat stb. bedug, betöm. Az (Alakok, ajtók réseit télen bedugdosni. Az ürgelikakat bedugdomi. 2) Benyomkod, betaszigál. Fejét bedugdosni
az ablakon, az ajtón. Ujjait bedugdosni a vízbe. V. ö.
DUGDOS.
BEDUGGAT, (be-duggat) ősz. gyak. áth. lásd
BEDUGDOS, 1).
BEDUGUL, (be-dugúl) ősz. önh. Mondjuk általán nyilasról, résről, likról, midőn betömődik, beheged, bereked, s ez által a lég járása, szabad mozgása
akadályozva van benne. Bedugul a pipa, pipaszár.
Bedugul a csatorna, töltsér.
BEDUGULT, (be-dugult) ősz. mn. Aminek nyilasa, rése, lika stb. betömődött, behegedt, berekedt,
öszveszorult. Bedugult csatornán nem folyhat a víz.
Bedugult pipából nem lehel dohányozni.
BEECSETÉL, (be-ecsetél) ősz. ith. Ecsettel bemázol, befest, alapszint ad. V. ő. ECSET.
BEECZETÉZ, (be-eczetcz) ősz. átb. Bizonyos
ételnemüeket, különösen búsféléket eczctbcn áztatva
elkészít. Beeczetezni a halat. Beeczetezni a vadhúst.
BEÉG, (be-ég) ősz. önh. A tűz nem csak kívülről, hanem belülről is megemészti. Beég a ház, midőn
a benne levő holmik is hamuvá lesznek.
BEÉGÉS, (be-égés) ősz. fn. Az épület belsejében levő holmik elégése. Beéget ellen vastáblákkal betárni az ablakokat.
BEÉGYENGET, (be-égyenget) ősz. gyak. áth.
Valamely térnek rögeit, gödreit, darabos részeit vizirányossá lapítgatja. Beegyengetni a disznók, vakandokok által föltúrt mezőt. Beegyengetni az elhagyott ó te
metö sírhalmait.
BEÉKEL, (be-ékel) ősz. áth. 1) Ékkel bever,
becsinál, beczövekel, valamely rést, nyilast. 2) liizo
nyos tért ék gyanánt befoglal más két tér közé. A határ egyik csúcsát beékelni a szomszéd halár ok közé.
Némely vármegyék egyes helységei más vármegyékbe
vannak beékelve.
BEÉKELÉS, (be-ékelés) ősz. fn. Cselekvés, illetőleg batárszabás, midőn valamit bedkelnek valahová. V. ö. BEÉKEL.
BEÉKÉZl, BEÉRÉZÉS, lásd BEÉKEL, BEÉKELÉS.
BEEL, mezőváros Bihar, és falu Honth megyében ; helyr. Béel-en, —re, —röl.
BÉELEGYÜL, (bé-elegyül) ősz. önh. 1) Bizonyos tömeg, vagy sokaság közé vegyül, keveredik
Némely öszvetöltött híg testek béelegytllnek egymásba.
2) Valamely dologba akaratlanul belekeveredik, vagy
önkényt beavatkozik. Béelegylllni mások ügyébe, pe
rébe. A székelyeknél használtatik határozott alakban
is, midőn annyit jelent, mint: Sszvezavar valamit, de
ekkor helyesebb volna: béelegyel, vagy béelegytí.
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BEEMEL, (be emel) ősz. átb. Fölemelve, leve;őben tartva bevisz, betesz valamit vagy valakit Az
lájullat beemelni az ágyba. Beemelni valakit a kocsiba.
BEENYEGÉSÉDÉS, (be-enyegésédés) ősz. fn.
Snyegféle nyálkával betömő dés, behúzódás. Seb beenyegesedése.
BEENYEGÉSÉDIK, (be-enyegésédik) ősz. k.
inyegféle ragadós nyalkával behúzódik. Beenyegesednek a sebek. Beenyegesednek némely gyíkfajok, midőn tűz ellen védik magukat.
BEE^YÉSZIK, (be-enyészik) ősz. k. Mondatik
aszkóros testről, midőn tömörsége fogy, s beesik.
BEENYVEZ, (be-enyvez) ősz. áth. Enywel becen, beönt, beragaszt, bemocskol. Az asztalos beenyvezi a deszkákat. A madarászok beenyvezik a vesszőket.
Beenyvezni a kezet, ruhát.
BEÉPÍT, (be-épít) ősz. áth. 1) Valamely tért,
lielyet épülettel vagy épületekkel berak. A tagosz'ályban jutott belső telket beépíteni. 2) Bizony ős anyagokat épületre fordít, vagy pénzt épületre költ Beépíteni az öszvehordott köveket, fákat. Ezen házba beépítettem tízezer forintot.
BEÉPÜ1, (be-épül) ősz. önh. Épületekkel betelik. Pesten a belváros már egészen beépült.
BEÉR, (be-ér) ősz. áth. 1) Valamit egész terjedésében, vagy amennyire szükséges, beföd, betakar.
Ezen függöny beéri az egész ablakot. Ezen dunyha alig
ér be engemet félig. 2) Az előtte menőt oly sebességi
arányban követi, bogy bizonyos idő múlva együtt
menjen vele. Péter hat órakor indult. Pál pedig nyolczkor, s béére amazt tizenkét órakor.
BEÉR, (be-ér) ősz. öuh. 1) Beható ragu viszonynévvel ám. utazva, menve bizonyos helyre bejut Jó
korán beértünk a városba. Oda éjfél előtt be nem érünk.
2) Azon, s maga nemében egyetlen különösséggel
bír, hogy határozott formában nem tárgyesetben hanem val vei raggal vonzza magához a neveket, s ekkor ezen jelentése van : megelégszik, elég neki. Egy
évben béén egy öltözet ruhával. Érd be vele, amit
kapsz. Aki sokkal nem éri be, kevésre sem érdemes.
Szegény ember kenyérrel és sajttal beéri. Úgy látszik,
ezekben és ilyenekben ám. föd, takar, t. i. bizonyos
szükséget, mi alattomban értetik, pl. Száz forinttal
beéri = befödi, takarja bizonyos szükségét. Ezzel
nem érem be = nem födöm szükségemet. V. ö. BEÉR,
átható.
BEERÉGET, (be-eróget) ősz. gyak. áth. Egymás után, egyenként többeket bemenni enged, bebocsát, beereszt valahová. Beeregetni a szekereket a vámon. A teheneket beeregetni a tilosba. Továbbá ám.
bizonyos mélységbe, gödörbe, vagy vízbe stb. ereszt,
alátol. A fa-szálakat beeregetni a folyóba.
BEERESZKÉDIK, (be-ereszkéclik) ősz. k. 1)
Önsúlya által bizonyos liclyrc, térbe, üregbe benyomul, leszáll. A fák ágai beereszkednek a szomszéd kertjébe. 2) Avatás, áztatás által öszvemegy. Beereszkedik a posztó. 3) Átv. ért. bizonyos dologba, ügybe
31*
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avatkozik, bele ártja magát Beereszkedett a vitatko- vekről vagy más testekről, férgekről, midőn más testeket elkoptatnak, vagy beléjök fúrják magukat A
zásba, beszédbe.
BEERESZT, (be-ereszt) ősz. áth. 1) Engedel- rozsda, a választottá beesei magát a vasba. A rák,
met ad, vagy módot nyújt a bemenetelre, bebocsát. a fene beeszi magát a tettbe. A szií beeszi magát áfába.
BEÉTET, (be-étet) ősz. áth. Erős, maró higszer
Ellentéte: kizár, kitilt Jegy nélkül Mereszteni valakit
a szinAázba. A kecskét be ne eresed a kertbe. 2) Átr. által valamely test részeit feloldja, megemészti, kiért bizonyos kelmét áztatás által tömörebbé tesz, be- koptalja. Beétetm a nyomtatásra használandó kStábarat .Beereszteni a posztót. 3) Valamit közbecsíptet, lákat, rétiemeteket.
BEEVESÉDIK, (be-evesédik) ősz. k. Eves folyabeékel, toldásképen közbevarr vagy sző. A gerendák kSté ctSveket beertttteni. A ttük ruhába egykét ujj- dék által behúzódik, belépetik. Beevesedilc a seb. V.
nyi toldást beereszteni. A vászonba vörös fonalat be- ö. EVES.
BEEVEZ, (be-evez) ősz. önh. 1) Hajón, deregereszíeni.
BEERESZTÉS , (be-ermtés) ősz. fn. Cselek- lyén, csónakon stb. evezőlapát segedelmével bemegy,
vés, midőn valakit vagy valamit beeresztenek. V. ö. beszáll valahová. Beevetni a révbe, a kikStSbe. A Tiszából bemerni a Dunába. 2) Általán: behajóz.
BEERESZT.
BEEVEZÉS, (be-evezés) ősz. fn. Evezős hajón
BEERESZTŐ, (beeresztő) ősz. fa. A szövőszékben azon fonalak, melyeket hosszában fölhúznak, bemenés, beszállás bizonyos helyre, révbe, kikötőbe.
BEÉVŐDIK, (be-évődik) ösz.belsz. L. BEÉSZI
s melyek közé a keresztfonalakat, máskép öntököt
MAGÁT.
eresztik. V. 5. ONTOK.
BEEVÜL, (be-evül) ősz. önb. L. BEEVESÉDIK.
BEESENKÉDffi, (be-esenkédik) ősz. k. EsengBEFAGGTÚZ, (be-faggyúz) ősz. áth. Fagyve, könyörögve, kunyorálva bebocsátást, beeresztést,
bemenetelt kivan eszközölni magának. A gyermek be- gyúval beken, bemázol, bemocskol. Befaggyuzni a
fájót tyúkszemet, a sebes orrt. Befaggyúmi a csizmát.
esenkedik a látványos előadótokra.
BEESÉS, (be-esés) ősz. fa. Egyensúly vesztése Befaggyúmi a ruhát.
BEFAGY, (be-fagy) ősz. önb. 1) Bizonyos foka
által okozott esés bizonyos térbe, mélységbe, üregbe.
hidegben jéggé merevedik. Befagy tok a tavak, folyók.
V. ö. BEESIK.
BEESETT, (be-esétt) ősz. mn. Mondjak állati 2) Mondjuk más testekről is, midőn jég közé szorultestről, illetőleg oly résééiről, melyek rendes állapot- nak, vagy jéggel behúzódnak. Befagytak a malmok,
ban kiállók, kidndorodók, midőn bármi oknál fogva Befagynak a* ablakok. Tréfts átv. ért. befagyott a
benyomulnak, megcsappannak, megsoványodnak. Be- szája, ám. hallgat, midőn szólnia kellene.
BEFAL, (be-fal) ősz. áth. Ételt, konczot moetett nemek. Beetett arcz. Beetett mell, far.
BEESIK, (be-esik) ősz. k. 1) Súlyegyenét veszt- hón bekap a szájába. Befalni egyszerre egy gombóctól.
ve bizonyos üregbe, térbe, mélységbe esik, alászáll. Át eb befalta-át elébe vetett konczot. Szélesb ért. vaElcsúszván, beesett a gödörbe. Hajófödelröl beérni a lamit a szájába kap, benyom, bedug. Befalni a sfpot.
vízbe. Beérni a kámváOan kútba. 2) Mondjak különö- Befalni a megütött ujjat. V. ö. FAL, ige.
BEFALAZ, (be-falaz) ősz. áth. 1) Fallal kerít,
sen esőről, hóról, midőn bizonyos résen valamely zárt
helyre hull, csepeg. Az eső beesik a kéményen, a ron- körülvesz. Befalazni a kertet, a város kerületét. 2)
gyos háztetőn. Bettik a hó. 3) Átv. ért öszvelappad, Bizonyos nyílások közé vagy elé falat rak, bogy bedudorodását veszti, megcsappan, megsoványodik. Be- takarja. Befalazni a kaput, ajtót, ablakot. 3) Fal közé
estek a szemei. Beetelt a képe.
zár, szorít. A régi vad századokban büntetésből vagy
BEESKET, (be-esket) ősz. áth. Bizonyos testü- boszteból befalazták az embereket.
letbe, rendbe, szerzetbe, állapotba eskü által beavat,
BEFÁRAD, (be-fárad) ősz. önh. Némi önmegbeigtat. Beetketni a szerzetes rend növendékeit. A ka- erőltetéssel, fáradsággal megy be valahová. Messziről
ide befáradtam ét hiába.
tonaujonczokat beesketni. Szokottabban : feleiket.
BEESKETÉS, (be-esketés) ősz. fn. Eskü általi
BEFÁEASZT, (be-fároszt) ősz. áth. Mást kénybeigtatás, beavatás. Beetketéttel járó szertartások, fo- szerít, hogy oly utat tegyen valahová, mely fáradságba kerül. A ételedet holmi haszontalanságírt befágadalmak.
BEESKETÉSI, (be-esketési) ősz. mn. Beeskc- ratttani a farosba.
tést illető, ahhoz tartozó. Beetketéti szertartás, innepély.
BEFAROL, (be-farol) ősz. önh. Farral fordalva
BEESRÜSZTK, (be-eskUszik) ősz. k. Bizonyos j hat be, megy be valahova. A kantáron visszahúzott ló
állapotra, szolgálatra, hivatalviselésre esküvel köte- befarolt a kapu old. Átv. ért. mondjuk jármüvekről,
lezi magát Beeskünni papnak, szerzetesneh, katoná- midőn hátulsó részeikkel fordulnak be valahová. Befarol a kocsi, a szán az ároka. A hajó befarolt a kinak. Szokottabban: fOleskiiszik.
BEESTVELÉDEK, (be-estvelédik) ősz. k. Nyu- kötőbe. V. ö. FAEOL, FÁÉTÓL.
BEPÁTYOLOZ, (be-fátyolos) ősz. áth. Fátyolgovóra hanyatlik a nap, estve leszen. Már beestvelelal beföd, betakar, beborít lefátyolozni a fejet, a kadik, hazafelé sietnek a munkások. Személytelen ige.
BEÉSZI MAGÁT. Csak visszaható névmással lapot. Különösen ám. apácz&nak beavat, fölesket V.
haunáltatik, s mondjak holmi maró, emésztő ned- ö. FÁTYOL.
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BEFÉCSKEND, (be-fécskend) ősz. átli. 1) Sugarasan vagy szétszórt cseppekben kilövellő folyadékkal benedvesít, betnocskol valamit. Befecskendeni
víztel a fákat, utaákat. Híg sárral befecskendeni át
általmenőket. 2) Bizonyos folyadékot, híg szert, csöves eszközzel valamely hézagba, üregbe, likba lövell.
BEFECSKENDEZ, (be-fecskendez) ősz. áth.
Többször, ismételve, folytatva bcfccskend.
BEFED, (be-féd) ősz. átb. Tetőzettel, héjazattál, lepellel stb. betakar. Befedni a házat cseréppel,
rézlemezzel, zsúppal, náddal. Befedni a szülőtökéket
földdel, ganajjal. V. ö. FED.
BEFEDÉS, (be-fédés) ősz. fn. Cselekvés, midőn
valamit befednek. Házak, osztagok, kazalok befedése.
V. ö. BEFED.
BEFÉDELEZ, (be-fédelez) ősz. áth. Fedéllel
betakar, betetéz, tetővel ellát. Befedeleeni a házat,
templomot. Befedelezni a kéményt, pipát. V. ö. FEDÉL.
BEPÉDÉZ, (be-fédéz) ősz. áth. Ám. tetővel, takaróval befed, egész terjedelmében s gyakorlatilag
véve.
BEPÉDÉZÉS, (be-fédézés) ősz. fh. Betetőzés,
födéllel ellátás, betakargatds. A ház lefedezésével foglalkodó ácsok, cserepesek, bádogosok.
BEFEHÉRÍT, (be-fchérít) ősz. áth. Fehér szinü
szerrel, pl. mészszel, krétával, fehér földdel, fehér
festékkel beken, bemázol. Hajporral befehérfteni a
kezeket, karokat.
BEFEJEZ, (be-fejcz) ősz. áth. Valamely müvet, dolgot, munkát, bevégez, tökéletesen végrehajt,
elkészít Befejezni a beszédet, értekezést. Befejezni a
megyei tanácskozást, az országgyűlést. Befejezni a hadi
gyakorlatokat.
BEFEJEZÉS, (be-fejezés) ősz. fn. 1) Bizonyos
műnek, munkálatnak bevégzése, berekesztése, végrehajtása. 2) Az illető munkának végső része, mely nz
egésznek mintegy fejét, tetejét képezi.
BEFEJEZÖLEG, (be-fejezőleg) ősz. ib. Bezárólag, bevégzésképcn. Bffejezölff/
még ezeket én ezeket
mondotta a szónok.
BEFEKETÍT, (be-feketít) ősz. áth. Fekete színnel befest, bemázol, bemocskol. Szurokkal, korommal
befeketíteni a kezét. Sajátnemü kenöcscel, mázzal befeketfteni a bőrt. Atv. crt. valakinek hírét, nevét, becsületét bemocskolja.
BEFEKSZIK, (be-fekszik) ősz. k. Fekvés végett behelyezi magút valahová. Befekllnni a faluba,
teknSbe, árokba, jászolba. Befekllnni másnak ágyába.
Bffektlnni a szekérbe.
BEFELÉ, (be-felé) ősz. ih. E kérdésre hot-á ?
merre f mily irányban f ám. bizonyos tájnak, térnek,
helynek belsejébe irányzólag; azon oldalra, félre ,
részre, mely belül esik. Mikor S befelé ment (a városba, erdőbe stb.), én kifelé jöttem. Az ember keze befele
hajlik, nem kifelé.
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vait nem válogatva, vastagon, de egyszersmind alaposan odabeszél valakinek. Ugyan befeleltek neki.
Csak szóljon, majd befelelek én neki.
BEFÉLHÖDZIK, (be-félhődzik) ősz. k. L. BEFELHÖSÖDIK.
BEFÉLHÖSÖDIK, (be-félhősödik) ősz. k. Az
ég boltozata felhőkkel behúzódik, illetőleg homályossá lesz, beborul. BefelhSsSdik, esS lesz. Személytelen ige.
BEFÉLHÖZ, (be-félhőz) ősz. áth. Felhőkkel beborít, behomályosít. A felszálló köd befethózi az eget.
BEFELLEGZIK, (be-féllegzik) ősz. k. L. BEFÉLHÖSÖDIK. Azt sem mondta, befellegzett, azaz, bűneikül eltávozott, elosont, a kapufától vett búcsút,
egyet sem szólt.
BEPEN, (be-fen) ősz. áth. Hozzá dörgölődzés által beken, bemocskol valamit. V. ö. FEN.
BEFENEKEL, (be-fenekel) ősz. áth. Valamely
edényt, vagy másnemű öblös müvet fenékkel ellát,
becsinál. Befenekelni a hordót, dézsát, kádat.
BEFENÖ, (be-fenö) ősz. fn. Mesterember, ki
holmi bútorokat, edényeket, eszközöket olajos, enyves vagy vizes festékkel beszinez, bemázol.
BEFÉNYMÁZOL, (be-fény-mázol) ősz. áth.
Fénymázzal befest, beken, mcgfényesít Befénymáeolni a hintákat, bőröket, szíjakat, csizmákat.
BEFÉR, (be-fér) ősz. önh. 1) Beható ragu viszonynéwel ám. bizonyos térben, öbölben, üregben
helye van. Éten hordóba tíz akó befér. Már több ember nem fér be a színházba. 2) Bizonyos szorulaton
bemehet. Oly vastag, hogy alig fér be az ajtón.
BEFÉRCZÉL, (be-férczél) ősz. áth. Nagyjában,
ritka öltésekkel, imígyaműgy öszvevarr, öszveáklál
valamit. Beférczelni a gyapjas zsákot. Beférczelni a
fesktt ruhát. V. ö. PÉRCZÉL.
BEPÉRKÉZIK. (be-férkézik) ősz. k. Tolongva,
szoronkodva behelyezi magát, bejut valahová, ügy
megtelt a terem, hogy alig bírtam beférkezni.
BEFEST, (be-fcst) ősz. áth. Festékkel, mázzal
bevon, beken, színez. Befesteni a fenyllfa bútorokat.
Arczát pirosra befesteni. V. ö. FEST.
BEFESZÉGET, (be-feszéget) ősz. 4th. Bizonyos
eszköz által erőszakosan egymás után betör, betaszít,
benyit. Befeszegetni a zárt kapukat, ajtókat.
BEFESZÍT, (be-feszít) ősz. áth. 1) Ékféle begyes éles eszközt szűk helyre, résbe szorít. Eket, fejszét befeszlteni a fába. 2) Ékkel, emeltyűvel betaszít, benyom. Fos rúddal befeszíteni a kaput.
BEFÉSZKEL, (be-fészkel) ősz. önh. Visszaható
névmással ám. állandó maradásul behelyezkedik, betelepedik valahová. Sok jStt-ment ember befészkelte
magát nálunk.
BEFÉSZKELÖDIK, (be-fészkelödik) ősz. k. Átv.
ért. fészket csináló madár módjára izegve-mozogva
állandó lakhelyet készít, megtelepedik valahol; erőszakkal tolakodik be valahová. V. ö. FÉSZKELÖDIK.
BEFELEL, (be-felel) ősz. önh. Tulajdonító raBEFESZÜL, (be-feszül) ősz. önh. Szűk résbe,
gu személynévvel ám. kereken, hímezés nélkül, sza- hasadékba nyomulva beszorul. Befeszül a fejsze a fába.
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BEFI, (be-fi ázás belfi, belsőfi) ősz. fn. Heves varmegyében ám. kegyencz, pl. „Ez a tiszttartó befi a
grófjának." Erdélyben ám. bejárós. Befi a hátiba.
BEFTEKÁL, (be-firkál) ősz. áth. Ákombákomféle irkafirkákkal, bötttkkel, jegyekkel, rajzokkal betölt, bepiszkol, bemocskol. A gyermek sok papirt befirkál, míg irni megtanul. Befirkálni a házak falait.
V. ö. FIKKÁL.
BEFIZET, (be-fizet) ősz. áth. l) Valamely pénztárba, illetőleg czélra bizonyos mennyiségű pénzt bead.
Amit ígéri, amivel tartozott, utoltó fillérig befizette. Száz
forintot már befizettem. 2) Átv. ért tulajdonító ragu
viazonynéwel ám. valakinek kárt tesz, valakit megtorol, meggyaláz, vagy valamit megrongál. Nekem
ugyan befizettek. Majd befizetek én neki. Népies alsóbb
nyelvben divatos kifejezés.
BEFIZETÉS, (be-fizetés) ősz. fa. Adás, adózás
neme, midőn valamit befizetünk. Itt van a révevények
befitetétének ideje. V. ö. BEFIZET.
BEFOG, (be-fog) ősz. áth. 1) Valakit fogolylyá
tesz, becsíp. Befogni az éjjeli csavargókat. Befogni a
gyanút személyeket, tolvajokat. 2) Barmot igába, hámba
szorít Befogni a tinókat. Fogj be négy ökröt. Fogd be
a lovakat. Már befogott a kocsis, mehetidik. Fogjunk
be! 3) Valamely üreget, nyilast, rést, hézagot kézzel
betakar, bedug. Befogni a füleket, szemeket. Fogd be
a szádat, ám. hallgas, ne locsogj. Befogni a tölttér
végét. 4) Bizonyos tért beföd, testet betakar. Terebélyes szoknyája befogja a fél szobát. .Ezen abrosz nem
fogja be az egész asztalt.
BEFOGAD, (be-fogad) ősz. áth. 1) Szállást, lakhelyet ad valakinek. Idegeneket lefogadni át országba.
tfjjeU hálásra befogadni az utasokat. 2) Szerződés által bevesz bizonyos állapotba. Befogadni valakit inasnak, tisztnek. Semmiféle szolgálatba nem akarják üt befogadni. V. ö. FOGAD.
BEFOGADÁS, (be-fogadás) ősz. fa. 1) Szállásra, lakásba, 2) bizonyos állapotba fölvevés. V. ö.
BEFOGAD.
BEFOGÁS, (be-fogás) ősz. fa. 1) Fogolylyá tevés, fogságba vivés. Tolvajok, csavargók befogató. 2)
Vonó baromnak pl. ökörnek, lónak igába, hámba fogása. Siess, ne késsél a befogattál.
BEFOOATÓ-PARANC8, ősz. {h. Hatóságtól kiadott parancs, melynek rendeleténél fogva bizonyos
vád alatt levő személyeket be kell fogni.
BEFOGDOS, (be-fogdos) ősz. gyak. áth. Többeket
egymásután, vagy különkfilön időben fogolylyá tesz,
bezáratás végett öszvefogdos. Befogdotni az SttveeiküvSket, a tzOkevényeket. Befogdotni a tolvaj czimborákot.
BEFOGDOZ, (be-fogdoz) 1. BEFOGDOS.
BEFOGLAL, (be-foglal) ősz. áth. 1) Bizonyos
határok közé, illetőleg keretbe, rámába szorít valamit; bekerít Fákkal befoglalni a falu kornyékét. Árokkal befoglalni a rétet. Befoglalni aranyat rámába a
képet. 2) A többi közé veszi, több mással részesíti valamiben, többihez csatolja. Befoglallak mindennapi
imádságomba. V. ö. FOGLAL.
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BEFOGLALÁS, (be-foglalás) ősz. fa. Cselekvés,
midőn valamit befoglalunk, ezen igének minden értelmében. V. ö. BEFOGLAL.
BEFOJT, (be-fojt) ősz. áth. 1) Élő állatot vízbe
vagy más folyadékba vetve, benyomva megfalni kényszerít A macskakölykökeí befojtani a vízbe. 2) Bizonyos ételitalt saját gőzében, párájában készít eL Befojtani holmi gyümSletSket. Befojtani a mustot.
BEFOJTOTT, (be-fojtott) ősz. mn. és fn. Saját
gőzében, párájában megfőzött, megsütött, elkészített
Befojtott baraczk. Befojtott must. Czukros befojtott.
BEFOLD, (be-fold) ősz. áth. Kiszakadt, rongyos rohan egyes likat bevarr, kijavít
BEFOLDOZ, (be-foldoz) ősz. gyak. áth. 1. BEFOLTOZ.
BEFOLTOZ, (be-foltoz) ősz. áth. Szakadt, kopott, likas, rongyos ruhát, vagy más valamit hozzá
toldott, vagy ráborított több darabokkal, illetőleg foltokkal kijavít Befoltozni a dolmány könyökét. Befoltozni a zsákot. Befoltoznia* üstöt, serpenyőt. Befoltozni a hajót, a hát oldalát, födelét.
BEPOLY, (be-foly) ősz., önh. 1) Mondjuk folyadékról, nevezetesen vízről, midőn természeti nehézke-,
désénél fogva mozgásba jővén alantabb helyre ereszkedik, benyomul. A TYsza befoly a .Dunába, a Duna
pedig a tengerbe. Oly nagy volt át árvíz, hogy befolyt
a kocsiba. Az etöoíx befoly a etatornába, át árokba.
2) Átv. ért működő erejénél fogva hatást gyakorol
valamely ügybe, dologba. Az orosz befoly Törökország
belső1 ügyeibe Az írók befolynak a nép erkölcseire,
BEFOLYÁS, (be-folyás) ősz. fa. 1) A híg testnek mozgási állapota, midőn esésénél fogva benyomul valahová. 2) Átv. ért erkölcsi működés, mely
beavatkozás által, vagy természeténél fogva behat valamibe. Nagy befolyással bíró férfiú. Át ételitalnak
**agy befolyása van az egészségre, a népek jellemére.
E dologba nekem semmi befolyásom.
BEFOLYASZT, (be-folyaszt) ősz. átb. 1. BEFOLYAT.
BEFOLYAT, (be-folyat) ősz. áth. Eszközli, hogy
a folyadék, vagyis általán akármily híg test benyomuljon, beereszkedjék bizonyos térbe, mederbe, öbölbe, stb. Az állóvizet csalornákon befolyatni a Dunába.
BEFON, (be-fon) ősz. áth. 1) Öszveguzsolva,
tekergetve, csavargatva holmi szálas, fonalnemü testeket csomóba köt Befonni a hajat, a ló serényét,
farkát. 2)' Önmagából kieresztett fonalakkal bekerít
A selyembogár befonja magát saját szálaiba. A pók befonja hálójába a legyeket. 3) Átv. ért. szövevényemesterséggel, ármánynyal valakit valamely ügybe bes
lekever, belehúz, behálóz. A játékotok befonlak öt társaságukba, s nem menekedhetik tőlük.
BEFONÁS, (be-fonás) ősz. fn. Cselekvés, midőn
valamit befonnak. .Hajak befonása. V. ö. BEFON.
BEFONDOLÓDZIK, (be-fondolódzik) ősz. k.
Önmaga által befonódik, beszövődik, betekerődik, pl.
a selyembogár.

