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RÖVIDÍTÉSEK.

= olvasd : annyi mint

am. = annyi mint

áth. — átható ige

átv. z=z átvitten

átv. ért. = átvitt értelemben

belsz. = belszenvedö ige

elv. = elvontan, elvont értelemben

ért. zzz értelemben

fér. kn. =s: férfi keresztnév

fn. = fnév

fö- és mn. =zz f és melléknév.

gyak. = gyakorlatos

harm. szr. = harmadik személyrai

h. = helyett

helyn. = helynév

helyr. = helyragok v. helyraggal

htn. == határtalan mód
ih. r= igehatárzó

igék. = igeképzö

isz. = indulatszó

k. =: középige

fo'cs. = kicsinyezö

km. = közmondat

ksz. = kötszó

fötísz. = külszenvedö ige

Z. = lásd

m. = múlt id
magash. = magashangon

mélyh. = mélyhangon

mivelt. = miveltet

mn. = melléknév

mváros = mezváros

névk. == névképz
ni in. =: ni keresztnév

nm. = névmás

névr. =r névrag

önA. =: önható ige

sz. = öszvetett

p. v. pZ. = például

par. = parancsoló mód
Z6. = többes szám

t. i. =z tudniillik

tt. =s tárgyeset

tulajdon ért. = tulajdon értelemben

v. = vagy

v. ö. vesd öszve
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I.

(A hosszú I-t 1. külön).

I , kisded alakban i, röviden ejtve ; tizenötödik

bet a magyar ábéczében , s az önbangzók sorában

hatodik. Az éles vagy legmagasb hangúak közé tar-

tozik. Éles hangja által egyebek közöl kitn. A
gyökökben részint ragozási , részint nyelvszokási te-

kintetben négyféle i-t különböztetünk meg. 1) Vas-

taghangu i (igazabban : 'i) rejlik oly gyökökben, me-

lyek vastaghangu ragokat és képzket vonzanak, pl.

ill, illan, in, inal, szid, szitok, til, tilalom stb. 2) Vé-

konyhangu i, mely ismét háromféle : a) mely tájejtési

vagy közösebb, vagy különösebb nyelvszokás szerint

íí-re változik, mint : idv üdv, fizet füzet, ing üng, di-

cs dücs , izén üzen , siket süket , hit hüt , igyekszik

ügyekszik ; b) mely kivált a régieknél éles e-vel

váltakozik
,
pl. mind mend , is es , ide ede , ily ely,

sziget szeget , kincs kencs stb. szókban. (Azonban

ezen e-nek i-vel váltakozása a mélyhangu szókban

sem szokatlan, pl. giliszta geleszta, Pista Pésta, ritka

rétka ; de mint föntebb érintk ez itt 'i). c) a

legtisztább i , mely se íi-re, se e-re nem változik
,
pl.

icz iczeg, bicz biczeg, ill illik, csir csirke stb. Mirl

bvebben 1. Bevezetés , 3 6—3 7 lap. Vastaghangu

némely szókban más vastaghangu szókkal fölcserélve

használtatik , kivált az úgynevezett ikerszókban,

mint : csipcsop
,
gyimgyom, limlom , diribdarab

, filit-

falat, gizgaz , mely esetben az i-vel jelzett elszó az

utóbbinak némi kicsinyezett árnyalatát fejezi ki. Ha-

sonló változatúak : lik lyuk , tik tyúk , lidércz lud-

vércz, csikló csukló.

Valamennyi hosszú í könnyen változik rövid

i-vé
,
pl. ige ige , ígér igér, kígyó kigyó, hív hiv, míg

mig, íz iz stb. így történik, hogy a hosszú e'-bl hosz-

szú í , ebbl ismét rövid i válik
,
pl. édes ídes ides,

fényes fínyes finyes, fészek físzek fiszek, kerítés kerítís

keritis , lépes méz lípes míz lipes miz
,
pénzes pínzes

pinzes, tanét tanít tanit stb. st a hosszú e egyszerre

rövid i-vé is változik, mint szerént szerint , emelént

(tájdivatosan) emelint , köhént köhint , suhént suhint,

tapént tapint stb.

Némely szók elején fölveszi a) a leheleti h bett,

mint : inbál hinbál , inta hinta, inpók hinpók ; b) az

ajakbetüket, pl. izgat bizgat, ingó bingó, iczeg biczeg,

illeg billeg , irka firka , iczke ficzke , iszam ficzam,

igyel figyel, izgál piszkál , itizál pitizál, ityók pityók,

iócza piócza, Ila Pila , Tsta Pista, ihog vihog, iháczol

viháczol, imád, régiesen vimád.

Fölcseréltetik j betvel is, a szükséghez képest

kivált mélyhangú szókban még egy hangzó járulván

hozzá, pl. ig jog, irgat, régiesen jorgat, inkább, régi-

esen jonkább , ih =: juh , a Carthausi névtelennél :

ihait =z juhait , ihász = juhász , iszalag = juhsza-

lag ; magas hangú szókban is mint ieszke jeszke , ie-

dés, ieszlés, a székelyeknél : jedés, jesztés. Néhaköny-
AKAD. NAGY SZÓTÁR III. KÖT.

nyebb kiejtés végett, mint : télies teljes, cseries cser-

jés, haramia haramja ,
paizs pajzs. Némely képzett

szókban az es os, ös us képznek felel meg , mint :

lapis lapos , hamis hámos , tüvis tüves , haris haros,

kris krös , kódis koldus. Tájejtéssel mind rövid,

I mind hosszú é helyett használtatik, pl. ék ik (a szé-

kelyeknél), kilis kelés (az ország több helyein), st
némely szókban általánosan is : tüves tüvis , és is

;

egyenes igyenes , különösebben a személyragokban :

pénze pénzi , széle széli , szeretete szereteti, becsülete

!
becsleli, ize ízi, feje feji stb. a mennyiben ezek nem

[

tárgymutatóknak tekinthetk.

Nevezetes tünemény — mert a sínai nyelvre

|

emlékeztet — Balatonmelléken , Göcsej- s Rábaköz-

j

ben azon tájszokás, mely szerént, az é önhangzó eltt,

mint ersbülés (az árja nyelvben gúna) , i hangzik,

pl. ién = én, iédes édes, biéres béres, gyiékiény gyé-

kény, kiép kép, kiérdez kérdez, kies kés, niéniém né-

ném stb. (Vass József koszorúzott pálya értekezése).

|
Ugyanebbl magyarázandó, midn régente is némely

|

mai í é volt, tehát a föntebbi eset forog fenn, pl. kié-

j

gyó = kígyó, régen : kégyó, kiéncs = kincs, régen :

I

kénes , kiénos = kínos, régen : kénos ; néha rövid

' vastag i , vagyis inkább éles e eltt is, mint : iedom-

talan rs idomtalan vagy edomtalan, cziegány = czi-

gány v. czegány. (így van ez az o, ó'-nél is, mirl il-

let helyén).

Sokszor fölcseréltetik az éles é-vel
,
pl. giliszta

geleszta, kivált táj szólásokban : világos velágos , hir-

telen h'értelen, villa vélla, virad vérad, ritka ré'tka.

Fölcseréltetik még ó'-vel is, de ez is közvetlenül

íí-re, majd íi-re változott által, s ez utolsóból lett az-

tán i, pl. a rábaközi tójszólásban Vass József szerént

bkez (~ bkezü =z bükezü =) bikezü , bség
(z= bség =. büség =) biség. (A régieknél is bün

=r bün = bin, nélkül =: nélkül := nélkil stb.).

I, (1), elvont gyökelem, 1) Közelséget mutató

szócska, mint származékai : ide, i-tt, i-nn-en, i-nn-ét,

i-ly bizonyítják. Ellentéte : o, mint : o-da, o-tt, o-nn-

an, o-nn-ét, o-ly származékaiból kitnik. Bókon e je-

lentéssel, midn kicsinyít, fiatalító értelme van, leg-

inkább keresztnevekben, mint Feri, Erzsi, Pali, Ma-

tyi, Pisti, Laczi, amidn ellentéte szinte o megnyújt-

va, s néha még k betvel toldva, mint Ferkó, Erzsók,

Palkó, Matyók, Istók, Laczkó. 2) Jelent mozgást, me-

nést, haladást, a legszélesb értelemben véve , s meg-

van a szanszkrit elvont gyök : i, a görög irjvat, a la-

tin ire, a szláv it v. iti igékben, s megegyezik vele a

lovat menésre nógató és leheletes hi v. gyi indulatszó.

Egyezik vele az gyök is ttz {= ü-öz) , üget (= li-

get v. ü-ög-et) , üldöz (= ü-öl-d-öz) szókban stb.

Származékai : id, ideg , ill, illan, ing, inog, ireg, iz

(tag), izeg , melyekben általán a mozgás, menés , ha-

ladás vagy mozgási képesség fogalma rejlik. Ide tar-

toznak a rezeg , reszket mozgást jelent : ied v.

ijed , iszony , iszonytató, és a rázkódtató mozgást ki-

fejez irtózik, irtóztató. 3) Elavult egyszer ige, mely-

bl sz segédbetüvel származik : i-sz-ik , s ebbl i-t,

1
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itat , i-t-at-ás stb. mint e gyökbl lett : eszik, étet,

etetés stb. 4) Boszankodást jelent egyszer hang, pl.

II nem akarok semmit tudni róla. Fájdalmas kitörést,

re'szve'tet jelent indulathang az irgalom , vagy régi-

esen : iorgalom, iorgat szókban. 5) Az iuölt (i-öl-t,

i-v-öl-t v. ü-v-öl-t) igében hallatszó i (vagy ü) hang-

utánzó ; torokhang eltételével hí , hív
,
(mely rokon

hé! szóval is) és ki- ált, Já-a-bál.

I
, (2), könnyebb kiejtés végett oly idegen ere-

det szók elébe tett hang, melyek s és még egy vagy

két mássalhangzóval kezddnek , mint : schola , isko-

la ; Stail, istáló ; Strang, istráng ; Speck , ispék stb.

—I, (l), melléknév-képz, mely t. i. különféle

mellékneveket alkot , mint : játsz-i, csapd-i (= csa-

pod-i), ugr-i, sunyi; lesi, szuszi-muszi, melyekben az

a részesüli ó, ó'-ket kicsinzi, játsz-ó játszi , les-ö lesi,

továbbá ház-i , kert-i stb. melyekben mint helyet je-

lent maga a közelséget mutató i. Megvan a persában

is : ab-i am. habi, vízi, ates-i am. tzi. Részletesen lásd

Elbeszéd, 123. 1.

— I, (2), tárgymutató, mint : néz-i , néz-i-tek,

néz-i-k ; ver-i, ver-i-tek, ver-i-k ; barát-a-i v. barát-i,

barát-a-i-m v. baráti-m ; hív- e-i, hiv-e-i-m, fi-a-i, fia-

im stb. t. i. az a-i, e-i, mint ketts tárgymutató több-

séget jelent, melybl az a vagy e az önhangzók tor-

lódása miatt gyakran elejtetik. Hasonló éhez : többi e

helyett : többéi és a Tatrosi codexben egyebi , e he-

lyett egyebei. Mintha volna : annak vagy azoknak

többjei, egyebei. L. Elbeszéd 158 — 1G2. 1. Egyéb-

iránt ez igen gyakran j-vé változik, kivált az igék-

nél, miért itt is fog bvebben tárgyaltatni.

— I, (3), mint személyrag csak az e módosulata,

pl. pénz-e pénz-i, szeretet- e szeretet- i ; melyrl azonban

kérdés lehet , ha nem tárgymutatóé? maga a sze-

mélyrag elesvén: pénz-i e , szeretet- i-e v. szeretet-j-e.

IB , elvont gyök, mely csak némely helynevek-

ben, u. m. Ibafa, Ibéd, Ibor-fia, Ibrány , Ibrony ma-

radt fen. Az ibolya közösnek látszik a latin viola,

német Veil, Veigel szókkal. A gyógytani : iblaiiy, iboló

stb. újabb származásúak , s ibolya szóból alkotvák.

Egyébiránt e szóban, ib jelentése azonosnak vétethe

tik a bö jelentésével , a midn ibolya (= iboló) ma-

gyar értelmezéssel annyi volna , mint bvol , bvöl-
kod , mi a nevének meg is felel, minthogy igen b
v. dús virágzás. Eléjön még ibrad és ibrant szókban

is. L. ezeket.

IBAFA, falu; KIS—
,
puszta Baranya mcgyé-

ról.

A törökben ibik bankát

ben; helyr. Ibofán, — ra,

IBÉD, 1. RÉTHÁT.
IBIS, lásd : CZIBIK.

jelent.

IBLA, 1. IBLANY.
IBLAG, (ibolag) fa. tt. Magot. Az iblanynak

más testekkel vegyülete.

IBLANY, (ibol-any) fn. tt. iblany-t , tb. — ok.

A vegyészetben a fémdékek vagy fémdedek (Metal-

loidca) osztályába tartozó vegyelemek egyike, mely
közönséges hévmérsékletnél szilárd, sziirkésfeketc

szinü, fémfényü test, de hevitve pompás sötét ibolya-

kék szinü gzökké változik , s innen nyerte iblany

nevezetét. Felfedezte 1811-ben Párizsban Courtois

nev sziksógyáros, Gay Lussac híres párizsi vegyész

pedig kikutatta sajátságait, s felismerte mint elemet,

s a görög ta)t]4 = violaszinü szótól Jodiumnak ne-

vezte el. Az iblany a gyógyászatban igen nagyra be-

csült szer, némely készítményei pedig nevezetes sze-

repet játszanak a fényképészetben (photographia).

Török József tanár. Öszvetételei : Iblanygöz. Iblany-

kencs. Iblanynedv. Iblanysav.

IBOLÓ, (ibol-ó) 1. IBLANY.
IBOLYA, fn. tt. ibolyát. Egy a latin viola, né-

met Veil, tájdivatosan Veigel , tót fiala szókkal ; de

Diószeghi mindkettt megkülönbözteti. Ismeretes nö-

vénynemzetség neve , melynek virágai öt különféle

alakú és nagyságú levelekkel , öt szirmú kehelylyel

és öt rövid himszállal ellátvák. Nevezetesebb fajai :

havasi , nyári , sárga, fürtös, háromszín , kék , vörös

stb. ibolya. Külöuösen kerti ibolya , mely bokros és

kellemes illatú, s különféle színekkel diszl virágok-

kal kedveskedik. (Cheiranthus). Máskép : ivolya. V.

ö. VIOLA.
IBOLYAARNÖ, (ibolya-ár-n) ösz. fn. Az ár-

nk neméhez tartozó növényfaj , melynek levelei az

ibolyáéihoz hasonlók. V. ö. ARNÖ.
IBOLYAKÉK, (ibolya-kék) ösz. mn. Minek

színe a kék ibolyáéhoz hasonló. Ibolyakék szemek.

IBOLYASZEGECS, (ibolya-szegecs) ösz. fn. A
szegecsek neméhez tartozó növényfaj , mely alakjára

nézve ibolyához hasonló. V. ö. SZEGECS.
IBOLYASZÍN, (ibolya-szín) ösz. fa. és mn.

Olyan szín , mint az ibolyáé. Melléknévileg am. ibo-

lyaszín, azaz olyan szinü, mint az ibolya.

IBOLYASZÖRP, (ibolya-szörp) ösz. fn. Ibolyá-

ból kivont szörp. V. ö. SZÖRP.
IBOLYAT

,
(ibolya-tö) ösz. fa. Kerti ibolya,

mint különösen ültetett és ápolgatott növény. Cserép-

ben tartogatott ibolyat.

IBOLYKA, (iboly-ka) kies. fa. tt. ibolykát.

Kisded, aprófaju ibolya, ibolyácska.

IBORFA, falu Szála megyében ; helyr. Iborfá-n,

—ra, — ról.

IBORKA , Heves megyei tájszó , 1. UBORKA.

IBRAD
,
(ib-ar- ad) önh. m. ibrad-tam ,

—tál,

v. — ott. Székelyesen am. magához tér , eszére

Félelembl megibradni. Eredetére nézve nem

, mint ébred, vastag hangon kiejtve : ibrad,

mintegy : virrad. V. ö. ÉBRED.

IBRADÁS, (ib-ar-ad-ás) fa. tt. ibradást , tb.

— ok. Magához v. eszére térés. V. ö. IBRAD.

IBRANT, Ön- és áth. Kassai J. szerént Egerben

am. oson v. osont. Elibrant, önhatólag am. elugrik,

eloson, ellohol, elinal. Megibrantolták, áthatólag am.

megugratták
, azaz veréssel megfutamtatták ,

elker-

gették. Az véleménye szerént ugrint v. ugrant mó-

dosulata.

— t

jön.

más
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IBRÁNY, falu Szabolcs megyébeu ; helyr. 76-

rány-ba, — ban, —ból.

IBRÁNYTELEK
,
puszta Szabolcs megyében

;

helyr. Ibránytelk-en, Ibránytelek-re, —röl.

IBRED, tájdivatos ; 1. ÉBRED.
IBRIK, fu. tt. ibrik-ét, harm. szr. —je. Külön-

böz nagyságú és alakú , de leginkább öblös , hasas

edény érczböl vagy cserépbl , fogóval , födvel cs

csurgó szájjal ellátva, némely italok tartására és töltö-

getésére. Kávés, tejes ibrik. Vizes ibrik (nyakas, cse-

cses korsó). Betüáttétellel am. bégre v. bögre. Egyéb-

iránt azonos az arab , török
,
perzsa 'ibrik szóval

;

honnét kahwé-'ibrig'i ani. kávés ibrik. (Kaffeekanne,

cafetiére).

IBRIKCSE, IBRIKECSKE, (ibrik- cse v. ibrik-

ecs-ke) 1. IBRIKKÉ.

IBRIKKÉ, (ibrik-ke) kies. fn. tt. ibrikkét. Kis-

ded ibrik.

IBRONY, falu Szabolcs megyében ; helyr. Ib-

ronyba, —ban, — ból.

— ICS, kicsinyezö képz, pl. a kavics, gubics

szókban. Részletesebben 1. —ACS, képz.

ICSAR, (i-cs-ar) fn. tt. icsar-t, tb. — ok , harm.

szr. —a v. —ja. Hegyalján am. csiger , lre , bor

alja. Gyöke úgy látszik, egy az iszik , ital szók gyö-

kével , s am. hitvány alávaló ital , mennyiben a cs

képz gyakran ócsárló, alázó értelemmel bír.

ICCZE, ICCZÉS, 1. ITCZE, ITCZES.

ICZ , elvont gyöke 1) iczeg , iczke , s eltéttel

bicz , biczeg , biczereg, ficza stb. származékoknak, me-

lyekben alapfogalom az élénk , kicsinyes , könny
mozgás , 2) iczi piczi szóknak , s nem egyéb , mint a

kicsinyitési képzk acs, ecs, ics, ocs változata, közbe-

téttel : incz, pl. az inczenpincz szóban.

ICZEG
,

(icz-ég) önh. és gyak. m. iczég-tem,

— tél, — élt. Eredetileg iz-ég , s ikerítve izeg-mozog,

iczeg-biczég (izeg-bizeg). Súlyegyent vesztve vagy

keresve ide-oda mozog , ingadoz. Szélesb ért. rokon

vele az inog. V. ö. IZÉG.

ICZÉGBICZÉG, (iczég-biczég) iker. ige. Rokon

vele : illegbillég. V. ö. ICZÉG.

ICZÉGES, (iez-ég-és) fn. tt. iczégés t, tb. — ék,

harm. szr. — e. A mozgásban lev testnek azon álla-

pota, midn iczeg. V. ö. ICZÉG.

ICZINPICZIN, (iczin-piczin) ikerített mn. 1.

INCZENPINCZ.

ICZKEFICZKE, (iczke-ficzke) iker. mn. Nyal-

ka, hegyke, magát kényesen visel, hányiveti. Iczke-

ficzke úrfiak. V. ö. ICZ, FICZ gyökszók.

ICZKIVICZKI
,

(iczki-viczki) lásd : ICZKE-
FICZKE.

ID, (1), elvont gyöke különféle családokat ké-

pez származékoknak. 1) Mozgást, menést, haladást

jelent ezekben : idö, idegen, ideg, 2) Mélyhangu ra-

gozással, helyes alakra, arányos külsre vonatkozik :

idom, idomít, idomos stb. szókban.

ID
, (2), elvout törzs, az ide , idébb származé-

kokban, melynek elemei, a közelre mutató i és hely-

képz d, s am. közel hely, honnan ide , am. hozzám
közel helyre.

ID, (3), elavult vagy elvout fn. mely hajdan ia-

népet (id-napot) jelentett, s megvan a perzsa 'íd,

szanszkrit íd (innepel , énekel), hellén ásí<x> , (atj

szókban. A magyarban azonosnak látszik di gyök-

kel
,
melytl dísz , dics stb. is származik ; innen idv,

annyi mint dío, dívó. Más származással és értelemmel

bír az ideg, idegen, idö, idom szókban , melyek elem-

zését 1. saját helyeiken. V. ö. különösen INNEP,
IDV és IDOM.

IDA, (1), KIS—, NAGY—, falvak Abaúj me-

gyében; helyr. Idán, — ra, —ról.

IDA, (2), 1. ÍDA.

IDÁBB
,
tájszólás! ih. a szabályszer idébb he-

lyett. V. ö. IDÉBB.

IDÁIG, tulajdoakép ide~ig , de minthogy ez az

idö-bö\ származott ideig (idig) szóval öszveüt , kü-

lönböztetésül az idáig lett közdivatuvá , ámbár sza-

bályosabb volna : ideig. Értelmére nézve am. ezen

helyig, ezen kijelölt pontig, vonalig, pl. Egész idáig

üldöztek bennünket a haramiák. Ami birtokunk csak

idáig terjed. En idáig szántok, te pedig odáig.

IDDOGÁL, (i-sz-od-og-ál) önh. és gyak. m.

iddogál- 1. Folytonosan , kényelmesen , apródonként,

de gyakran iszik. Jó borocskát iddogálni. Többek tár-

saságában iddogálni. Ki- , megiddogálni a hordóbort.

Mindenét eliddogálni. Máskép : iszogat, ivogat.

IDDOGÁLÁS, (i-sz-od-og-ál-ás) fn. tt. iddogá-

lás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Folytonosan tartó

kicsinyes, kényelmes ivás, pitizálás.

IDE, (1), (i-de v. i d-e, mongolul inde) ; ih , mely

által meghatározott közel helyre mutatunk, hogy a moz-

gást, cselekvést feléje irányozzuk, minélfogva az irány-

pont mindig maga a szóló, pl. Hozd ide azt a kenyeret.

Ülj ide. Ide tekints , ne oda , itt az Isten angyala.

(Huszár vers). Ide hallgass. Ide felé tarts. Ide haza

leszek. Ide-oda járni, tekinteni , azaz több felé , majd

ide, majd oda. Hasonló : Ide tova, és ide s tova. Ide

vele, ha tiszta. (Km.). Ide való. Ide jöjetek. Néha a

nép nyelvén általában itt értelme van , pl. Ide alá

(itt alatt) hsebb van , mint oda fenn. En majd csak

ide benn (itt bean) maradok , ti pedig legyetek oda

künn (ott künn). Idehaza (itt honn). Ezen öszvetétel-

ben ide-tova am. ma holnap , nem sokára. De mar
engem ide tova , elvisz a sz. Mihály lova. (Csokonai).

V. ö. ODA, és ITT, OTT.

IDE, (2), elavult fn. a köz divatban él ido

helyett, mely ma csak némely ragokkal használtatik,

mint : ide-i , ide-cn (idén), ide-etlen (idétlen) , újabb

alkotású idény stb. Alkotása olyan , mint a czipe

(czip), csörge (csörg), bogya (bogyó) stb. szóké. A
Müncheni codexben ragozva többször elfordul. Es

nem vall ö benne gyökeret , de idések. Az ö idésb fia.

És mindketten idések valának. En idém. Ez lü ideiek.

1*
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Harmadik személyraggal : ideje. Mindenkor ideje va-

gyon a jámborodásnak. (Km.)- Ideje már ,
hogy te is

tégy valamit. Ideje korán felkelni. Ideje korán való.

Idejében, annak idejében am. kell idben. Idején am.

korán. V. ö. ID.
IDÉBB, (i-de-ebb) , másod fokú helyhatárzó,

mely közelebbedést jelent bizonyos ponthoz
,
pl. Ülj

idébb (hozzám közelebb). Húzd idébb a széket. Két

házzal idébb jött lakni. Ha te idébb tolakodói, én odább

távozom. V. ö. IDE, és ODÁBB.

D3ECS, ALSÓ—, FELS— , falvak Erdély-

ben, Thorda megyében 5 helyr. Idecs-én, — re,—röl.

IDECSPATAKA , falu Erdélyben, Thorda me-

gyében ; helyr. Idecspataká-n, — ra. — ról.

IDEG, (id-eg) fn. tt. ideg-ét, harm. szr. — e v.

—je. Gyökeleme az elavult i , mely eredetileg moz-

gást jelentett , s megvan az id, iö, ion (j, jön),

illan, in, inog, izeg, izom, ipar stb. szókban. Szansz-

krit nyelven : i, görögül írj^a, latinul ire, szlávul idem

am. megyek. A d segéd bet , mint a hideg , 1 ideg

szókban, s tulajdonkép : i-eg, mint hideg hi-eg, rideg

ri-eg. Az eg képz a gyöknek gyakorlatát, vagyis a

mozgás képességét jelenti. Ideg tehát elemezve je-

lent könnyen mozgó , azaz mozgékony valamit ; kü-

lönösen így neveztetnek 1) azon lágy, és fehér szá-

lak az állati testben, melyek vagy az agyból, vagy a

gerinczböl erednek , az egész testen szétágaznak, fe- I

hér sejtszövetekkel vannak körülvéve, s az érzésnek
j

és mozgásnak vezeti, melyeknél fogva különféle ne-

veik vannak : lálideg, hallideg, szaglóideg ; ábrázat-

ideg, bordaközi ideg, szemmozgató ideg stb. (nervus).

2) Azon szilárd, szalagforma részek az állati testben,

melyek a csuklókat, ízeket öszvekötik , milyenek a

mócsingok, inak. 3) Átv. ért. az állati ideghez ha-

sonló, rugalmas, mozgékony test , különösen húr, ki-

feszíthet fonal
,

pl. ácsideg, csapóideg, iv idege. Ide-

get pendíteni. Ideget felhúzni, kifeszíteni, föltekerni.

_S lágy keblébe fogott, s kisdede homlokát

Elhintette tüzes csókjaival , s te , mond
,

Serdülj , s a miket itt látsz
,

Zengd majd lantom idegjein." Kazinczy F.

„Lám a te kebled fölhangolt ideg,

Fájón zeng, ha bú pendíti meg."

Mentovich.

Továbbá : kötél. „Azonfölül az ruha likas volt és

felköttetik volt kötelékvei .... és az idegökkel, me-

lyekkel az ruha felköttetik volt azon okból csinálta-

nak ostorokat." Régi magyar Passió. 158. lap.

LDEGALKAT, (ideg-alkat) ösz. fn. Az öszves

idegeknek kapcsolata, öszvefüggése, szervezete meny-

nyiben bizonyos küls alakjok van. V. ö. IDEG.

IDEGBAJ, (ideg-baj) ösz. fn. Baj, kóros álla-

pot , melynek alapját az idegek hibás tulajdonságai

teszik
,

pl. midn az idegek rendkívül érzékenyek

vagy tompák.

IDEGBETEGSEG, (ideg-betegség); 1. IDEG-
BAJ.

IDEGBONCZOLÁS
,

(ideg-bonczolás) ösz. fn.

Boncztani mködés azon neme, mely az idegek szét-

választásával és vizsgálatával foglalkodik. V. ö.

IDEG.
IDEGÉBRESZT, (ideg-ébreszt) ösz. fn. Oly

szerekrl mondjuk, melyek a megtompult vagy ellan-

kadt idegeket mozgásba hozzák, élénkítik.

IDEGÉN, IDEGEN
,

(id-eg-en) fn. és mn. tt.

idegén-t, tb. —ék v. — ek. Gyökeleme a mozgást, jö-

vést, n enést jelent i (vö. ideg), melybl lett az ere-

deti, de kiavult : i-ök, i-esz, i-ön, azaz jö-ök v. jö-v-ök,

jö-esz v. jö-sz, jön v. j'ó
, továbbá a gyakorlatos : i-eg

s d segédbetüvel i-d-eg , s az i jö-ze változva jóeg,

jö-d-eg (mint : ig jog, irgalom jorgalom, id iöd jöd).

Idegen tehát tulajdonkép am. jödegen , s közvetlenül

] a jödegö részesülbl en által képeztetett, mint élbl
lett eleven, merbl mereven. 1) Oly emberrl vagy

állatról mondjuk, ki v. mely máshonnan jött, ki nem
! ezen földrl, hazából való jövevény , külföldi, jöv-

men. Idegen népek, nemzetek. Idegen ember. Idegen

i madarak. Idegen eb. Aki idegen ebnek kenyeret vet,

i nem veszi jutalmát. (Km.). Idegen ökör haza felé bög.

;

(Km.). Idegeneket befogadni a hazába. Hivatalokat

nem kell idegeneknek adni. Ellentéte : hazai, honi, bel-

földi, idevaló. 2) Atv. ért. mondjuk oly helyekrl, hol
1 más népek, más nemzetek , nem hozzánk való embe-

i rek laknak , melyek nem mi hozzánk tartoznak, hol

mi lakni, tartózkodni nem szoktunk. Idegen föld, or-

i szag, város, falu, helység. Idegen tartományokban

j

utazni. Idegen városban nehéz megszokni. 3) A miénk-

tl v. tlünk különböz, más, másféle. Idegen vallás,

szokások, liit. Idegen erkölcsök, szokások, öltözetek.

Idegen kéz. Ha szemérmes is az asszony, ne bízd idegen

kézre. (Km.). 4) Mint melléknév am. visszavonuló,

távozó , nem barátságos, nem hajlandó, nem nyájas.

Idegen arczot mutatni. Idegen szívvel lenni valakihez.

Emberektl idegen. Idegen névvel venni valamit, régie-

sen am. rósz néven : „the k(egyelmed) idegen névvel

veszi én thlem hogy én az én pénzem felett ezeket

kévánom." Levél 1546 dik évbl (Szalay A. gyj-
teménye).

IDEGÉNÉDÉS, (id-eg- én- éd-és) fn. tt. idegé

-

nédés-t, tb. —ék. harm. szr. — e. Állapot, midn va-

laki más valakitl v. valamely dologtól idegenedik.

V. ö. IDEGENEDIK.
IDEGENEDD!, (id-eg én-éd-ik) k. m. idegened-

tem, — tél, —élt.. 1) Valaki iránt nyájas, barátságos,

bizodalmas lenni sznik, s úgy kezd viseltetni iránta,

mint idegenek szoktak egymáshoz viseltetni. Elide-

genedni valakitl. Miért idegenedtél ti tlünk ? 2)

Lassanként idegen kézre, hatalomba , más birtokába

jut, másé lesz, mások társaságába áll. Némely tarto-

mányok hazánktól már régen elidegenedtek.

IDEGÉNÉSZIK ; 1. IDEGENEDIK.
IDEGENÍT, IDEGENÍT, (id-eg-én-ít) áth. m.

idegénit-étt, htn. —ni v. — eni. Idegenné tesz. Leg-
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inkább el igekötvel használtatik. Valakit magunktól

elidegeníteni. Más jószágát elidegeníteni. V. ö. IDE-

GÉN.
IDEGÉNÍTÉS, IDEGÉNITÉS, (id-eg-én-ít-és)

fn. tt. idegénítés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselek-

vés, mely által okozzuk, eszközöljük, hogy valaki v.

valami idegenné legyen.

IDEGENKEDÉS
,

(id-eg-en-kéd-és) fn. tt. ide-

génkédés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Állapot, midn
valaki mások iránt idegen gyanánt mutatkozik, mi-

dn mások iránti bizodalmát , vonzalmát , barátságát

elveszti. V. ö. IDEGENKEDIK.
IDEGENKEDIK

,
(id-eg-én-kéd-ik) k. m. ide-

génkéd-tem, — tél, — étt. Távolító ragu névvel am.

valakitl v. valamitl elvonja elébbi vonzalmát, távo-

lodik ; nyájas, barátságos lenni megszün. Miért ide-

genkedel tlem f Egymástól idegenked házasok.

IDEGÉNKÓRSÁG
,

(idegen-kórság) ösz. fn.

Túlságos kapkodás oly tárgyak, szokások , öltözetek

stb. után , melyek nem honiak, hanem külföldön di-

vatoznak.

IDEGÉNNEMÜ
,
(idegén-nem) ösz. mn. Oly

személyek vagy dolgok osztályába tartozó, melyek a

magunkféliektöl elütnek , különböznek , nem honiak,

nem a mi szokásainkkal és erkölcseinkkel birnak.

Idegennem törvények, öltözetek. Idegennemü kormány.

Idegennem népek, nemzetek.

IDEGENSÉG, (id-eg-én-ség) fn. tt. idegenség-ét,

harm. szr. — e. Vonzalom v. nyájasság, v. bizodalom

hiánya, megtagadása valakitl v. valamitl ; hidegség,

visszatartózkodás. Idegenséget tapasztalni. Idegenség-

gel viseltetni valakihez. N és férj közti idegenség.

IDEGÉNSZENV, (idegén-szenv) ösz. fn. Szenv,

idegen személyek vagy dolgok iránt.

IDEGENSZER, IDEGENSZER, (idegen-

szer) ösz. mn. Aminek idegen alakja , színe, szaga,

íze , zamatja , hangja stb. van. Idegenszer beszéd,

Írásmód, ami elüt valamely nyelv sajátságától. Más-

kép : idegennem.

IDEGENSZERSÉG , IDEGENSZERSÉG
,

(idegen-szerség) ösz. fn. Minség, mely nem egyezik

az illet dolog sajátságával. Némely magyar fogal-

mazványban sok az idegenszerség.

IDEGÉNÜL , IDEGENÜL ,
(id-eg-én-ül) önh.

m. idegenül-t. Idegenné lesz ; különösen 1) Elébbi

hónát, lakhelyét elhagyva más haza lakosává, polgá-

rává leszen. 2) Másnak birtokába , hatalmába esik.

3) Valaki vagy valami iránt elébbi szeretete, von-

zalma, hajlandósága elmúlik. V. ö. IDEGÉN.

IDEGÉNÜL, (id-eg-én-ül) ih. Idegen módjára,

azaz vonzalom, bizodalom, nyájasság, szeretet nélkül,

máshoz vagy másfelé szítva ; idegen gyanánt. Ide-

gééiül fogadni valakit. Idegenül mutatkozni a honfitár-

sak iránt.

IDEGÉNÜLÉS, (i-d-eg-én-l-és) fn. tt. idegé-

nlés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés vagy ál-

lapot ,
midn valaki idegenné lesz valaki v. valami

iránt ; vagy midn bizonyos jog vagy birtok elébbi

tulajdonosától másra száll. Elidegenülés. V. ö. IDE-
GENÜL.

IDEGÉNÜLT, (id-eg-ón-ül-t) mn. tt. idegénlt-

et. 1) Ki vonzalmát, nyájasságát, szeretetét, bizalmát

valakitl v. valamitl megtagadta, elvonta. Egymástól
elidegenült szomszédok. 2) Más birtokába , hatalmába
jutott. Angolországtól elidegenült amerikai tarto-

mányok.

IDEGERSÍT
,
(ideg-ersít) ösz. mn. Mi a

lankadt idegekre frisitleg hat , mi szükséges rugal-

masságukat és mozgékony állapotukat visszaadja.

Idegerösítö gyógyszer, fürd.

IDEGES, (id-eg-és) mn. tt. idegés-t v. — et, tb.—ek. Idegekkel biró , ellátott. Szorosb ért. sok és

ers idegekkel biró. Ideges test. Ideges marok , kar.

Ideges legény. Atv. ért. kinek igen mozgékony, izgat-

ható , ingerlékeny idegei vannak. Az ideges ember

igen hajlandó minden benyomásra és indulatokra. V.
ö. IDEG.

IDEGESSÉG, (id-eg-és-ség) fn. tt. idegésség-ét,

harm. szr. — e. 1) Az állati , különösen emberi test

tulajdonsága , mely szerént sok és ers , vagy inger-

lékeny idegekkel bir. 2) Az idegek öszvege, egész

szerkezete. V. ö. IDEG.
IDEGÉZ

,
(id-eg-éz) áth. m. idegéz-tem ,

— tél,

— étt. Valamit hrféle ideggel v. idegekkel ellát, föl-

szerel. Kézivet idegezni.

IDEGFÁJÁS , IDEGFÁJDALOM ,
(ideg-fájás

v. -fájdalom) ösz. fn. Fájdalom az idegekben.

IDEGFONAL, (ideg fonal) ösz. fn. Azon egyes

finom szálacskák az emberi testben, melyek egymás-

ba fonódva az idegeket képezik.

DDEGFONAT, (ideg-fonat) ösz. fn. Több ideg-

fonalak öszveköttetése.

IDEGGYÖNGE, (ideg-gyönge) ösz. mn. Akinek

idegei nem bírnak teljes ervel, szilárdsággal.

IDEGGYÖNGESÉG, (ideg-gyöngeség) ösz. fn.

Gyöngeség, ertlenség az idegrendszerben.

IDEGHÁRTYA, (ideg-hártya) ösz. fn. A lat-

idegnek vékonyan kiterjedt hártyája, mely a szitala-

pon általhat, s fehérszín. (Tunica nervea).

IDEGÍR, (ideg-ír) ösz. fn. ír, melylyel a gyön-

ge , lankadt idegek táját megkenik , hogy ersöd-

jenek.

IDEGKENCS
,

(ideg-kencs) ösz. fn. lásd :

IDEGÍR.
IDEGKÓR, (ideg-kór) ösz. fn. 1. IDEGBAJ.

IDEGLÁZ ,
(ideg-láz) ösz. fn. Láz neme , mely

az idegek kóros állapotából ered , s mely különösen

az idegeket támadja meg.

IDEGLEIRÁS
,
(ideg-le-irás) ösz. fn. A boncz-

tan azon része , mely az idegek leírásával foglal-

kodik.

IDEGNEDV, (ideg-nedv) ösz. fn. Igen vékony

finom folyadék , melyet némelyek az érzés és élet

székhelyének tartanak. (Fluidum nerveum).
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IDEGNYAVALYA ,
(ideg-nyavalya) ösz. fn. 1.

IDEGBAJ.
IDEGNYOMÓ, (ideg-nyomó) ösz. fn. Sebészi

eszköz tagcsonkításnál, az ülideg számára. Máskép :

idegnyomasz.

IDEGRECZE ,
(ideg-reeze) ösz. fu. A szemgo-

lyónak reezealakú hártyája. (Retina).

IDEGRENDSZER, (ideg-rend-szer) ösz. fn. Az

öszves idegek alkotása és egymáshoz álló viszonya.

(Systema nervorum).

IDEGSZÉLHDÉS ,
(ideg-szélhüdés) ösz. fo.

Szélhdés, megtompulás az idegrendszerben.

IDEGSZÖMÖLCS, (ideg szömölcs) ösz. fn. Kis-

ded szömölcsök a nyelv- és orridegek végén, melyek

az izlés és szaglás közvetlen eszközei. (Papillae

nerveae).

IDEGTAN ,
(ideg-tan) ösz. fn. Tan , melynek

tárgyát az idegek ismerete , leírása , felosztása ,
ren-

deltetése stb. teszi. (Nervologia).

IDEGTANI, (ideg-tani) ösz. mn. Idegtant illet,

arra vonatkozó, ahhoz tartozó. Idegtani esméretek.

IDEGTANITMÁNY, (ideg-tanitmány) 1. IDEG-

TAN.
IDEGTELEN, (id-eg telén) mn. ti. idegtelen-i,

tb. —ék. Idegek nélkül lev ; különösen, idegek ere-

jétl, mozgékony rugékonyságától megfosztott. Ideg-

télen kéjenez , bvja
,
gyönyörvadász. Határozóilag am.

ideg nélkül.

IDEGTÉTLENSÉG, (ideg-tétlenség) ösz. fn.

Lankadtság, tompultság, pl. szélhdés az idegekben,

midn ezek mködni nem képesek.

IDEGTEVÉKENYSÉG, (ideg tevékenység) ösz.

fn. Munkásság , melynél fogva valamely ideg vagy

több ideg , rendeltetésének megfelel. Ellenkezje :

idegtétlenség.

IDEGZET, (id-eg- éz-et) fn. tt. idegzet-ét. Idegek

öszvesége, idegrendszer.

IDEI, (i-d-i) mn. tt. idei-t, tb. — ék. Törzsöke

az elavult ide (== id). V. ö. IDE. 1) Széles ért. bizo-

nyos idre kiterjed, idben létez, folyó, tartó, idre

vonatkozó. Jelen idei, múlt idei események. Jöv idei

tervek, javaslatok. Több idei munkába kerül mü. Ezen

idei forradalom. 2) Szorosb ért. illet vagy kell id-

ben történ, minek most az ideje. Idei gondoskodás,

rendelkezés , intézkedés. 3) Korán lev, a szokott idt

megelz. Ezen gyümölcs igen idei. 4) A jelen évbl

való. a jelen évben történ, erre vonatkozó, ezt ille-

t. Idei bor, gabona, termés. Az idei események igen

meglepk és nagyszerek. Az idei országgylés szszel

kezddik.

IDEIG
,

(i-dö-ig) ih. Bizonyos id folyásáig,

hosszáig. Egy ideig, darab ideig, sok ideig, kevés ide-

ig
,
jó ideig , két-három annyi ideig, hosszú, örök, vég-

télen ideig. Ideig óráig , am. nem sokáig , nem tartó-

san. Ideig való, ideig tartó, am. nem örökös, nem

hosszú ideig. Ideigháig, a székelyeknél az id, ha

szóval, mely szintén idt, de régibb idt jelent, ösz-

vetéve, mintegy ikerítve huzamosabb idt akai kife-

jezni. Világosan mutatja ezt egy másik rokon társa :

idre-hára, pl. idre-hára (am. valahára) csal* meglesz.

Kriza János ugyan úgy értelmezi : bizonyos id-,

kevés idig ; de a példában különösen a ,csak' szó

közbeszurásából is látjuk , hogy ez némi gúnynyal

vegyest van mondva , s hosszabb tartamot fejez ki,

mint a szóló várakozását kielégítné.

IDEIGLEN, (i-d-ig-len) ih. Határozott id-

pontig , vagyis addig , mig bizonyos tárgy iránt vég-

rendelkezés tétetni fog. Ideiglen elvállalni valamely

hivatalt. Valakit az ország kormányával ideiglen meg-

bízni. Üres tanszéket ideiglen betölteni.

IDEIGLENES
,
(i-d-ig-len-és) mn. tt. ideigle-

nés-t v. — et , tb. — ék. Ideiglen tartó, vagyis addig

létez, mköd, míg azon ügyben állandó intézkedé-

sek tétetnek. Ideiglenes kormány. Ideiglenes tanár.

IDEIGLENESSÉG, (i-dö-ig-len-es-ség) fn. tt.

ideiglenesség -ét, harm. szr. —e. Ideiglen tartó vagy

létez állapot.

IDEIGLENI, (i-d-ig-len-i) mn. tt. ideigleni-t,

tb. — ek. L. IDEIGLENES.
IDEIGTARTÓ, (ideig tartó) ösz. mn. Múlékony,

mi csak némi , kevés ideig létezik , mködik. Ideig-

tartó mozgalmak. Ideigtartó harag , ellenségeskedés.

Ideigtartó öröm.

IDEIGVALÓ, (ideig-való) ösz. mn. 1) Mulandó,

nem tartós. 2) Földi, világi, mennyiben a mennyeinek

és lelkinek ellentéte. Ideigvaló szenvedésért örök ju-

talmat, s ideigvaló gyönyörért örök kínt vallani.

IDEIN, 1. IDEJÉN.
IDEJE, (i-d--je) ih. Élünk vele, midn azt

akarjuk jelenteni, hogy bizonyos teendre nézve itt

az id. Ideje, hogy a munkához lássunk.

IDEJÉN
,
(i-d-je-en) ih. 1) Ill , kell idben,

midn valaminek történnie kell. Mindent legjobb maga

idején tenni. Megismerni idején, mely tejbl lesz túró.

(Km.). 2) Korán, jókor , a szokott idt megelzve,

vagy igen pontosan megtartva. Idején ér gyümölcs.

A jó gazda idején felkel. Idején jöttünk , még senki

sincs itt. V. ö. DDE, fn.

IDEJÉNVALÓ, (idején-való) ösz. mn. Kell id-

ben létez, mköd, megjelen. Idejénvaló intézkedés,

ovakodás. Idejénvaló megtámadása az ellenségnek.

DDÉN
,
(i-d-en) ih. 1) Elavultért, am. idn,

idben. Minden idén , azaz minden idben. 2) Ezen

évben, ezen idben, vagyis esztendben. Ez idén jó

termést reméltünk. Ez idén, ez idén, megházasodom én.

(Népd.). Tavai is voltam fürdben, ez idén is el-

megyék.

IDÉNT
,
(i-d-en-t) ih. A maga idején

,
jókor,

kell idben. Idént megjelenni a rendelt helyen. Oly

képzés, mint : koránt, (kor-a-an-t).

LDÉNY, (i-de-eny v. i-d-eny) fn. tt. idény-t,

tb. — ék, harm. szr. — e v. —je. Valamely idszak,

idrész : különösen az évnek azon része, melyen va-

lamit tenni kell, vagy szoktunk tenni. Fürdési idény,
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a nyári hónapokban. Tánczvigalmi farsangi idény.

Aratási, szüreti idény. (Saison).

IDEODA
,

(ide-oda) ösz. ih. Ló'rincz Károly

szerént a kapnikbányai szójárásban am. körülbelül,

mintegy : Tdeoda hét hete , egy éve. Másképen : ide-

tova. Többire 1. IDE alatt.

IDEODÁZ, (ide- oda- az) 1. TÉTOVÁZ.

IDEREKESZTÉTT
,

(ide-rekesztétt) ösz. mn.

Mondjuk oly irományokról, oklevelekrl, bizonyítvá-

nyokról stb. melyek valamely folyamodványhoz,

szerzdéshez, árjegyzékhez stb. csatoltatnak. Az ide-

rekesztett több rend tanulevelek értelme szerént.

IDE S TOVA, ih. Ide-oda, erre-arra, rendetlen

és különféle irányban. Ide s tova barangolni, bujdosni.

IDÉT, (i-de-ít) régies, áth. m. idét-étt, htn. — ni

v.

—

eni. 1) Törzsöke vagy a régies ide (id), s am. kell

korra, idre juttat, érlel, fejleszt valakit v. valamit

;

vagy ami hihetbb, üd, üde, üdv , minél fogva am.

üdít. Az ü kivált a régieknél igen. gyakran találtatik

i a e-re változva, pl. nélkil ,nélkül' helyett, szil ,szül'

helyett , ilni , ilö, élni, st elleni ,ülni', ,ül' helyett

;

maga idv is ,üdv* helyett és több számtalanok. V. Ö.

ÜDÍT. 2) L. IDÉTT.
IDÉTLEN, (i-d-etlen) mn. tt. idétlent, tb.

—-ék. 1) Ami kell idejét még nem érte el , ki nem
fejlett, éretlen, idnek eltte fejldni megsznt. Idét-

len gyermeket szülni. Idétlen vemh. Idétlen szülés,

vénhedés. 2) Éretlen. Idétlen gyümölcs. 3) Átv. só-

talan , helytelen , élcztelen , sületlen. Idétlen tréfa,

beszéd, elménczkedés. Idétlen hányivetiség.

IDÉTLENKÉDÉS
,

(i-dö-etlen-kéd-és) fu. tt.

idétlenkédés-t , tb. —•ék , harm. szr. — e. Átv. ért.

beszéd- v. cselekedetben sótalankodás, sületlenkedés,

oktalan- , élcztelen- , helytelenkedés ; ostoba tréfál-

kodás.

IDÉTLENKÉDIK
,

(i-d-etlen-kéd-ik) k. m.

idétlenkéd-tem ,
—tél, — étt. Átv. ért. helytelenül,

sótalanul , bután, izetlenül beszél, tréfálkodik, el-

ménczkedik ; idomtalanul cselekszik , viseli magát.

V. ö. IDÉTLEN.
IJDÉTLENSÉG, (i-d-etlen-ség) fn. tt. idétlen-

ség-e't, harm. szr. — e. 1) Éretlen állapot vagy tulaj-

donság , fejletlenség. Idétlensége miatt korán elhalt

gyermek. 2) Átv. ért. sületlenség, sótalanság, izetlen-

ség, helytelenség , idomtalanság a beszédben , vagy

cselekvésmódban. Beszédnek, tréfának, elménczkedés-

nek idétlensége.

IDÉTLENSZÜLÉS, (idétlen- szülés) ösz. fn.

Szabálytalan állapot , midn valamely n a rendes

id eltt szüli el magzatját.

IDÉTLENSZÜLÖTT, (idétlen- szülött) Ösz. fn.

Magzat, mely a rendes idt megelzve, tehát kellleg

ki nem fejldve és képzdve jött e világra.

IDETOVA, (ide-tova) ösz. ih. I. IDEODA.
IDÉTT, (i de-ett v. i-de-en-t) régies ih. s am.

idején, idejében, korában. Szent István ideit, azaz

korában, idején. Fölveszi a személyragokat : idéliem,

idétted, idélte stb. azaz idmben, iddben stb. Idéttem

más világ volt.

IDEVÁGÓ, (ide-vágó) ösz. mn. Erre vagy ezekre

vonatkozó. Idevágó felsbb rendeletek.

IDEVALÓ
,
(ide-való) ösz. mn. Ezen helyhez,

testülethez vagy czélra való ; minek vagy kinek itt a

hona , tanyája ; mi ide tartozik , itt alkalmazandó.

Idevaló emberek , lakosok. Ezen könyv idevaló. Ezen

szék idevaló az asztalhoz , nem az ágyhoz. Az idevaló

edényeket válogassátok ki , a nem idevalókat vigyétek

haza.

IDÉZ, (i-de-ez) áth. m. idéz-tem ,

— tél ,
— étt.

Általán am. valakit magához rendel , ide parancsol,

meghagyja, hogy ide, azaz nála vagy eltte jelenjen

meg, hogy jjon ide. Az úr maga elébe idézi cselédeit.

Beidézni az utczán futkározó gyermekeket az iskolába.

Szellemeket, lelkeket, boszorkányokat idézni. Különösen

1) Törvényes ért. valakit bíróilag a törvényszék elébe

hí. Perbe idézni. Törvény elébe idézni. A vádlottakat

megidézni. Már a XVI. században divatozott : „Es

azokat , kik fegyveres kézzel rejám jöttének volth,

mind az vármegye színire idézem.
u „Továbbá ezért

az dologért székre idéztetett minket szógabiró által."

(Szalay Á. gyjteménye). 2) Mások beszédébl vagy

irományaiból , könyveibl mondatokat , szavakat bi-

zonyságul , felvilágosításul , ersítésül stb. hoz elé.

Régi jeles Írókból idézni valamit. Nagy emberek sza-

vait idézni. Szent írásból tárgyhoz ill szövegeket idéz-

ni. Péter, Pál apostolokat idézni.

IDEZÁRT
,

(ide-zárt) ösz. mn. Azon helyhez,

vagy helybe zárt, mely közelünkbe esik ; vagy azon

irományhoz mellékelt, mely kezünkben forog. Idezárt

bútorok. Idezárt váltó, bankjegypénz, meghatalmazás.

IDÉZÉS, (i-de-ez- és) fn. tt. idézés-t, tb. —ék,

harm. szr. —e. Cselekvés , melynél fogva valakit v.

valamit idézünk. Birói idézés. Lelkek idézése. Jeles

mondatok idézése. V. ö. IDÉZ.

IDÉZET, (i-de-ez-et) fn. tt. idézet-ét, harm. szr.

— e. Idézés eredménye vagy müve; idézés elvont ért.

véve ; azon szók , melyek által az idézés történik,

vagy melyek idéztetnek. Idézetek különféle jeles mun-

kákból. V. ö. IDÉZ.

IDÉZETLEN, (i-de-ez- étlen) mn. tt. idézetlen-t,

tb. — ék. Akit vagy amit nem idéztek. Idézetlen bn-

társakat elmarasztalni nem lehet.

IDÉZETT, (i-de-e.-:-ótt) mn. tt. idézétt-et. Akit

v. amit idéztek. Bíró elébe idézett tanúk. Jeles írók

mveibl idézett mondatok.

IDÉZ, (i-de-ez-ö) fn. és mn. tt. idéz-t, tb.

— k. Ki idéz valakit v. valamit. Idéz törvényszolga.

Perbeidézö hites személy. Szentírás szavait idéz szó-

nok. V. ö. IDÉZ.

IDÉZJEL, (idéz-jel) ösz. fn. Helyesírási jel

(„

—

u
), mely közé az idézett szókat vagy mondato-

kat zárjuk, pl. Üd-jözÜönk ezen szavai „Szeressed fe-

lebarátodat, mint tennen magadat ~ ; a tiszta erénytan

egyik alapelvét teszik.
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IDEZLEVÉL, (idéz-levél) sz. fn. 1. IDÉZ-
VÉNY.

D3ÉZVÉNY, (i-de-ez-vény) fn. tt. idézvény-t,

tb. — ék, harm. szr. — e v. —je. Hivatalos iromány,

levél, mely által valaki idéztetik, biró eltti megjele-

nésre felszólíttatik.

IDILLO, mn. tt. idillót. Kriza J. szerént a szé-

kelyeknél, különösen Udvarhelyszéken am. ügyetlen.

Figyelmet érdeml szó, mely az ,ügyetlen' szóból

azért nem származhatott , mert mély hangzó (ó) van
benne , s igen ritka eset , hogy a magas hangú szó

átváltoznék mély hangúvá és viszont. A tagadó érte-

lem azt gyaníttatja, hogy a ló a tagadó lan-ból mó-
dosult

; tehát a közelebbi alak : idil-lan ; idil törzs

pedig könnyen származhatott idom-bó\, t. i. az o, i-vé

változván, mint ham-o-s == ham-i-s szókban, s az m,

n-né, (mint a régies : rnevet, ma nevet), az n ismét l-\é,

(mint a régies : nám , ma lám) ; tehát idom = idim

= idin = idil. S az egész eredetileg : idomlan =
idomtalan.

IDKA, ARANY—, falu Abaúj megyében;
helyr. IdM-n, — ra, — ról.

IDNAP v. IDNEP, eredeti és némely régieknél

még ezen alakban eléforduló öszvetétele innep szónak.

L. INNEP.

LDOM, (id-om) fn. tt. idom-ot , harm. szr. —a
v. —ja. Jelenti valamely testnek rendes, szabályos,

arányos alakját , külsejét, vagyis azon módot , mely-

nél fogva annak részei ill , helyes viszonyban és

arányban állanak egymáshoz ; innét : hangidom, vers-

idom, idomos am. rendes, szabályos, módos, arányos,

s idomtalan am. esetlen, aránytalan, helytelen. Rokon
vele a régies ildom (eszély , eszélyesség , okosság), s

úgy látszik, mindkett ugyanazon eredet, mit értel-

mök rokonsága is bizonyít, mert ildom jelenti az ész-

nek helyes
, rendes , öszhangzó mködését vagy m-

köd erejét , s mindkett jó állapotot jelent , idom t.

i. a külsnek (testnek), ildom (mintegy : elme-idom)

a belsnek, (léleknek) jó állapotát. Minél fogva az is

hihet, hogy eredetileg am. jódom és jóldom, azaz jó
tulajdonságok aránya. Ily betváltozások vannak az

inkább és jonkább, ig, jog, igtat, jogtat, irgalom, jorga-

lom szókban. Egyébiránt v. ö. ILDOM szót is. Ne za-

varjuk öszve az ,alak* szóval.

Igen közel áll hozzá minden tekintetben a hel-

lén EIJQ, honnét az aoristus : íiov v. i'ov, infini-

tivus : idtív, s a középformában : tídoiiai (am. látok,

szemlélek) ; és innen származtatja a többek között

Benfey az HÖog (Ansehen , Gestalt) , ídsa (Gestali

stb.) Úvsisoí; (gestaltlos =. idomtalan) szókat. Gyö-
kül veszi a f-id alakot, honnan a latin videó, a szansz-

kritban vid
, mely am. tud. Az arabban cdím , am.

ábrázat, felüleg, (face , surface. Antlitz, Oberflache).

IDOMÁR, (idom-ár) fn. tt. idomár-t, tb. —ok,
harm. szr. —a v. —ja. Személy, ki bizonyos állato-

kat valamire ügyesekké képez
,
pl. kocsis lovakat,

paripákat, vadászebeket. Újabb kori alkotású szó.

IDOMATLAN, (id-om-at-lan) mn. 1. IDOMTA-
LAN.

IDOMATLANUL, 1. IDOMTALANUL.
IDOMI

,
(id-om-i) mn. tt. idomi-t , tb. — ak.

Idomot illet, ahhoz tartozó , arra vonatkozó. Idomi

kellékek. Idomi arány. V. ö. IDOM.
IDOMIAS, (id-om-i-as) mn. tt. idomias-t v. — at,

tb. — ak. Helyes alkotású, alakú, külsej ; idom sze-

rént készített. Tdomias szabás. Idomias szobor.

IDOMÍT , IDOMÍT
,
(id-om-ít) áth. m. idomít-

ott , htn. —ni v. — ani. 1) Valamit helyesen alakít,

képez, arányosan elkészít. Testhez idomítani a ruhát.

Vésüvel idomítani a, szobrot. 2) Gyakorlat által bizo-

nyos állatokat valamire ügyesekké tesz. Lovat pari-

pának idomítani. Ebeket vadászatra idomítani.

IDOMÍTÁS , IDOMÍTÁS
,

(id-om-ít-ás) fn. tt.

idomítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely

által valamit idomítunk. Testállás idomítása. Lovak,

ebek idomítása. V. ö. IDOMÍT.
IDOMÍTÁSI , IDOMITÁSI

,
(id-om-ít-ás-i) mn.

tt. idomítási-t, tb. — ak. Idomítást illet , ahhoz tar-

tozó , arra vonatkozó. Idomílási fáradság , ügyesség.

Idomítási díj.

IDOMÍTOTT, IDOMÍTOTT, (id-om-ít-ott) mn.

tt. idomított-at. Helyesen, arányosan, ill alakban el-

készített , kiképzett ; valamire ügyességet szerzett.

Színpadra idomított testállás. Paripának idomított

ló, vadászatra idomított vizsla, kopó.

IDOMOS, (id-om-os) mn. tt. idomos-t v. —at,

tb. — ak. Helyesen, arányosan kiképzett, rendes kül-

sej, alakú. Rokon vele hangokban is a latin : ido-

neus ; Benfey nem tesz róla említést, noha alig lehet

róla kétség , hogy szintén a Fid (f-id) gyökbl szár-

mazik. V. ö. IDOM. Idomos testalkat. Idomos szín-

padi alak. Idomos arcz. Idomos szoborm. V. ö.

IDOM.
IDOMOZ, (id-om-oz) áth. m. idomoz-tam, — tál,

— ott, 1. IDOMÍT.
IDOMTALAN, (idom-talan) mn. tt. idomtalan-t,

tb. — ok. Esetlen, helytelen, formátlan , rendetlen,

aránytalan alkotású, öszvehányt, vetett tagú. Idom-

talan buksi gyerek. Idomtalan görbicze, löcslábu. Fej-

szével faragott idomtalan szobor. Idomtalan termet.

Idomtalan ruhaszabás. V. ö. IDOM. Határozó gya-

nánt am. idomtalanul, idom nélkül.

IDOMTALANÍT, IDOMTALANIT, (idom-ta-

lan-ít) áth. m. idomtalanít-ott , htn. — ni v. —ani.

Idomtalanná tesz, elrutít. Elidomtalanít. V. ö. IDOM-

TALAN.
IDOMTALANÍTÁS , IDOMTALANITÁS, (id-

om-talan-ít-ás) fn. tt. idomtalanítás-t, tb. —ok, harm.

szr. — a. Cselekvés , mely által valaki vagy valami

idomtalanná tétetik. V. ö. IDOMTALAN.
IDOMTALANSAG

,
(idom-talan-ság) fn. tt.

idomtalanság-ot, harm. szr. —a. Esetlenség, helyte-

lenség, aránytalan, rendetlen alak, külsség, formát-

lanság. Idomtalansága miatt nem alkalmas a szín-

padra.



17 IDOMTALANUL—IDO IDO—IDO 18

IDOMTALANUL, (id-om-talan-ul) ih. Idomtalan

módon, azaz esetlenül, rendetlen alakban, aránytalan

külsvel, íbrmátlanul, helytelenül. Idomtalanul lépni,

állani a színpadon. Idomtalanul álló ruha.

IDOMÚ, (id-om-ií) mn. tt. idomú-t, tb. — k v.

— ak. Bizonyos idommal biró. Csinos idomú termet.

IDOMUL, IDOMUL, (idomúi) önh. m. ido-

múl-t. 1) Bizonyos alakúvá leszen , arányos , rendes,

helyes formára alakúi. Gyakorlat által idomúi a test.

A mvész vésüje alatt szoborrá idomúi a kö. 2) Vala-

mire ügyessé , képessé leszen. Nyergesnek idomúi a

betanított csikó. Tanítás által vadászatra idomúinak

az ebek. 3) Valamihez hozzá illeszkedik, alkalmazko-

dik. Testhez idomúi a jól szabott ruha.

IDMÚLÁS, IDOMULÁS, (id-om-úl-ás) fn. tt.

idomúlás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Állapot vagy

cselekvés , midn valaki v. valami idomúi. Testnek

idmúlása. V. ö. IDOMUL.
IDOMZAT, (id-om-oz-at) fn. tt. idomzat-ot,

harm. szr. —a. Valamely test, illetleg mü részeinek

arányszerü öszvefüggése, aránymértékes szerkezete
;

arányos alakzat, külforma.

DDOMZATOS, (id-om-oz-at-os) mn. tt. idomza-

tos-t v. —at , tb. — ak. Idomzattal biró, arány -

mértékü.

IDOMZATOSSÁG
,
(id-om-oz-at-os-ság) fn. tt.

idomzatosság-ot, harm. szr. — a. Tulajdonság, mely-

nél fogva valamely egésznek minden küls részei,

alakjai arányszerü viszonyban állanak egymáshoz.

Szobormüvek, emlékmüvek, épületek idomzatossága.

IDO, (i-d v. i-d-) fn. tt. idö-t. Személyragoz-

va : idm, idd, ideje ; idnk, idlök, idejék v. idejök ;

idim, idid, idi, idink, iditek, idik v. ideim , ide-

id, idei stb. Máskép : üd. Tiszta gyöke az egyszer

i v. ü hang, mely mozgást, menést, haladást jelent, s

megvan az i-get (v. ü-get), i-deg , illan , indul , ireg,

izeg szókban. A szláv Ijeto , hodina
,
godina , melyek

idt jelentenek , szintén mozgást , haladást jelent

gyököktl származnak. Ezen i , valamint a szansz-

kritban
, hajdan igegyök volt , s részesülje legegy-

szerbben i-, azaz mozgó, men, haladó, s d közbe-

vetéssel lett i-d-, mint : ken-ö ken-d-ö , sü-ö sül-ö,

sül-d- (sütni való fiatal disznó), tü-ö tü-d-ö , ben-ö

ben-d-ö ; om-ó om-d-ó , on-d-ó ; (ami omlik , leomlik,

köles korpája), kanász, konász, kon-d ász ; fonor, fon-

d-or stb. Ilyenekül tekinthetk : me-dd-ig , me-d-ig

(me-ig v. mely-ig helyett) ; a-dd-ig (ha ugyan nem a

régies adzig-nzk vétethetik) = a-dig (a-ig h.), e-dd-

ig, e-d-ig (e-ig h.).

Azonban némileg eltér értelemmel lehet annyi

is, mint : i-'öd- v. ü-öd-ö, valamint üz =: ü-öz, üget,

am. üög-et, üldöz= üöld-öz stb. Gvönyörü példánk

van erre Szalay Ágoston gyjteményében. (Négyszáz

magyar levél a XVI. századból) , a CLVI dik levél

végén : „Rejá gondoljon, jobb készen legyen kegy-

elmed) , hogy nem készletlen találjon az iödö =
iwdew, (a w több helyütt is am. ö v. ö, pl. jwny, megh-

A.KAD. NAGY SZÓTÁB. III. KÖT.

jw, jwnek , kezwlethlen = készletlen). A német csa-

ládban : Zeit , Zíd , Tied, Tie , tíd stb. szókról azt

mondja Heyse, hogy eredetök homályos.

,Id' vagy ,üd' tehát eredetileg jelent oly va-

lamit, mi mozog, jár, megy, halad. Az id eljár, sen-

kire nem vár. Szolga ugyan az id, de nem várakozik.

(Km.). Különösen 1) Am. a gondolkodás alakja, mely-

ben az ész az egymás után következ tárgyak és ese-

mények folyását felfogja. Az id és hely fogalmaival

kapcsoljuk öszve minden képleteinket. 2) Tapaszta-

lati és közönséges ért. a létezésnek azon szaka, fo-

lyama , mely alatt bizonyos mozgások, tünemények

rendesen és szabályosan visszafordulnak
,

pl. azon

mozgási szak , melyben a föld saját tengelye körül

megfordul (egy nap, 24 óra); melyben a hold min-

den változásain általmegy (hónap) ; melyben a föld

a nap körül bevégezi útját (év , esztend). Négy, öt,

hat nap. Hét , nyolcz hónap. Száz év , század. 3) Az

imént meghatározott idszakok egyes részei. Rövid,

hosszú, kis, nagy id. Korai, kés id. Kevés, sok, né-

mely, minden id. Szerencsés, boldog id. Békés, hábo-

rús, forradalmi id. Dolog , munka, evés, ivás , álom,

nyugalom ideje. Foly, telik, múlik, halad, repül, eljár

az id. Éjnek idején. Annak idején. Mindent a maga

idejében kell tenni. Eltalálni az idt (alkalmat). Az

idhöz (körülményekhez) alkalmazkodni. Mennyi az

id f Idejét múlni. Ez id tájon v. tájban. Az id min-

dennek mestere. (Km.). Idt veszteni , vesztegetni , mu-

latni, halogatni. Idt tölteni. Henyélve, haszontalanul

eltölteni az idt. Idre várni. Kijelölni, meghatározni

az idt. Múlt vagy elbbi , jelen ,
jöv id. Régi id,

új id.

„Áll egyedül Árpád egy csendes kis halom ormán
,

Lelke magas képzelmekkel forog a nagy idben
,

Annak elbbi s jöv tüneményit látja lebegni."

Vörösmarty (Zalán futása).

„Járd össze századink sorát

,

A régi s új idt

,

S tiszteld , magasztald mindenütt

A jót , nagyot , dicst
!"

Bacsányi János.

4) Különösen óra ; így használtatik gyakran a régi-

eknél
,
pl. Müncheni codexben : Azon idben (ex illa

hóra). Harmad id koron (circa horam tertiam). J
az id (venit hóra). Nemde tizenkét id vagyon e nap-

jában ? A vacsorának ideje korán (hóra coenae). A
Passióban : „Hatod idtl fogván kedeg setét ln
mind földnek színén kilenczed ideig. Es kilenczed

hórán ivölte Jézus nagy szóval." 5) A légnek bizo-

nyos idbeli állapota , változása. Szép, jó, kellemes,

tiszta, meleg id. Komor , rút , rósz , homályos , hideg

id. Állandó, változó, zivataros, ess, havas, zúzmarás,

zimankós id. 6) Kor, életszak. Gyermekid, ifjúsági,

öregségi id. Hosszú idt élni. Ideje vagyon (habét

aetatem). Münch. cod. Legszebb , legjobb idben lenni.

Ami idnkben ez mind máskép volt. V. ö. IDE, fn. 7)

2
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Nyelvtani é"rt. igék módosítása, mely a cselekvés és

szenvedés (szabatosabban : munkásság és lét) elmúlt

vagy jelennen folyó vagy jövend viszonyait fejezi

ki : régmúlt (elbbi múlt, imént múlt), múlt
,
félmúlt,

(jobban : függ múlt , hová tartoznak a viszonyos,

végzetlen és tartós múltak is), jelen, jöv , halárzatlan

idö stb. V. ö. IGE és IGEID.
Rokonok a héber py , sínai thien (coelum,

tempus).

IDÖELÖTTI, (id-eltti) sz. mn. Mi a kell,

szokott, rendes, határozott idt megelzi ; korai, éret-

len, idétlen. Idöelötti megjelenés. Idöelölti aggodalom.

Idöelötti gyümölcs. Idöelötti gyermek.

IDÖELÖTTISÉG, (id-elttiség) ösz. fn. Vala-

minek korai , a szokott , rendes, kell idt megelz
tulajdonsága vagy állapota. Idöelöttisége miatt Ízetlen

gyümölcs.

IDOERZO, (id-érz) ösz. mn. Mondjuk álla-

tokról, különösen pedig növényekrl , melyek az id
változását elre megérzik , vagyis rajtok történ bi-

zonyos változások által jelentik.

IDÖFOLYAM, (id-folyam) ösz. fn. Az idnek,

vagyis az idben történ eseményeknek egymás után

következése, haladása. Lassú, gyors, sebes idöfolyam.

IDÖFOLYÁS, (id-folyás) 1. IDÖFOLYAM.
IDFORGÁS, (id-forgás) ösz. fn. Bizonyos

események- vagy tüneményeknek határozott id alatti

visszakerülése. Szélesb ért. idfolyam.

IDÖHAGYÁS, (id-hagyás) ösz. fn. 1) Enge-

dés v. engedély, melynél fogva valakinek megenged-

jük, hogy valamit továbbra halaszthasson. 2) Idha-
tár kitzése. V. ö. IDHATÁR.

IDHALADÁS
,
(id-haladás) ösz. fn. Az id-

nek elfolyása, elmúlása.

IDÖHALASZTÁS
,
(id-halasztás) ösz. fn. 1)

Idvesztés, a most teendknek késbbre hagyása, el-

mulasztása. 2) Azon idnek meghosszabbítása, mely

alatt valamit tenni, végzeni kellene.

IDHATÁR, (id-határ) ösz. fn. Kiszabott,

meghatározott idpont , melynek betelteig valamit

meg kell tenni, véghez kell vinni. Az adósság lefize-

tésére, birö eltti megjelenésre kitzött idhatár.

IDHATÁROZÁS, (id -határozás) ösz. fn. Cse

lekvés , illetleg rendelés
,
parancsolás , meghagyás,

mely által valami teendnek idhatárt szabnak.

IDÖHEZAG, (id-hézag) ösz. fn. Hézag , üres-

ség valamely idszámlálásban, történelemben. Külön-

bözik : idhiány.

IDHIÁNY, (id-hiány) ösz. fn. Valamely cse-

lekvésre szükséges idnek nélkülözése.

IDÖHIBA
,
(id-hiba) ösz. fn. Hiba , melyet a

történetíró v. elbeszél követ el , midn az eseményt

más idre helyezi, mint valósággal történt, midn az

eléadott történet vagy annak részletei nem egyeznek

meg a korral , melyhez köttetnek
,
pl. idhibát kö-

vetne el , ki a X-dik századi háborúkban ágyúkkal

ldöztetne. (Anachronismus). Máskép : kortévesztés.

IDJÁRÁS, (id-járás) ösz. fn. Az égmérséklet

állapota, viszontagságai, változásai. Kedvez idjárás.

Változékony, majd ess, majd hideg idjárás. Tavaszi,

nyári idjárás.

IDJÁRÁSTAN, (idö -járás-tan) ösz. fn. Ta-

pasztalati eseményeken alapuló tan, az égmérséklet

állapotáról, viszontagságairól, tüneményeirl, pl. es-

rl
, ködrl , hóról, dérrl, felhkrl, szélrl és azok

okairól. (Meteorológia).

IDJÁRTÁVAL, (id-jártával) ösz. ih. Id
folytában , idvel , bizonyos idszak betöltével , el-

múlta után. Idjártával igen sok dolog megváltozik.

Idöjártával majd ránk is kerül a sor. Máskép : id-

jártában v. idöjártára. Néhutt : idövártalva.

IDJÓS, (id-jós) ösz. fn. és mn. Aki vagy ami

a következ idjárást elre megjövendöli. Az idjósok

gyakran csalatkoznak. Idjós testi bajok, sérvek.

IDÖJUTVA, (id-jutva) ih. Ha id jut reá.

Máskép a székelyeknél : idötanálva = ha idö úgy
találkozik. (Kriza János).

IDKOR, (id-kor) ösz. fn. 1) Életszak vagy

id, mennyiben bizonyos lények, különösen növények

és állatok életét, létezését jelenti. Rövid , hosszú id-

kort élni. 2) Az általán vett idbl bizonyos szak,

részlet. Hajdani, közép, újabb, legújabb idkor.

IDKOR, (id-kör) ösz. fn. Az általán vett id-

bl azon részlet, mely alatt bizonyos események visz-

szafordulnak , bizonyos tünemények kifejldnek. A
föld forgásának idököre egy év. Bizonyos idökörben,

pl. minden hónapban elékerül fejfájás. (Periódus

temporis).

IDÖKÖRI
,
(id-köri) ösz. mn. Idkörben elé-

tünö, megjelen ; bizonyos idkört illet, arra vonat-

kozó. Idököri tünemények, nyavalyák. (Periodicus).

IDÖKÖRÖNKÉNT, (id-körönként) ösz. ih. Bi-

zonyos idköröket tartva , követve. Idökörönként élé-

forduló tünemények.

IDKÖZ, (id-köz) ösz. fn. Köz, mely bizonyos

idszak eleje és vége között foglaltatik, pl. Az elébbi

király halála és utóbbi megkoronáztatása közötti id-

köz. Árpádtól István királyig tartó idköz.

IDKÖZBEN
,

(id közben) ösz. ih. Némely

idben, némelykor, néha, azonban, azalatt ; bizonyos

idnek kezdete és vége között. Idközben magam is

kikirándulok a falura.

IDKÖZI, (id-köz-i) ösz. mn. Idközben tör-

tén, létez ; csak némely idt illet, ideiglenes. Id-

közi szórakozás. Idközi rendelkezés.

IDÖKÖZILEG, (idö-közileg) ösz. ib. Csak né-

mely idt, vagyis idközt illetleg ; ideiglenesen. Idö-

közileg intézkedni valami felöl.

IDÖLAJSTROM, (id-lajstrom) ösz. fn. Laj-

strom, melyben a történt események bizonyos idsza-

kok, pl. napok, hónapok, évek, századok szerént el-

soroltatnak.

IDLEGES, (i-d-leg-es) mn. tt. idlegest, tb.

— ek. Azon idben vagy idöszerént lev. Pest váró-
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sának idleges fpolgármestere. Különbözik : ideig-

lenes.

DDLEJÁRAT, (idö-Ie-járat) sz. fn. Valamely

idnek lefolyta vagy lefolyása, eltelése. V. ö. LEJÁ-

RAT.
IDMENNYISÉG, (id-mennyiség) lásd : ID-

MÉRTÉK.
IDMÉRET, (id méret) ösz. fn. Valamely be-

szédrésznek állandó idomzatos idmennyiségbe alakí-

tása. Lejti, lebeg, lengedez, toborzéki idméret. Gö-

rögös , magyaros idöméret.

IDÖMÉRETÉS, (id-méretés) ösz. mn. Mely

szabályszer idmérettel van ellátva, öszveállítva.

IDMÉR, (id-mér) ösz. fn. 1) Személy, ki

az idt méri. 2) Eszköz , mely által az id mértéke

meghatároztatik
,
pl. az órások , a karmesterek idt

mutató és meghatározó eszközei.

IDMÉRTAN, (id-mér-tan) ösz. fn. Tan,

vagyis szabályok öszvege , mely a verselésben vagy

zenében az idméretet és idmértéket adja elé.

IDMÉRTÉK, (id- mérték) ösz. fn. 1) Szélesb

ért. az idnek bizonyos határozott része , mely által

az idfolyamát mérni szoktuk, milyenek : perez, óra,

nap, hónap, év. 2) Szorosb ért. a zenészeknél azon

mérték, mely szerént a hangokat , vagyis egyes üte-

nyeket rövidebb vagy hosszabb ideig kell kitartani.

Lassú, halk, gyors idmérték. (Tempó). 3) A nyelv-

tanban a szótagoknak rövidebb vagy hosszabb han-

goztatása. A magyarban az a, e, i, o, u, ö, ü , rövid

idmértékilek , ha 1) nincs ékezetök vagy nincs vonás

felettök, vagy 2) ha utánok nincs torlat, azaz közvetle-

nül akár azon , akár más következ szóban csak egy

mássalhangzó áll, vagy épen semmi mássalhangzó nem

áll vagy végre, ha bár a következ szó elején több más-

salhangzó van is, pl. krajezár , de az illet rövid ön-

hangzó a szó végén áll.

IDMÉRTÉKÉS, (id-mértékés) ösz. mn. Ami
idmértékkel bír. Idömértékes nyelv, zene, versek.

IDMOSTOHASÁG, (id-mostohaság) ösz. fn.

A természeti idnek egy vagy más módon kedvezt-

len járása
,
pl. nagy aszály vagy túlságos eszés , az

idjárás mostohasága. Ertjük általában a világi id,

vagyis a világi események kedveztlen voltáról is, az

idk mostohaságáról.

IDMÚLÁS
,
(id-mulás) ösz. fn. Általán , az

idnek eltelése , eltnése. Szorosb ért. lásd : IDÖ-

SÜLÉS.
IDMULASZTÁS, (id-mulasztás) ösz. fn. Ha-

nyagság vagy véletlen, akaratlan elkésés neme , mi-

dn valaki az idt elszalasztja, nem használja , tétle-

nül elfolyni engedi.

IDÖMULATÁS, (id-mulatás) ösz. fn. Idtöltés,

vagyis oly foglalkodás, különösen lelket vidító mkö-
dés, mely az unalmat elzi, s az id folyását mintegy

észrevétlenül sietteti.

IDÖMULTÁVAL, (id-multával) ösz. ih. Bizo-

nyos vagy némely idszak lefolyta után. Idömultával

ö is megváltoztatta szándékát.

IDNAP
,
(id-nap) ösz. fn. Meghatározott és

valamire legalkalmasabb idpont; valaminek saját

ideje, kora. Idönapra megjelenni a kitzött helyen. Né-

mely ember idnap eltt megvénül. Idnap után (késn)

jöttél.

IDNKÉNT, (i-d-en-ként) ih. Nem folytonosan,

hanem bizonyos idközök után , meg-megszakasztva.

Idnként meglátogatni valakit. Idnként mutatkozó

kórjelek.

IDNY, (i-d-öny) fn. tt. idöny-t , tb. — ök,

harm. szr. —e. Bizonyos mértékekre felosztott id,

különösen melyekhez a hangokat az éneklésben , ze-

nében , a tagmozgásokat a lépésben, táuczban alkal-

mazni kell. Idnyi tartani. Idnyre lépni , tánczolni,

(tempó ; különbözik : tactus = ütem ; és : idény).

IDNYERÉS, (id-nyerés) ösz. fn. Mködés,
állapot, midn az idt folytonosan használva javunkra

fordítjuk. Ellenkezje : idövesztés.

IDONYOM, (id-nyom) ösz. fn. Jelek , marad-

ványok, melyek bizonyos idt leélt tárgyakon látsza-

nak. Idnyomok az emberi arezon.

IDOPERCZ, (id-percz) ösz. fn. Az idnek leg-

kisebb mértékneme. V. ö. PERCZ.
IDPERCZENET, 1. IDOPERCZ.

„Minden idperczenetben

Mindennem szegeletben

Üldözm vagy szünetlen

,

Hagyj békét oh kegyetlen!"

Kisfaludy S.

IDPONT, (id-pont) ösz. fn. 1) Az idnek
kisded része, pl. perez, óra. Azon idpontban hala meg,

midn a földrengés kezddött. 2) Oly idrész , mely

bizonyos eseményrl nevezetes. Krisztus születése

azon idpont, melytl a keresztény idszámlálás kezde-

tét veszi.

IDRE-HÁRA, 1. ,IDEIG* alatt.

IDREND, (id-rend) ösz. fn. Rend , melyben

az idben történt események egymás után következ-

nek. Idrendben elszámlálni valamely ország viszon-

tagságait. Idrendbe szedett királyok élete, nevei. Id-

rendet tartani a történetírásban.

IDROMBOLTA
,

(id-rombolta) ösz. mn. Az

,idrongált' szónál nagyobb fokot, rontóbb hatást je-

lent melléknév. V. ö. IDÖRONGÁLT.

IDRONGÁLT, IDRONGÁLTA, (id-rongált

v. -rongálta) ösz. mn. Amit a huzamos vagy hossza-

san tartott id már megviselt , az id foga megrág-

csált. Idrongálta várak, köz épületek. Átv. értelemben

is. Idrongálta szépség, arczvonalak.

IDÖRÖVIDSÉG, (id-rövidség) ösz. fn. A cse-

lekvésre szükséges idnek szk volta.

IDS, (i-d-es) mn. tt. idös-t v. — et, tb. —ek.

1) Több vagy hosszabb idig él, létez, koros, agg.

Ids ember. 2) Szélesb ért. bizonyos ideig él, létez.

Mennyi ids ezen fiú ? Te velem egy ids vagy. Elég

2*
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ids vagy , már lehet eszed. 3) Higgadt , megfontolt,

el nem hirtelenkedett. Ids, érett tanács. (Faludi).

IDSB
, (1), (i-d-es-b) mn. az ids szónak

másod foka, tt. idsb-et. Régebben él, létez, elbb

született, korosb, vénebb. Te idsb vagy nálamnál.

Idsbfi.

IDSB, (2), (mint föntebb), fn. Személy, ki bi-

zonyos testület tagjai között korára vagy hivatalára

nézve legöregebb, vagy az öregebbek osztályába való.

Egyetemi karok idsbei v. idsbjei. Nép idsbei. Szer-

zetes rend idösbei. Mi NN. városi sebészek idösbei.

(Senior). Alidsb v. másodidsb (prosenior). Család,

vagy nemzetség idsbje.

IDSBFI, (idösb-fi) ösz. fn. A családban leg-

id8bik fi, ki a hitbizományi birja.

IDSBFISÉG, (idsb-fiség) ösz. fn. Hitbizo-

mány faja , midn a hitbizományi jószágot a család-

ban legidsbik fi kapja és birja.

IDSBIK, (i-d-es-b-ik) másod fokú mn. tt.

idsbik-et. Bizonyos testület v. osztály tagjai között

a korosabbik; testvérek között öregebbik. Idsbik

tanácsos. Fekv birtokimat idsbik fiamra hagyom.

Ez legidsbik gyermekem.

IDSBSÉG
,

(i-d-es-b-ség) fn. tt. idsbség-ét.

Tulajdonság vagy jogok öszvege, melyekkel oly sze-

mély bir, kit idsbnek nevezünk. V. ö. IDSB. Kü-

lönösen
,

polgári intézmény, mely szerént némely

nemzetségekben , azok díszének, gazdagságának fen-

tartásaul , a legidsb nemzetségág legkorosabb tag-

jának számára, némely elidegenílhetlen birtokok,

mint hitbizományok alapitvák ; továbbá am. e végre

alapított jószágok. (Senioratus).

IDÖSBSÉGI, (i-d-ö-es-b-ség-i) mn. tt. idsb-

ségi-t, tb. — ek. Idsbséget illet, ahhoz tartozó, arra

vonatkozó. Idösbségi javak.

IDÖSÍT, IDÖSIT, (i-dö-es-ít) áth. m. idsU-étt,

htn. —ni v. — eni. Törvényi ért. véghezviszi, hogy bi-

zonyos birtok vagy jog elidsüljön. Elidösít. V. ö.

IDSÜL.
IDÖSÍTÉS , IDÖSITÉS ,

(i-d--es-ít-és) fn. tt.

idsítés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely

által bizonyos birtok vagy jog elidsül.

IDSÖDÉS, (i-d--es-éd-és) fn. tt. idsödés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Állapot, midn valaki vén-

hedik, korosodik, életideje eljár.

IDSÖDIK, (i-d--es-éd-ik) k. m. idösöd-tem,

—tél, —ott. Korosodik, vénhedik, élete napjai eljár-

nak. Fiaim ! én már idsödöm, dolgozzatok ti helyettem.

DDÖSSÉG, (i-d--es-ség) fn. tt. idösség-ét, harm.

szr. — e. Ids, azaz koros állapot vagy minség;

vénség, korosság.

IDSÜL, IDSÜL, (i-d--es-ül) önh. m. id-

sül-t. Törvényes ért. bizonyos id
,

pl. harminczkét

év multával valamely birtok vagy jog egyik félre

nézve érvénytelenné , másik félre nézve pedig érvé-

nyessé lesz, pl. midn valaki a magyar törvény sze-

rént 32 évig némely birtoka fölött jogait nem gya-

korlottá, elhanyagolta , ellenben azokat egy másik,

ellenmondás, ellenállás nélkül használta, és hatalmá-

ban tartotta, az illet birtok az elébbi tulajdonostól

elidsült , s a meg nem zavart haszonvevre szállott

által. S ez utóbbi azt az újabb jogi nyelven ,elbirto-

kolni' mondatik. Máskép : évül, elévül.

IDSÜLÉS, IDSÜLÉS, (i-d-es-l-és) fn. tt.

idsülés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Állapot , midn
bizonyos birtok vagy jog elidsül. Máskép : elévülés.

V. ö. IDSÜL.
TDSÜLET, IDÖSÜLET, (i-d-es-ül-et) fn. tt.

idösület-ét , harm. szr. — e. Idsülés elvont érte-

lemben.

IDSÜLT, (i-d--es-ül-t) mn. tt. idösült-et. Mi

a birtoki jog nem gyakorlása vagy elhanyagolása

miatt érvénytelenné lett , s másra szállott. V. ö.

IDSÜL.
IDSZABAS, (id-szabás) ösz. fn. Cselekvés,

melynél fogva valaminek idhatárt rendelünk , s ki-

tzzük az idpontot, meddig valamit meg kell tenni,

vagy el lehet halasztani.

IDSZAK, (id-szak) ösz. fn. Meghatározott

rész az általánosan vett id folyamából , idkör. Is-

kolai idszak , szünnapok idszaka. Különösen , oly

idrész, az évnek azon szaka, melyben rendesen va-

lami történni szokott, mely valamire kitünleg alkal-

mas, és használtatik. Fürdi idszak. Farsangi id-

szak ; újabban : idény.

IDSZAKASZ
,

(id-szakasz) ösz. fn. 1. ID-
SZAK.

IDSZAKI, (id-szaki) ösz. mn. Idszakonként

megjelen , bizonyos idkörben mköd vagy id-

körre szorított. Idszaki röpiratok. Idszaki irodalom.

Idszaki sajtó.

IDSZAKILAG
,
(id-szakilag) ösz. ih. Bizo-

nyos idszakokban, idnként. Idöszakilag kiadott röp-

iratok.

IDSZAKIRAT, (id-szak-irat) ösz. fn. Hatá-

rozott idszakokban megjelen irat
,

pl. évnegyedi,

havi lapok.

IDSZAKONKÉNT
,
(id-szakonként) 1. ID-

SZAKILAG.
IDSZAKOS

,
(id-szakos) ösz. mn. Idsza-

kokra felosztott , idszakonként megjelen
,
gyakor-

lott stb.

IDSZAKOSSÁG, (id-szakosság) ösz. fn. Ese-

mények, tünemények azon tulajdonsága, melynél fog-

va nem folytonosan, hanem csak némely vagy bizo-

nyos idszakokban jelennek meg.

IDÖSZAM
,
(id-szám) ösz. fn. Evek vagy szá-

zadok szerént rendezett idszak , mely a világ törté-

netének valamely nevezetes eseményétl veszi kezde-

tét, pl. a világ teremtésétl , Róma építése- , Krisz-

tus születése- , Mahomet futásától. Római idöszám.

Keresztény idöszám. (Aera).

IDSZÁMLÁLÁS, (id-számlálás) Ösz. fn. A
történetírásnak egyik lényeges mködése , mely az
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egymás után következ vagy ugyanazon idben fel-

tn események idejét eléadja, különösen az évek fo-

lyama szerént elrendezi.

IDOSZÁMTAN, (id-szám-tan) ösz. fn. A tör-

ténetírás segédtana , mely a különféle idszámokat

tárgyalja, kezdetöket meghatározza, s egymással ösz-

vehasonlítja, s az által a világesemények ideje sorát,

s egyes események bizonyos idpontját kijelöli. (Chro-

nologia). V. ö. IDSZÁM.
ID SZERÉNT VALÓ, 1. IDLEGES.
IDSZER, (id-széríí) ösz. mn. 1) Bizonyos

idszakhoz , korhoz ill , alkalmazott. Idszer mezei

munkák. Idszer vállalatok , máskép : korszer. L.

ezt. 2) Mulandó, nem tartós, változó, mint az id.

IDTÁBLA, (id-tábla) ösz. fn. Tábla, melyen

a történeti események idszám , évszám szerént föl-

jegyezvék , elésorolvák. Világtörténetek idtáblája.

Hazánk történeteinek idtáblája Árpádtól a legújabb

korig.

IDTÁBLÁZAT, (id-táblázat) ösz. fn. Táblá-

zat vagy rovatok öszvege valamely idbeli történetek

id- és sorszám szerénti kivonatos följegyzésére, egy-

beállítására, öszvevetésére.

IDÖTÁJ, (id-táj) ösz. fn. Mi bizonyos idpont-

hoz közel esik ; bizonyos idszaknak köre. Elünk ve-

le , midn valamely eseménynek idpontját , óráját,

napját , évét meghatározni nem tudjuk , vagy nem

akarjuk, pl. Reggeli idtájban lopták el pénzemet. Ez

azon idtájban történhetett, midn honn nem valék. V.

ö. TÁJ.

IDOTAN, (id-tan) ösz. fn. 1) Tan az égmér-

sékleti tüneményekrl, pl. meleg, hideg változatairól

2) 1. IDSZÁMTAN.
IDTARTAM, (id-tartam) ösz. fn. Az idnek

hosszabb-rövidebb részekre felosztása az elmében. A
többé-kevésbé hosszabbnak : idszak , idfolyam, ha

csak egy pillanatnyi : idpont a neve.

IDTARTÁS, (id-tartás) ösz. fn. 1) Bizonyos

idnek folytonos haladása, tartósága. Felhs , meleg,

hideg idtartás. 2) Cselekvési rend v. pontosság, mely

szerént valaki a kiszabott, kitzött idt el nem mu-

lasztja ,
valaminek idejét megtartja. A tisztviselnek

egyik fkötelessége a pontos idötartás.

IDTELÉS, (id-telés) ösz. fn. Idfolyás , id-

haladás, idomulás az egymás után következ esemé-

nyek eltnése.

IDTLEN, 1. IDÉTLEN.

IDTÖLTÉS, (id-töltés) ösz. ín. Kedves, kel-

lemes, mulattató foglalkodás , mely az id folyását

mintegy sietteti, észrevétlenné teszi, s az unalmat el-

távoztatja. Neked a vadászat , nekem az olvasás leg-

kedvesebb idtöltésem. Idtöltésre irt könyvek. Idtölté-

sül hírlapokat olvasni.

IDTÖLTÉSBL, (id-töltésbl) ösz. ih. A vé-

gett, hogy az id teljék, unalom elzésére, mulatság

kedveért. Idtöltésbl kártyázni, sétálni, színházba

menni.

IDOTOLTO, (id-tölt) ösz. mn. és fa. 1) Mi
által unalmat zünk, az idt elfolyni siettetjük. Id-
tölt mulatságok, játékok, olvasmányok. 2) Személy,

ki mulattató társalgása által megrövidíti az idt , v.

kinek egyetlen foglalkodása az idt kényelmesen,

mulatva, dologtalanul eltölteni.

IDTUDOMÁNY, (id-tudomány) lásd : ID-
SZÁMTAN.

IDOÜVEG, (id-üveg) ösz. fn. Általán üvegesz-

köz, üvegcs
, mely bizonyos folyadékkal , rendesen

higanynyal megtöltve az id , vagyis légmérséklet

változásait és fokait kimutatja , milyenek pl. a hév-

mér, légmér.

IDVÁLTOZÁS, (id-változás) ösz. fn. 1) Egyik
idszak elmúlása, s másik feltnése, kezdete

,
pl. mi-

dn az ó év után új kezddik. 2) A légmérséklet- v.

égi tüneménynek más állapotba átmenése
,
pl. midn

der után ború, meleg után hideg következik vagy
viszont. Hirtelen , sr idváltozás. Tavaszszál gya-

kori szokott lenni az idváltozás. Idváltozást jelent

csúzos bajok. Némely állatok igen megérzik elre az

idváltozást.

IDVÁRTATVA, (id -vártatva) 1. IDJÁR-
TÁVAL.

IDVEL, (i-d-vel) ih. Id multával , bizonyos

id lefolyta után. Idvel minden máskép lesz. Majd
idvel nekünk is jobbra fordul dolgunk.

IDVESZTÉGETÉS, (id-vesztégetés) ösz. fn.

Az idnek munka nélkül használatlanul elhalazs-

tása, eltöltése vagy haszontalan dolgokra való for-

dítása.

IDVESZTÉGET
,
(id-vesztéget) ösz. mn.

és fn. 1) Mi által vagy miatt az id haszonvétlenül

elmúlik
,
elvész. Idövesztegelö játékok, dombérozások.

2) Személy, ki az idt használatlanul elmúlni hagyja,

naplopó, ácsorgó.

IDVESZTÉS, (id-vesztés) ösz. fn. Bizonyos
id használatának elmulasztása vagy kelletinél több

id , mint amennyi valamely dolog végrehajtására

megkívántatik. A régi robotrendszer sok idvesztéssel

járt. V. ö. IDNYERÉS.
IDÖVESZTESSÉG

,
(id-vesztesség) 1. ID-

VESZTÉS.
IDÖVETÉS, (id-vetés) ösz. fn. 1. IDSZÁM-

TAN.
IDVET, (id-vet) ösz. fn. Történettudós,

ki a történeteket, világeseményeket idszám szerént

elrendezi, s öszveállítja, s a különféle idszámláláso-

kat rendszeresen egyezteti. (Chronologus).

IDVIZSGÁLÁS
,

(id-vizsgálás) ; IDOVIZS-
GÁLÓ

,
(id-vizsgáló) ; 1. IDVETÉS , IDVETÖ.

IDZ, (i-d-ez) önh. m. idz-tem, —tél, —ött.

Idt tölt, mulat ; késik, elmarad. Bor mellett idzni.

Hol idztél oly sokáig f Faludi áth. ért. is használja,

s am. idt rendel, határoz, kitz. Idzött óra ; idzött

korra; közelít az idzött nap.
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IDZÉS, (i-d--ez-és) fa. tt idzés-t , tb. — ék,

harm. szr. — e. 1) Idtöltés, idömulatás , késés. 2)

Id kitzése.

IDKÁNY, falu Abaúj megyében ; helyr. Idrány-

ba, — ban, — ból.

IDÜL, IDÜL, (1), (i-d--ül) önb. m. idül-t.

Idnként elékerül vagy hosszú idre kiterjed , meg-

gyökeresedik. Mondják testi nyavalyákról , melyek

tartósak és megrögzöttek szoktak lenni.

IDÜL, IDÜL, (2), (id-ül) önh. m. idül-t. Gyöke

id, melybl idv , idves, idvez, idvezl is stb. származ-

nak. Értelme : egészsége, megroncsolt testi állapota

jobbra változik
,
jobban érzi magát , épül , éperedik,

magához, erejéhez tér. Máskép : üdül. V. ö. ID, UD.

ÜDÜLÉS, IDÜLÉS, (1), (i-d-ül-és) fn. tt. id-

lés-t , tb. —ék , harm. szr. — e. Nyavalya állapota,

midn hosszabb idre terjed , s meggyökeresedik. V.

ö. IDÜL, 1).

ÜDÜLÉS, DDÜLÉS, (2), (id-ül- és) fa. tt. idülés-t

tb. — ék, harm. szr. — e. Állapot, midn valaki idül,

azaz egészsége visszatér, jobbá lesz vagy lenni kezd.

Felidülésem után legott útra kelek. Máskép : üdülés.

IDÜLT, (i-d-ö-ül-t) mn. tt. idült-et. Hosszú idig

tartó , meggyökeresedett , bizonyos idváltozásokkor

visszatér. Mondjuk betegségrl, nyavalyákról. Idült

csúzos bajok. Idült köszvény.

IDV, (id-v) fa. tt. idv- el v. —ét, harm. szr. — e.

Gyöke id, mely szanszkrit nyelven am. innepel, éne-

kel , vagyis énekkel tisztel , dicsér , áld , boldognak

mond. Eredetileg egynek látszik a di gyökkel, s id-v

nem egyéb, mint di-v v. divó, ami dívik , ami divást,

divó állapotot mutat. Héber nyelven idav, arabul adu

am. segít, segély által megszabadít, boldog állapotba

helyez, rósz sorsot javít. Idv szóval látszik egyezni a

latin ave is. Ezen öszvehasonlítások után idv jelent

áldott, boldog, szabad helyzetet v. állapotot , áldást,

boldogságot, különösen lelki boldogságot , melyet Is-

ten kegyelme és segítsége által érünk el. Zárt ajak-

kal : üdv. V. ö. DDVES, IDVEZEL.
IDVARNOK, falu Torontál megyében ; SZL-

LÖS-IDVARNOK , falu ugyanott ; helyr. Idvarnok-

on, — ra, —ról.

IDVES v. IDVÉS, (id-v-es) mn. tt. idves-t v.

— et, tb. —ek. Idvvel párosult, mi idvet, azaz áldást,

szerencsét , boldogságot hoz , különösen a léleknek

örök nyugalmat, megelégedést, dicsítést szerez. Id-

ves szándék , akarat. Idves változások a nemzeti kor-

mányban. Idves törvényezikkelyek. Idves imádság, szent

beszédek, oktatások. Máskép : üdvös.

IDVESEN v. IDVÉSEN, (id-v-es-en) ih. Boldo-

gul, szerencsésen, áldással, lelki megnyugvással ; oly

módon , mely áldást , szerencsét , boldogságot , lelki

nyugalmat szerez, máskép : üdvösen. V. ö. IDVES.

IDVESSÉG v. DDVÉSSÉG, (id-v-es-ség) fn. tt.

idvesség-ét, harm. szr. — e. Idves, azaz áldásos, bol-

dog , szerencsés, nyugott, megelégedett sors, állapot.

Jó fejedelemtl és bölcs törvényektl függ a népek id-

vessége. Különösen lelki állapot, öröm és nyugalom,

melyben azok részesülnek , kik a szent valláson ala-

puló erény szabályainak és törvényeinek követése ál-

tal bensleg megelégedettek, s haláluk után Isten kü-

lönös kegyelmében részesülnek. Örök, mennyei idves-

ség. Az idvesség utján járni. Idvesség reményében a

földi viszontagságokat békével szenvedni. Máskép : üd-

vösség. Ellentéte : kárhozat.

IDVÉSSÉGÉS, (id-v-és-ség-és) mn. tt. idvéssé-

gés-t v. —et, tb. —ek. Idvességet hozó, eszközlö. Id-

vességes lelki gyakorlatok.

IDVEZ v. IDVÉZ, (id-v-ez) mn. mely csak a

légy igével használtatik : idvez légy, többesben : id-

vezek legyetek. Képzésre nézve olyan , mint szár-az,

ig-az, nehéz melléknevek, melyekben az az ez képz
nem egyéb , mint a módosított , s tulajdonságot je-

lent as
}
es : idv-es, szár-as, ig-as, neh-es, száraz t. i.

az, minek levelei, nedvei kivesztek, s csak szára, tör-

zse , szilárd része maradt ; igaz , mely iggal
,
joggal

bir, s idvez, am. idvvel ellátott, idves ; honnét idvez-

légy am. légy idves , idv legyen veled , légy áldott,

boldog, szerencsés. Iiy szókkal élünk, midn valakit

köszönteni , innepélyesen fogadni , szóval idvezleni

szoktunk. Ezzel kezddik az ismert angyali idvezlet

:

Idvezlégy Mária , malaszttal teljes. Máskép : üdvöz.

IDVEZÉL , v. IDVÉZÉL
,
(id-v-ez-él) áth. m.

idvezél-t v. idvezlétt, htn. —ni v. idvezleni. 1) Tulaj-

don és szoros ért. valakit ezen szóval köszönt, fogad
;

idvez légy, idv neked. Az Úr angyala idvezlé szz Má-
riát. 2) Szélesb ért. találkozás vagy látogatás alkal-

mával valakit bizonyos jó kivánatu szókkal , örömet

jelent tisztelgésekkel, kedves nyilatkozattal köszönt,

fogad. Szívbl örvendek , hogy házamnál idvezelhetlek.

Mint legkegyesebb urunkat
,
jótevnket a hála és öröm

legforróbb szavaival idvezlnk tégedet. A kelletlen ven-

déget nem idvezleni. Idvezlem önt. Máskép : üdvözöl.

IDVEZÍT, IDVEZIT, (id-v-ez-ít) áth. m. idve-

zít-étt , htn. — ni v. — eni. Idvezzé tesz , azaz esz-

közli, megcselekszi , hogy idvez legyen, hogy boldo-

guljon, különösen lelkileg , az erény és szent vallás

buzgó követése és gyakorlata által örök mennyei ju-

talomban részesüljön. A hit egyedül nem idvezít. Tel-

jesítsük Isten akaratát , hogy idvezíisen bennünket. V.

ö. IDV, IDVEZ.
DDVEZÍTÉS, IDVEZITÉS, (id-v-ez-ít-és) fa. tt.

idvezítés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely

valakit idvezít, mely által valaki idvezül.

IDVEZÍTÖ, IDVEZITÖ, (id-v-ez-ít-) mn és

fn. tt. idvezítö-t. 1) Idvezzé tev, idvességet szerz,

hozó, adó. Idvezítö hit, mely jó cselekedetek által nyi-

latkozik. 2) Személy, ki idvességet szerez, boldogít,

veszélybl kisegít, kiszabadít \ különösen nemesebb

ért. Jézus Krisztus, a megváltó , és az erkölcs mes-

tere, s azáltal is a világnak legnagyobb boldogítója.

IDVEZLET v. DDVÉZLET, (id-v-ez-él-et) fa.

tt. idvezlet-éi , harm. szr. — e. Tisztelg, örömet, há-

lát j elent, áldást, boldogságot kivánó szavak, me-
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lyekkel valakit találkozás vagy látogatás alkalmával

köszöntünk, fogadunk, megtisztelünk. A kinevezett új

fnök idvezlete. Angyali idvezlet. A szives idvezletet ér-

zékenyen fogadni. Máskép : üdvözlet.

IDVEZÜL, 1DVÉZÜL, (id-v-ez-ül) önli. m. id-

vezül-t. Vallási, különösen keresztényi ért. am. lelki-

leg boldogul, az Isten választottai között örök, meny-

nyei dicsséget, boldogságot nyer. Ellentéte : kárho-

zik, elkárhozik. Aki hiszen és megkeresztelkedik, idve-

zíil ; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. (Márk. 16. 16).

Szélesb ért. boldogiü, sikert ér valamivel. Semmikép

nem idvezülhetek vele.

IDVEZÜLÉS, IDVÉZÜLÉS, (id-v-ez-ül-és) fn.

tt. idvezülés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Keresztény

ért. az örök mennyei boldogságnak elnyerése , lelki

dicsöülés. Ellentéte : kárhozás, elkárhozás. V. ö. ID-

VEZ, IDVEZÜL.

IDVEZÜLET, IDVÉZÜLET, (id-v-ez-ül-et) fn.

tt. idvezület-ét, harm. szr. — e. Örök mennyei boldog-

ságban , dicsségben álló lelki állapot. Ellentéte :

kárhozat.

IDVEZÜLT, IDVÉZÜLT, (id-v-ez-ül-t) mn. tt.

idvezült-et. Szorosb ért. ki örök mennyei boldogsá-

got, dicsséget nyert. Istennek idvezült választottai.

Idvezült vértanúk, hitvallók, hivek. Szélesb ért. némi

kegyelettel mondják a megholtakról általában, s am.

boldogult , Istenben elnyugodott. Idvezült apám.

Imádkozzunk az idvezült sirja fölött.

IED v. ÍED, IEDÉS, IEDSÉG stb. 1. IJED,

IJEDÉS stb.

IF, elvont gyök, mely megvan az ifjú , ifjoncz,

ifjad, ifjudik, ifjászt stb. származékokban. Eredetileg

iv, melybl lett iv-ik, iv-adék. Ivik a hal, azaz nemzés

végett közlekedik. Dics ivadék, azaz nemzedék. For-

dítva egyezik fi fnévvel. Rokon vele a latin juvenis,

német jung , Junker , illír junák szók gyöke. A v , a

lágy j bet eltt könnyebb kiejtés végett változik ál-

tal rokon / betre, s iv-ju, iv-joncz, iv-jít stb. helyett

lesz if-jú, if-jonez , if-jit stb. Tehát if, vagyis iv am.

nemzés alapja, s ifjú am. nemzésbl eredett, szárma-

zott. V ö. IFJ.

IFJ, (iv-j) törzsök, mely alanyesetben nem hasz-

náltatik, de fölveszi a hangzóval kezdd ragokat és

képzket, mint : ifjat, ifjak, ifjam, ifjad, ifja, ifjan,

ifjanta, ifjad, ifjít, ifjoncz stb. Gyöke a nemzést v.

nemzedék alapját jelent iv, melybl i képzvel lett

iv-i , azaz ivbl való , származó , nemzett , született

;

ebbl lett iv-j , ifj. Ilyen képzésüek : cser , cser-i,

cser-j ; or , or-i , or-j (disznó orja , azaz háta tetején

végig nyúló gerincz), tar, tar-i, tar-j (a marha tarán,

tarkóján lev hús), sar, sar-i, sar-j (a lesarolt, levá-

gott növény tövérl növ hajtás). V. ö. FI , IF és

IFJÚ.

IFFI, (iv-fi) ösz. régies fn. tt. iffi-at. Gyöke a

nemzést jelent ív v. ivik, s jelent oly fiat, férfi mag-

zatot , kit nem rég ívtak, nemzettek. Ma is sok he-

lyütt divatos : iffiú v. ifiú, ,ifjú' helyett. V. ö. IFJ.

IFJABB
,
(if-j-u-abb) másodfokú mn. ifju-bó\,

az u elhagyásával, mint : hosszu-ból hosszabb, könny-

bl könnyebb.

IFJABBIK, (if-j-u-abb-ik) másodfokú mn. s je-

lenti azt, ki két személy között korra nézve fiata-

labb. Ez az öregebbik, ez pedig az ifjabbik fiam. Kü-

lönösen így nevezi a n férjének testvér öcscsét. Ifjab-

bik uram , máskép kisebbik uram. Nem szeretem az

uramat, haja ha ! Csak az ifjabbik uramat , haja ha !

(Népd.).

IPJACSKA, (if-j-u-acs-ka) fn. tt. ifjacská-t.

Kisded igen fiatal fiú gyermek. V. ö. IFJ.

IFJACSKÁLKODIK, (if-j-u-acs-ka-al-kod-ik) k.

m. ifjacskálkod-tam, — tál, — ott. Ifjacskák módjára,

szokása szerint viseli magát.

IFJADIK, (if-j-u-ad-ik) k. m. ifjadtam, —tál,

— t v. — ott. Szokottabban 1. IFJUDIK.

IFJAN
,
(if-j-u-an) ih. Az élet fiatal szakában,

mint ifjú, ifjú korban ; ifjú módjára. Ifjan meghálni.

Ifjan viselni magát. Ifjan öltözködni.

IFJANCZ, (if-j-u-ancz) fn. és mn. lásd : IF-

JONCZ.
IFJANT, (if-j-u an-t) 1. IFJANTA.

IFJANTA, (if-j u-an-ta) ih. Ifjú korban, ifjúi

években. Akit Isten szeret, ifjanta meghal. (Km.). V.

ö. LEÁNYTA.
IFJAS

,
(if-j-u-as) mn. tt. ifjas-t v. — at , tb.

—ak. Ifjak szokásaival, erkölcseivel biró, ifjat muta-

tó. Tfjas magaviselet. Ifjas könnyüség lépésben, taglej-

tésben.

IFJASKODIK, (if-j-u-as-kod-ik) k. m. ifjaskod-

tam, — tál, —ott. Ifjasan , ifjak módjára, ifjak szo-

kása szerint cselekszik, ifjat játszik, legénykedik.

IFJASSZONY, (ifj-asszony v. ifju-asszony) ösz.

fn. Tulajdonkép : menyecske , fiatal asszony. Alsóbb

rend népnyelven , czímneve az oly asszonynak , ki

nem az úri vagy ,tekintetes* osztályhoz tartozik , mi-

lyenek a mesteremberek , városi köz polgárok, falusi

vagyonosabb lakosok feleségei , akár fiatalok , akár

korosabbak legyenek. Vegyen az ifjasszony tojást.

Ehhez legközelebb álló czímfokozat : nagyasszony,

mit már a kisebb városi ifjasszonyok is követelni

szoktak. Némely tájakon
,

pl. Mátyusföldén : ifjú-

asszony ; néhutt : ifiasszony. Általánosb szokással ,ifj-

asszony 1 czím mégis fiatalabb, és ,nagyasszony' czím

korosabb nket illet.

IFJASZT
,
(if-ju-asz-t) áth. m. ifjaszt-ott , htn.

— ni v. —ani. 1. IFJÍT.

IFJATTA, 1. IFJANTA.
IFJÍT , IFJIT ,

(if-j-u ít) áth. m. ifjit-ott , htn.

—ni v. —ani. Ifjúvá, fiatallá tesz , fiatalít , olyanná

alakít, milyen a fiatal ember lenni szokott. A szakái

leberelválása megifjítja az embert. A jó élet egészen

megifjította. A kopaszt megifjítja a csinos vendéghaj.

Ernek erejével ifjítja magát.

IFJÍTÁS, IFJITÁS, (if-j-u ít-ás) fn. tt. ifjítás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely által va-
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laki ifjúvá, vagyis ifjú alakúvá képeztetik. Némely

agg nk és piperkczök jól értenek az ifjüáshoz.

IFJODÁS , IFJODIK , lásd : IFJÜDÁS , IF-

JUDIK.
IFJONCZ

,
(if-j-onez) fn. tt. ifjoncz-ot , harm.

szr. — a. Kicsinyez képzjénél fogva jelent ser-

dül ifjat , ki a gyerkcze korból csak imént lépett

ki ; fürge legényke.

IFJONCZI
,

(if-j-oncz-i) mn. tt. ifjonczi-t , tb.

— ak. Ifjonczhoz való, ill, ifjonczot illet, arra vo-

natkozó. Ifjonczi fürgeség , elevenség , könnyelmség.

V. ö. IFJONCZ.

IFJONCZILAG, (if-j-oncz-i-lag) ih. Ifjonczok

módjára, fürge ifjak szokása szerint. Ifjonczilag hegy-

kélkedni, tzeskedni, szeleskedni.

IFJONCZSÁG, (if-j-oncz-ság) fn. tt. ifjonczság-

ot , harm. szr. —a. Azon kor , melyben valaki if-

jonczczá lett. Továbbá : ifjonczi tulajdonság , mi-

nség.

IFJONTA, 1. IFJANTA.
IFJÚ, IFJÚ, (if-j-ú v. iv-j-u) mn. tt. ifjú-t , tb.

—k v. —ak. Az ifj-at és ifj-ak közvetlen törzsöke :

ifj, nem ifjú. E szóban az ú valószínleg az átalakult

ó, s e szerént ifjú am. ifjó, azaz oly ember , ki ifjik,

ki azon kort érte el, mely az ivásra, vagyis nemzésre,

szaporításra képes kezd lenni. Ily képzésüek : válik,

váló , válu ; gyrik ,
gyr

,
gyr , aszik , aszó , aszú

stb. Egyébiránt több szavainkban az ú (ü) csak tol-

dalékbetü vagy utóbangzás , ilyenek varj-u , sarj-u,

borj-u
,
gyapj-u , várj, sarj, borj

,
gyapj helyett stb.

továbbá több si magyar neveink, mint : Lelu, Tosu,

Undu, Kundu, Etelkuzu ; Léi, Tas, Und, Kund, Etel-

kuz (-köz) helyett. A sínai nyelv általában nem tri

a szó, st szótag végén a mássalhangzót, (az n, ng és

l kivételével), miért vagy elhagyja ezt, vagy még egy

önhangzót vet utána toldalékul, pl. a latin crux eb-

ben így hangzik : ku-ru-szu, nálunk szintén ku-ru-cz,

s régiesen : ku-ru-czu. Ifjú kor az , mely a gyermek-
kor után következik, midn a növendék nemi ösztö-

nei fejldni kezdenek, s tart azon évekig, melyekben
a test teljesen kiképzdik. Az ,ifjú' szó mint mellék-

név
, mind a két nembeliekrl mondatik : ifjú úr,

ifjú legény , ifjú leány, ifjú asszony ; de mint fnév
csak férfi sarjadékot jelent. Nagy remény, tanuló if-

jú. Hány ifjú jár ezen oskolába ? Tz , lelkesedés illik

az ifjúhoz.

IFJÚAN
,
(if-j-ú-an) ih. Ifjú módon , ifjak szo-

kása szerént ; ifjúilag. Ifjúan öltözködött , kicziczomá-

zott aggn.

IFJÚASSZONY, 1. 1FJASSZONY.
IFJUDAD, (if-j-ú-dad) kicsinyez mn. tt. ifjú-

dad-ot. Igen ifjú , csak most serdülni
,
pelyhesedni

kezd
5 ifjacska, fiatalka.

r Szüvedben bátor miként vad orozlán
,

Azért neveztek bátor Lászlónak
,

Mikoron méglen ifjúdad volnál."

Régi ének Sz. László királyról.

IFJÜDADON, (if-j-ú-dad- on) 1. IFJONTA.
IFJÚDÁS, (if-j-ú-od-ás) fn. tt. ifjúdás-t , tb.

— ok. Korváltozás vagy állapot, midn valaki ifjudik,

fiatalodás. V. ö. IFJUDIK.

IFJUDIK, IFJUDIK, (if-j-ú-od-ik) k. m. ifjúd-

tam, — tál, — ott. Ifjú alakot ölt, olyan lesz, mintáz

ifjúk lenni szoktak. Miolta szakálát levette, szinte meg-

ifjudott. Ifjúdó ervel, képzelettel.

IFJÚI
,

(if-j-ú-i) mn. tt. ifjúi-t, tb. —ak. Ifjút

illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Ifjúi tz , ele-

venség, képzeldés. Ifjúi könnyelmség, vágyak, ingerek,

ösztönök.

D7JUILAG, (if-j-ú-i-lag) ih. Ifjúi módon , ifjak

szokása szerint.

IFJÚKOR, (ifjú-kor) ösz. fn. Az emberi élet

serdül kora , mely a nemi ösztönök kifejldésén

kezddik, és tart a testnek teljes kiképzéséig.

IFJÚL, (if-j-úl) önh. 1. IFJUDIK.
IFJULAG, (if-j-ú-lag) ih. Ifjan, ifjúan, ifjú mó-

don, ifjú szokás szerint.

IFJÚN, (if-j-u-an) ih. 1. IFJULAG.

IFJÚSÁG, IFJÚSÁG, (if-j-ú-ság) fn. tt. ifjúság-

ot, harm. szr. —a. 1) Ifjú kor. Az ifjúság aranyal-

ma, méltó megrizni. (Km.). Ifjúságomtól fogva szol-

gálom a hazát. Ifjúság bolondság. (Km.). Néhutt :

ifiúság.

,. Addig élem világom
,

Míg tart ifiúságom.^ Népd.

2) Ifjak, ifjú emberek öszvege, testülete. Oskolai if-

júság. Ifjúságot nevelni, oktatni
, jó példával erény

útjára vezetni. Az ifjúság számát öszveirni. Fegyverre

szólítani az ifjúságot.

IFJÚSÁGI, IFJÚSÁGI, (if-j-ú-ság-i) mn. tt.

ifjúsági-t , tb. — ak. Ifjúságot illet, ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Ifjúsági évek. Ifjúsági heveskedés. V.

ö. IFJÚSÁG.
IFJUTTA, székelyes táj szó, 1. IFJANTA.
IG, (1), elvont gyöke igaz, igazít, igaszság stb.

származékoknak, melyek alapértelme szerint azonos

a jog gyökkel , melybl jogos, jogosít, jogtalan szár-

maztak. Sínai nyelven í am. justum, justitia. L. JOG.

V. ö. JÓ.

IG, (2), elvont gyöke iga szónak és származé-

kainak, s amennyiben eredeti magyar gyöknek is te-

kinthet, jelent általán egybekötést , egybefoglalást.

IG
, (3), az állító igen szó törzse ; azonosnak

látszik így v. igy szóval, s ,igen* am. igyen.

—IG, névrag, mely t. i. bizonyos határig ter-

jed vagy korlátok közé szorított tért, helyet, térben

létez tárgyat, továbbá idt, s idben bizonyos meg-

határozott pontig haladó eseményt mutat ki és hatá-

roz meg, épen úgy , mint a kor rag azon idpontot,

melyben valami történik, vagy a bizonyos esemény-

nyel kapcsolatban lev idt jelöli ki. Adriától Kárpá-

tok-ig. Danától Balaton-ig. Öt örafolyás-ig. Három
nap-ig. (Mint kor szóval. Két órakor délután. Nap
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keltekor, nap nyugtakor. Ebédkor, vacsorakor). Innét

valamint a kor rag, úgy valószinü, hogy az ig is ere-

detileg fnév volt , s annyit tett , mint : határ , czél,

korlát, terjedés , de bizonyos helyre vagy idre szo-

rítással, korlátolással. Erre mutatnak 1) a benne rej-

l, s mozgást, lépést, távolodást jelent i gyökelem,

(valamint a különben vékony hangú igét); 2) az ösz-

vchuzást, öszvekötést jelent g bet. A g betühang-

nak ezen értelme van az iga szóban is. Lehet az is,

hogy ig , mely régente inkább ég alakban divatozott

(mint ma is ,mindég' szóban) : addég eddég, estég, vál-

tég, stb. vég fnév módosulata, pl. Balaton-ig z= Bala-

ton-vég , diófa-ig r= diófa- vég. Ebben : mind végig

máig is fennáll , még pedig e szerént kettztetve is,

mint nál, ebben : nálamnál. A törökben dek (dak) v.

degin v. dejin, úgy látszik degmek v. dejmek (am. ér-

ni, érinteni) igétl ered. Dsagataj nyelven : tigin, tigrü

(Abuska). Rokon vele : igen, mint ,uagyon' értelm

szóban lev , s elavult melléknév ig , melyet Molnár

A. szótárában ig-jó (satis bonus), ig-jól (sat bene) ér-

telemben olvasunk, s ha a ma is közdivatú igen hatá-

rozót hozzávetjük , annyit jelent, mint : b , nagy, a

meddig csak határa terjedhet, végs határáig, pl. igen

hosszú, magas, széles ; igen jó, rósz, szép, rút stb. Kü-

lönbözik ettl az állitó igen, mely ,igyen'-böl látszik

módosultnak ; ennek tehát törzse : így.

Az ig névrag nagyon kedveli a lan , len tolda-

lékot, pl. míglen, addiglan, egyiglen, ideiglen , holtig-

lan, pediglen ; a Tatrosi codexben : hetediglen, véréig-

len, pitvariglan, harmadnapiglan, határaiglan , maig-

lan, eddéglen stb. A múlt részesül különösen szereti

fölvenni ezen ig ragot, toldalékkal vagy a nélkül, mint

csordul-t-ig, un-t-ig, él-t-ig (mind éltig), hol-t-ig, vál-t-

ig, duz-t-ig stb. és : csordultiglan , éltiglen , holtiglan

stb. amidn az öszvetett tig rag közelebb jár a török

dek, degin és csagataj tig-in ragokhoz.

IGA, (ig-a) fn. tt. igát. Gyöke az egybekötést,

foglalást jelent ig, mely eredetileg igének vétetvén,

ebbl lett igö részesül, innen ig-a jelenti azon esz-

köz nevét, mely öszvefoglal valamit, különösen mely-

be a vonó barmokat fogják, u. m. járom, hám ; hon-

nét : igás ökör, igás ló. így lett czik, csig, csat, pat,

ragy stb. gyökökbl közvetlenül : czika, csiga, csata,

pata, ragya. Megegyezik vele a latin jugum , német

Joch, cseh goch, ghó, perzsa ju, jugh, török jik , sínai

héng és nge, szanszkrit juds, jugan, hellén £vyóv, £V
yoq , orosz igo , svéd ok , dán aag, finn ies stb. s a

szanszkrit juds egyezik a latin jungo , hellén £evya

stb. szókkal, s a magyar juh, juha (a szekér elejének

egyik része) stb. V. ö. JÁROM. Igába fogni a tinót,

ökröt. Igát húzni. Igából kitörni. Különösen am. ket-

tejével igázott , igába fogott. Egy iga ökör , azaz két

ökör, négy iga ökör, nyolcz ökör. Átv. ért. öszvekap-

csolás, nevezetesen férjnek és nnek házasság általi

párosodása. Igába fogás (Pázmán) , képes kifejezés-

sel am. nyomás, elnyomott állapot, szolgaság, teher,

teherviselés, hódultság. Iga alá vetni , iga alatt tar-

tani. Iga alatt nyögni.

AKAD. NAGY SZÓTÁU. Hl. KÖT.

IGABELFA, (iga-bél-fa) ösz. fn. Két fa, mely

az iga vállát, és iga talpát öszveköti, s rendesen czifra

és magasra felnyúlik. Az igába fogott barom nyaka

az igabélfa és járomszeg közé esik. Máskép : kazla.

IGABELI, (iga-beli) ösz. mn. Igába fogott, igá-

ban v. igát húzó. Igabeli tinók, ökrök. Atv. ért. há-

zastárs, honnan: igabeliség am. házasság. A házasság

egy igabeliséget jelent. (Biró Márton).

IGAERO, (iga-er) ösz. fn. Igabeli v. igás mun-

kaer, melyet az igás barmok használhatósága fejt ki.

1GAL, mváros Somogy , és puszta Veszprém

megyében ; helyr. Igal on. —ra, — ról.

IGAR, falu (TISZA— ), Heves megyében ; és

puszták Fejér m. Helyr. Igar-on, —ra, — ról.

IGARFA, (igar-fa) ösz. fn. Kassai József eze-

rént am. iharfa v. juharfa.

IGAROBOT, (iga-robot) ösz. fn. Robot v. úr-

dolga, melyet az eltörlött urbé r szerént igás barmok-

kal, vagyis szekerezve , ekével tartozott a jobbágy

végrehajtani, különböztetésül a gyalog robot-tói.

IGÁS, (ig-a-as) mn. tt. igás-t v. —at, tb. — alt.

Iga alá szánt, igában dolgozó. Igás barom. Igás ökör.

Mondják lovakról is, kivált uraságiakról, melyek ház

körüli, vagy gazdasági munkákra, teherhuzásra hasz-

náltatnak. Igás lovakat venni; máskép : konyhalovak,

különböztetésül a díszlovak-tó\. Szélesb ért. igás lo-

vak , melyek igaféle hámban húznak, mint a néme-

tek, csehek, s több vidéki tótok lovai.

IGÁSROBOT, (igás-robot) ösz. fn. lásd : IGA-

ROBOT.

IGASZAKMÁNY, (iga-szakmány); ösz. fn. 1.

ROBOT.

IGASZEG, (iga-szeg) ösz. fn. lásd : JÁROM-
SZEG.

IGASZÍJ, (iga-szíj) ösz. fn. Szíj a lóigán.

IGÁTLAN, (ig-a-atlan) mn. tt. igátlan-t , tb.

— ok. Igát nem visel, igában nem húzó ; csoi'dabeli,

gulyabeli, ménesbeli. Igátlan tulkok. Igátlan bika,

tehén. Átv. ért. meg nem hódított, szabad, szilaj, ki-

csapongó. Igátlan vad népek. Igátlan szabad nemze-

tek. Puszták igátlan fia. Határozókép am. iga nélkül,

igátlanul.

IGÁTLANUL, (ig-a-atlan-ul) ih. Igát nem vi-

selve, nem húzva. Átv. ért. szabad állapotban, meg

nem hódítva, szilájuk

IGAVONÓ, (iga-vonó) ösz. mn. Ami igát von,

ami igásmunkára szokott használtatni. Igavonó barom.

IGAZ, (ig-az) mn. tt. igaz-at. Gyöke a maga

nemében valami jót jelent ig, (jog, jó). 1) Am. az

észtan és ismetan szabályaival , a valósággal meg-

egyez, azok által jóvá hagyott. Igaz állítás, Ítélet,

okoskodás. Igaz mondás. Nincs szerencséje az igaz mon-

dáshoz. (Km.). Igaz mondás nem emberszólás. (Km.).

Igaz értelem, beszéd. Igaz-e f Ez nem igaz. Egy szó

sem igaz benne. Igazat megvallván.

3
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„Ha jutalmat a hív nem kap
,

Nem igazat papol a pap."

Népvers. (Terhes Sámuel költeménye).

2) Becsületes, egyenes szivü, nem tettetett, nem alat-

tomos , nem ál utakon járó , az erkölcsi szabályok

határai között maradó, mköd ; erkölcsileg jó. Igaz

ember. Igaz barát, barátság. Ritka madár az igaz ba-

rátság. (Km.). Igaz szándék , akarat. Igaz indulat,

vonzalom, hajlandóság, hség, ragaszkodás. Igaz já-

ratban lenni. Igaz járatbeli.

.. Hogyha ekképen nem cselekesztek
,

Az igaz útról eltévelyedtek
,

Isten haragját fölgörjesztitek.
u

Panaszló ének 1549-bl. (Thaly K. gyjt.).

3) Valódi , eredeti , sajátos , nem hamisított. Igaz

gyöngy. Igaz hit. Igaz magyar. Igaz kenyér. Meghozta

az igaz kenyér. (Km.). 4) Jogos, törvényes. Igaz bí-

róság. Igaz Ítéletet hozni. 5) Használták a régiek nyo-

mosbitásul is mintegy ,igen' vagy ,egészen' v. ,na-

gyon,' v. ,nagy' helyett, pl. a Debreczeni Legendás-

könyvben : igaz elég am. nagyon v. teljesen elég

;

igaz ideje már am. nagy ideje már ; igaz úgy tön am.

egészen úgy tön. 6) Használják fnévül is, amidn
jelentése a) Oly ismeret, mely az ismetan szabályai-

val megegyezik. Igazat mondani. Föltalálni az igazat.

Nincs igazad. neki igaza van. Mondj igazat, betörik

a fejed. Ami észtanilag nem igaz, természettanilag sem

lehet az. (Verum, veritas). b) Jog ; törvény ; szabály.

A természet igaza szerént (Martonfalvi). Isten igaza.

Isten igazában. Igazat tartani valamihez. Nemzet iga-

zai. Sinór igazában (szabálya, vonala szerént).

IGÁZ, (ig-a-az) áth. m. igáz-tam, — tál, — ott.

Igába fog, igába szorít. Átv. ért. hatalma alá hódít,

rabbá, szolgává tesz.

IGAZALL, (ig-az-all) áth. m. igazall-tam v.

— ottam, —tál v. — ottál, —t v. —ott ; htn. — ni

v. — ani. Igaznak vél v. vall v, tart.

IGAZÁN, (ig-az-án) ih. igaz-an helyett , mint

magyar-án magyar-an h. A képz hosszú hangzójá-

ban, úgy látszik, némi nyomatosság rejlik. Értelme :

valósággal, szintén
;

jelesen, derekasan, kitünöleg,

ugyancsak. Igazán ott voltál ? Igazán megvallom. Iga-

zán megmondtam, ami szivemen feküdt. Ez már igazán

legény a talpán. Szólj igazán, nem te cselekedted ?

IGAZÁNDI, (ig-az-án-di) mn. tt. igazándi-t, tb.

— ak. L. IGAZDAD.

IGÁZÁS, (ig-a-az-ás) fn. tt. igázás-t, tb. — ok,

harm. szr. —a. Cselekvés , midn valamely barmot
igába fognak

, vagy átv. ért. valakit szabadságától

fosztva hatalom alá kerítenek, meghódítanak.

IGAZDAD, (ig-az-dad) mn. tt. igazdadot. Va-
lószinti, hihet.

IGAZELMU, (igaz-elmü) ösz. mn. Szavaiban és

tetteiben az igaznak szabályaihoz alkalmazkodó, jog
szerént szóló és cselekv (loyal).

IGAZELMÜEN, (igaz-elmüen) ösz. ih. A tár-

sadalmi és állami jogokat, törvényeket szóval és tet-

tel tisztelve, mások igazait meg nem sértve.

IGAZELMÜSÉG, (igaz-elmüség) ösz. fn. Tu-

lajdonság , melynél fogva valaki igazelmü. V. ö.

IGAZELMU.
IGAZGAT

,
(ig-az-og-at) áth. és gyakor. m.

igazgattam, — tál, — ott. Valakit vagy valamit rigy

kormányoz, intéz, terelget, hogy egyenes, igaz, jó

utón, irányban járjon, mködjék, hogy az ill és ki-

szabott határok között maradjon ; úgy rendez, helyez

valamit, hogy kell helyén legyen. Népedet, országo-

kat igazgatni. Iskolát , mezei gazdaságot igazgatni.

Könny a jó szolgát igazgatni. (Km.). Vas pálczával

igazgatni az alattvalókat. Kalapját, köpönyegét igaz-

gatja. Hajfürteit, bajuszát, szakálát igazgatni. Száját

mosolygásra, csókra igazgatni.

IGAZGATÁS, (ig-az-og-at-ás) fn. tt. igazgalás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. 1) Cselekvés , mely által

valakit v. valamit igazgatunk. V. ö. IGAZGAT. Or-

szágok, népek igazgatása. Urodalmak igazgatása. Is-

kolák, intézetek igazgatása. 2) Igazgatói hivatal, ha-

talom. Igazgatásért folyamodni.

IGAZGATÁSI, (ig-az og-at-ás-i) mn. tt. igaz-

gatási-t, tb. — ak. Igazgatást illet , ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Igazgatási ügyesség, pontosság.

IGAZGATÁSMÓD, (igazgatás-mód) ösz. fn.

Intézkedések és szabályok öszvege , melyek szerénl

az igazgatás gyakoroltatik. Okszer, önkényes, durva,

parancsoló igazgatásmód. Különösen , a népek és or-

szágok kormányára vonatkozólag : kényúri, önural-

kodói, népfelségi stb. igazgatásmód.

IGAZGATÓ, (ig-az-og-at-ó) mn. és fn. tt. igaz-

gató-t. 1) Általán, aki v. ami igazgat, kormányoz,

terel valakit v. valamit ; szabályozó, korlátozó, ren-

dez. Igazgató tanács. Igazgató sinór. 2) Személy,

tiszt, hivatalnok, ki bizonyos testület, intézet, hivatal

ügyeit rendezi, az alárendelt tisztekre felügyel, szó-

val, ki az egész fölött intézkedik. Iskolai, urodalmi

igazgató. Kerületi, helybeli igazgató. Királyi ügyek

igazgatója.

IGAZGATÓI, (ig-az-og-at- ó-i) mn. tt. igazgatói-
1,

tb. —ak. Igazgatót illet, ahhoz való , tartozó , arra

vonatkozó. Igazgatói jogok, kötelességek, rendeletek, pa-

rancsok. Igazgatói rang, hivatal, állás. Igazgatói díj.

IGAZGATÓSÁG, (ig az-og-at-ó-ság) fn. tt.

igazgatóság-ot, harm. szr. —a. 1) Igazgatói hivatal.

Igazgatóságért folyamodni. 2) Igazgatáshoz tartozó

személyek testülete. Oskolai igazgatóság. Az igazga-

tóságot öszvehíni.

IGAZGATÓSÁGI ,
(ig-az-og-at- ó-ság i) mn. tt.

igazgatósági-t, tb. —ak. Igazgatósághoz való , tarto-

zó , attól ered , arra vonatkozó stb. Igazgatósági

Uoyek , rendeletek. Igazgatósági illés, am. igazgatók

ülése. V. Ö. IGAZGATÓSÁG.

IítAZGATÓTAXÁCS, (igazgató-tanács) ösz. fn.

1. IGAZGATÓSÁG.
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IGAZHIT
,
(igazhit) sz. inn. így nevezik

magukat jobbára minden felekezetbeli keresztények,

más felekezetek irányában, mennyire saját hitvallá-

sukat tartják igaznak, s annak hitágazataihoz szoro-

san ragaszkodnak.

„Ha belépsz a templomba,

Vess keresztet magadra
,

Nem vetek én , nem biz én

Igazhit vagyok én."

(Népies vers).

E tulajdonságot a római katholika vallás , különösen

pedig a görög nem egyesült hivek felekezete igényli,

st czímül használja. (Orthodoxus).

IGAZI, (ig-az-i) mn. tt. igazi- 1, tb. — ak. Való-

di , nem korcs, nem hamisított ; törvényes
;
jeles, de-

rék, a maga nemében kitünö. Igazi tokaji bor. Igazi

angolberetva. Igazi örökösök. Ez már igazi mulatság.

IGAZIBAN , (ig-az-i-ban). A székelyeknél am.

igazában.

IGAZISÁG
,

(ig-az-i-ság) fn. tt. igaziság-ot,

harm. szr. — a. Valaminek valódisága, meg nem ha-

misított állapota. Hogy ez angol aczél, jót állok igazi-

sága mellett.

IGAZÍT, IGAZIT, (ig-az-ít) áth. m. igazít-ott,

htn. —ni v. — ani. 1 ) Igaz , egyenes irányba vagy

bizonyos határ , czél felé térít valakit vagy valamit.

Útba igazítani az eltévedtél. Másfelé igazítani az utast.

Beigazítani a városba. Kiigazítani a sr erdbl.

Föligazítani az idegent a lépcskre , a harmadik eme-

letbe. Rendre igazítani a kihágókat. Visszaigazítani az

elkésett munkásokat. 2) Rendez, helyez , intéz , alkal-

maz. Helyre igazítani az elhányt könyveket. Sorba iga-

zítani a fegyvergyakorló ujonczokat. Testhez igazítani

a ruhát. A hordónak kidl fenekét beigazítani. Elre

vagy hátra igazítani az óramutatót. 3) Javít, helyre-

hoz. Hibákat igazítani. Ha elrontottad, igazítsd meg.

4) Távolít, üz, hajt, elkerget, elz. Kiigazítani vala-

kit a tanácsterembl. Ne hetvenkedjél, vagy eligazítlak.

Legények, igazítsátok ki e szemtelen embert.

IGAZÍTÁS, IGAZÍTÁS, (ig-az-ít-ás) fn. tt. iga-

zítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely ál-

tal valakit vagy valamit igazítunk ; el-, meg-, föl-,

ki-, visszaigazítunk. Útba , rendre , helyre igazítás.

Ügyek eligazítása stb. V. ö. IGAZÍT.

IGAZÍTÓ, IGAZÍTÓ, (ig-az-ít-ó) 1) mn. tt.

igazító-t. Aki igazít vagy mivel igazítanak valamit.

2) Fn. jelenti némely mesteremberek szerszámait,

melyekkel valamit igazítani szoktak, ilyen a) fa nye-

l, ösztökeforma vaseszköz a csizmaziáknál, melylyel

a csizmabört kinyújtják , b) szcsök brnyújtó vas-

eszköze.

IGAZÍTÓCSAVAR
,

(igazító-csavar) ösz. fn.

Csavar némely eszközökön, mely által ill helyeikre

lefeszíttetnek, hogy kellleg mködni lehessen velk.

IGAZÍTÓFA
,
(igazító-fa) ösz. fn. Fa eszköz,

melylyel valamit kell helyére igazítunk.

IGAZITOKEREK, (igazító-kerék) ösz. fn. Ke-

rék , mely által valamit igazítunk , ill helyére állí-

tunk, pl. igazítókerék az órában, melyet elre vagy

hátra lehet fordítani , amint t. i. az óra járását siet-

tetni vagy késleltetni akarjuk.

IGAZÍTÓMÉRLEG
,

(igazító-mérlcg) ösz. fn.

Mintamérleg , azaz eredeti , valódi mérték mérleg,

melylyel más mérlegek öszvehasonlíttatnak és egyeu-

arányba hozatnak.

IGAZ1TÓTÁRCSA, (igazító- tárcsa) ösz. fn. A
zsebórában azon lap, melyre az igazítókereket alkal-

mazzák.

IGAZLÁS, 1. IGAZOLÁS.
IGAZLÁTÓ, (igaz-látó) ösz. fn. Hajdan annyit

tett , mint itélszemély , ítélbíró. Ilyen a kárlátó,

azaz károkban itél személy.

IGAZLELKÜ, IGAZLELKÜ, (igaz-lelk) ösz.

mn. Leikiesméretes, becsületes, egyenes sziv 5 nem
tettet, nem alattomoskodó, nem színlel.

IGAZLELKÜLEG, (igaz-lelküleg) ösz. ih. Lel-

kiesméretesen , becsületesen , egyenes szívvel , nem
szineskedve, nem tettetleg.

IGAZLELKÜSÉG, (igaz-lei küség) ösz. fn. Lel-

kiesméretesség, egyenes szivüség, szinteség.

IGAZMONDÁS, (igaz-mondás) ösz. fn. Oly ki-

ejtett szók , melyek igazat fejeznek ki, igazat valla-

nak, állítanak , nem hazudnak. Igazmondás nem em-

berszólás. (Km.). V. ö. IGAZ.

IGAZMONDÓ
,

(igaz-mondó) ösz. mn. és fn.

Aki igazat szól, beszél, állít ; nem hazudó. Igazmondó

jós. Ne legyek igazmondó, de én nagy veszélytl tartok.

IGAZMONDÓSÁG, (igaz-mondóság) ösz. fn.

Tulajdonság, mely szerint valaki azt mondja , vallja,

bizonyítja, ami igaz. Igazmondóságért szenvedni.

IGAZO, (ig-a-az-ó) 1) mn. tt. igázó-t. Igába fo-

gó, hajtó, hódító ; 2) fn. s jelent személyt , ki embe-

reket , szabad népeket rabokká , szolgákká tesz, sza-

badságaiktól megfoszt. Népek, országok igazai.

IGAZODÁS, (ig-az-od-ás) fn. tt. igazodás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. 1) Igazi, egyenes irányba, ál-

lásba, vonalba helyezkedés. 2) Beleokulás, beletanu-

lás valamibe , a dolog nyitjára akadás. V. ö. IGA-

ZODIK.
IGAZODIK

,
(ig-az-od-ik) k. m. igazod-tam,— tál, — olt. 1) Igazi, valódi irányba, vonalba, útba

helyezkedik ; ill, egyenes irányt vesz bizonyos czél

felé. Útba igazodni. A sok szekércsapás között nem tud

eligazodni. 2) Okúi, beletanúi valamibe, megtalálja a

dolog nyitját. E szövevényes pörön alig igazodhattam

el. Bele igazodni a felsbb egyenleti hánylásokba. 3)

Valósodik, tudomásra jön. Reá igazodott , hogy ö is

részt vett a lopásban. 4) Hadi mszó, s am. egyenes

állásba helyezkedik. Igazodjál v. rövidebben : iga-

zodj ! (richtet euch !).

IGAZODJ ! 1. IGAZODIK alatt, 4).

IGAZOL, (ig-az-ol) áth. m. igazol-t v. igazlott,

htu. — ni v. igazlani. 1) Helyesel, helyben hagy,

3*
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igaznak, jónak nyilvánít valamit. .4 szónok állításait

igazolni. A szolgabíró tiszti eljárását, igazolta a köz-

gylés. A vádat igazolták a tanúk. 2) Visszaható név-

mással am. magát bntelennek lenni kimutatja , ki-

menti. Igazold magadat. A lopás gyanúja ellen nem

képes magát igazolni.

IGAZOLÁS, (ig-azol-ás) ín. tt. igazolás-t ,
ib.

— ok, harm. szr. — a. 1) Helyeslés, helybenhagyás,

jóváhagyás. Szavait a hallgatók köz igazolása követte.

2) Mentség, törvényes bebizonyítás. Mily okokat ho-

zasz fel igazolásodra f

IGAZOLÁSI, (ig-azol-ás-i) mn. tt. igazolád-t,

tb. —alc. Igazolást illet , arra vonatkozó. Igazolási

jegy, irat.

IGAZOLHATATLAN, IGAZOLHATLAN, (ig-

az-ol-hat-[al]lan) mn. tt. igazolhatlan-t, tb. —ok. Amit

helyeselni , helybenhagyni vagy bizonyos vád alól

kimenteni nem lehet. Határozókép am. igazolhat-

lanul.

IGAZOLHATLANSÁG ,
(ig-az-ol-hat-lan-ság)

fn. tt. igazolhatlanság-ot, harm. szr. — a. Valamely

ügynek oly állapota, melyet menteni vagy törvénye-

sen bebizonyítani nem lehet.

IGAZOLHATLANUL
,

(ig-az-ol-hat-lan-ul) ih.

A nélkül , hogy igazolni lehessen vagy igazolva

volna.

IGAZOLHATÓ, (ig-az-ol-hat-ó) mn. tt. igazol-

liató-t. Amit igazolni lehet. Igazolható eljárás.

IGAZOLVÁNY ,
(ig-az-ol-vány) fn. tt. igazol-

vány-t, tb. — ok. Igazoló irat.

IGAZSÁG, (ig-az-ság) fn. tt. igazság- ot , harm.

szr. —a. 1) Igaz állítás , ami az ész- vagy ismetani

szabályokkal megegyezik. Esztani, természettani , er-

kölcsi igazság. Történeti, mennyiségtani igazság. Igaz-

ságot beszélni, mondani. Valaminek igazsága felöl meg-

gyzdni. Legtovább mehet ember az igazsággal.

„Ez világ bánja az igazságot,

És oltalmazza az hamisságot.'

Panaszló ének 1549-bl (Thaly K. gyjteménye).

Használtatik bizonyító indulatszó gyanánt is , s am.

úgy van ! Igazság ! 2) Törvényes ért. ami a törvé-

nyekkel szorosan megegyezik, ami kinekkinek meg-

adja a magáét ; különösen a peres felek ügyében bí-

róilag kimondott törvényszer Ítélet. Igazság utján

járni. Igazságot szolgáltatni. Igazság szerént ez a föld

engem illet. Tisztelet, becsület, de igazság is. Meghalt

Mátyás király, oda az igazság. (Km.).

„El kell veszni a világnak,

Vagy gyzni az igazságnak."

Népvers (Terhes Sámuel költeménye).

3) Hiteles bizonyítvány, pl. útlevél, ajánlólevél stb.

Hol van az igazságod ? hadd olvassam el. Máskép :

igazságlevél

IGAZSÁGIJA KÁT, (igazság-barát) ösz. fn. Sze-

mély, ki önzés és részrehajlás nélkül minden tettei-

ben a törvényekhez alkalmazkodik , ki szóval és tet-

tel mások jogait tiszteli és védelmezi.

IGAZSÁGELLENES, (igazság-ellenes) ösz. m.

L. IGAZSÁGTALAN.
IGAZSÁGÉRZET, (igazság- érzet) ösz. fn. A

lélek állapota, midn valamit igaznak, jogosnak,

mintegy Ösztönszerleg hisz.

IGAZSÁGHÍVEN, (igazság-híven) ösz. ih. Tel-

jes hséggel az igazsághoz , valóhoz , úgy mint az

igazság hozza magával.

IGAZSAGHÜ, (igazság-h) ösz. mn. Ami úgy
adatik vagy adatott elé , mint az igazság vagy való

tartja.

IGAZSÁGKERESÉS, (igazság-keresés) ösz. fn.

Cselekvény, midn valaki a biróság eltt valamely

jogát érvényesítni törekszik.

IGAZSÁGKERES, (igazság-keres) ösz. mn.

és fn. Aki valamely biróság eltt valamely jogát ér-

vényesíti.

IGAZSÁGKISZOLGÁLTATÁS
,

(igazság-ki-

szolgáltatás) 1. IGAZSÁGTÉTEL.
IGAZSÁGOS, (ig-az-ság- os) mn. tt. igazságos-t

v. — at , tb. —ak. Igazsággal egyez, törvényszer,

jogos , mások igazait tiszteletben tartó ; nem részre-

hajló , igazán itél. Igazságos követelés. Igazságos el-

járás. Igazságos ítélet.

„Hol Mátyás, az igazságos?

Te láttad t boldog Rákos."

Kisfaludy K.

Szélesb ért. méltányos, a körülményekhez képest kö-

vetelhet , mire mások kára nélkül igényt lehet tar-

tani, mi létez törvények által ugyan nincs meghatá-

rozva , de a dolog természeténél fogva el nem mu-

lasztható. Igazságos dolog volt eltörleni az úrbéri tar-

tozásokat, s behozni a köz teherviselést.

IGAZSÁGOSAN, (ig-az-ság-os-an) ih. Úgy,
mint az igazság hozza magával , törvényszeren, má-

sok jogait tisztelve. Szélesb ért. méltányosan , a jó-

zan ész sugallása és jószívség ösztöne szerént. Igaz-

ságosan cselekedett a nemesség , midn az adózást el-

vállalta.

IGAZSÁGSZERETÉS, IGAZSÁGSZERETET,
(igazság-szeretés v. — szeretet) ösz. fn. Nemes szen-

vedély , melynél fogva valaki önzés , részrehajlás,

félelem vagy kegyvadászat nélkül az igazságot egye-

dül magáért tiszteli , s e tiszteletet szóval és tettel

kitünteti.

IGAZSÁGSZERET
,

(igazság- szeret) lásd :

IGAZSÁGBARÁT.

„Adj minekünk Úr Isten igazságszeretket,

Kik nem néznek ebben semmi személyeket

,

Semmi barátságokat."

Fohász Istenhez jó fejedelemért a XVI. század végé-

rl vagy XVII. elejérl. (Thaly K. gyjt).

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS, (igazság szolgál

tatás) I. IGAZSÁGTÉTEL.
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IGAZSÁGTALAN, (ig-az-ság-talan) non. tt.

igazságtalant , \h. —ok. Mások jogait séit
,
jogta-

lan , törvénytelen ; igazság ellen szóló és cselekv'.

Igazságtalan fejedelem , biró. Igazságtalan megtáma-

dás, háború. Határozóképen am. igazságtalanul.

IGAZSÁGTALANSÁG, (ig-az-ság-talan-ság) fn.

tt. igazságtalanság-ot, hann. szr. — a. Állapota vagy

tulajdonsága valaminek , mely szerint igazságtalan-

nak mondatik ; törvénytelenség, jogtalanság.

IGAZSÁGTALANUL, (ig-az-ság-talan-ul) ih.

Törvénytelenül , mások jogait , igazait sértve
,
jogta-

lanul.

IGAZSÁGTÉTEL, (igazság-tétel) ösz. fn. Va-

lamely ténynek az igazság vagy jog elveire alkalma-

zása , és különösen a birói körben a jog kimondása,

egyszersmind a kimondott jognak valósítása , tettle-

ges végrehajtása. A régieknél : igaztétel. „Kegyel-

med jól tudja azt, mikor tavaly béjtben Posonba tér-

vényem vala nádor hispán uram ö nagysága eltt

Zoltay Andrással . . . hanem most kenyergettem volt

nagyságának, hogy ebben az dologban mi keztünk

biróth hanna (hagyna), azért nagysága azt paran-

csolja levelébe , hogy ezeket az leveleket te kegyel-

mednek küldenem, és azt is parancsolja, hogy mi kez-

tünk Zoltay Andrással minem dolog volt, abban ke-

gyelmedet hattá b iróvá .... hogy megértsem, mely

napot végez kegyelmed és az helyt is, hol legyen az

igaztétel." 1555-diki levél. Szalay Á. gyjteménye.

Máskép szintén a régieknél : törvénytétel , törvény-

szolgáltatás.

IGAZSÁGÜGY, (igazság-ügy) ösz. fn. Az igaz-

ság , vagyis jog kiszolgáltatására vonatkozó, s fleg

közhatósági mködések öszvege. Az igazságügy alkot-

mányos országokban jobb lábon áll,mint korlátlan egyed-

uralmakban.

IGAZSÁGÜGYI, (igazság-ügyi) ösz. mn. Igaz-

ságügyet illet, arra vonatkozó. Igazságügyi minister.

Igazságügyi törvények, rendszabályok.

IGAZSZABÁSÚ
,

(igaz-szabású) lásd : IGAZ-

SZINÜ.

IGAZSZINÜ, (igaz-szinü) ösz. mn. Valószinü,

igazhoz hasonlító, közelít, igaz gyanánt elfogadható.

IGAZSZIVU
,

(igaz-szivü) ösz. mn. Egyenes

szivü, szinte, nem tettet, nem szinesked , nem ál

érzés, nyilt szivü. Igazszivü barát, jóakaró.

IGAZSZIVÜSÉG, (igaz-szivüség) ösz. fn. Egye-

nes, nyilt szivüség , szinteség, szineskedés , tettetés

nélküli becsületesség.

IGAZTALAN, (ig-az-talan) mn. tt. igaztalan-t,

tb. — ok. 1) Valótlan, hamis, hibás, az ész- és isme-

rettan törvényeivel ellenkez. Igaztalan állítás, okos-

kodás. 2) Jogtalan, törvénytelen ; mások személyes

vagy birtoki jogaival meg nem fér. Igaztalan vám-

rendszer. Igaztalan terhek, adók. Határozókép am.

igaztalanul.

IGAZTALANSÁG, (ig-az-talan-ság) fn. tt.igaz-

talanság-ot, hann. szr. — a. 1) Valótlanság; valamely

állításnak hibássága, hamissága. Okoskodásod igazta-

lanságát mindnyájan észrevetlük. 2) Jogtalanság, tör-

vénytelenség.

IGAZTALANUL, (ig-az-talan- ul) ih. 1) Hami-

san, ál okokkal , hibásan. 2) Jogtalanul , törvényte-

lenül. V. ö. IGAZTALAN.
IGAZTÉTEL, (igaz-tétel) 1. IGAZSÁGTÉTEL.
IGAZUL, IGAZUL, (ig-az-úl) önh. m. igazul-t.

1) Igaz, helyes
, jó iránynak indul, reá talál azon

irányra , mely a kitzött czélra vezet. Útba igazulni.

Szövevényes ügyben eligazúlni. Máskép : igazodik. 2)

Bevalósúl , bebizonyul rája, hogy igaza van, hogy

igaz úton járt ; az igazak sorába kerül. Krisztusban

mindnyájan igazultunk.

IGAZÚLÁS , IGAZULÁS ,
(ig-az-ul-ás) fn. tt.

igazulás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Állapot, midn
valaki a törvény vallása szerént igaznak, bntelen-

nek nyilváníttátik. Különösen keresztény ért. a b-
nökbl való kitisztulás által Isten eltt kedvessé

levés.

IGAZÚLAT, IGAZULAT
,
(ig-az-úl-at) fn. tt.

igazulatot. Igazúlás elvont értelemben.

IGAZVALLÁSU, .igaz- vallású) 1. IGAZHIT.
IGE, 1. ÍGE.

IGEFONAL, 1. ÍGEFONAL.
IGEHAJLÍTÁS , (ige-hajlítás) lásd : ÍGERA-

GOZÁS.
IGEHATÁROZÓ, 1. ÍGEHATÁROZÓ.

IGEGYÖK, 1. ÍGEGYÖK.
IGEID, 1. IGEID.

IGEKÉPZÉS, IGEKÉPZÖ; 1. ÍGEKÉPZÉS,
ÍGEKÉPZÖ.

IGEKÖT, 1. ÍGEKÖT.
IGEN v. IGEN, (ig-én) nyomatos kifejezés mind

nevek, mind igék, st határozók eltt is. 1) Terjedel-

mesen, egész kiterjedésben, kitünleg, nagyon. V. ö.

—IG. Igen szép, igen rút. Igen ers, igen beteg. Igék

eltt : igen siet , igen sír , igen nevet. A dögvész igen

uralkodik. „Ighön beszélik és bizony (bizonyos, igaz),

hogy Bosznába, Szerembe, Budára , Temesvárra élé-

sérth parancsolath menth. " 1558-diki levél. Szalay

Á. gyjt. Igehatárzók mellett is : Igen gyakran, sok-

szor, szépen, jól, dicséretesen, igen hamar. Kettztetve:

igen-igen. ,Is'-sel együtt am. szerfölött, kelletén túl.

Ezen beszéd igen is hosszú. Mint több más nagyító

szó , néha ellentétben áll azon szóval , melyet meg-

határoz
,
pl. igen kicsin (nagyon kicsin), igen alacson

(nagyon alacson) stb. Még nyomatosabb kifejezés vé-

gett fölveszi a ,nagyon' szót. Igen nagyon szép. Igen

nagyon örül, búsul, haragszik. 2) Állító , ersít kife-

jezés , s am. úgy van ! igaz ! Latinul sic, sínai nyel-

ven jan (vére, ita est). Ez értelemben azonos igyen

szóval és magában csak kérdés után áll
,
pl. Megjöt-

tél már f Igen. Nyomatosabban : igenis. Kitakarítot-

tad a szobát ? Igenis. Nyomosbítók ezek is : igenám,

igenbizon. Némi részben eltérést fejez ki : igenúgy.

Az erdélyies vagy igen
,
(uéhutt : vaj igen) , am. de
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igen vagy söt igen. Még sem olvastad el a hírlapot ?

Vagy igen. Némely névragokat is fölveszen : igent

mondani ,
igennel válaszolni. Ezen második értelm

igen szótól származik igenleg, igenleges stb.

IGEN, MAGYAR—, mezváros Erdélyben,

Alsó-Fejér megyében; helyr. Igen-be, —ben, —bi.

IGENÁM, (igen-ám) 1. IGENBIZON.

IGENBIZON, (igen-bizon) öszvetett alakban ál-

lító , ersít ,
azonban kedélyes nyomosbitása ,igen'

szónak. Ugyanezen ,bizon' és ,ám' szókat maga mellé

veszi az ,úgy' szó is , mint állító felelet : úgybízon,

úgyám.

IGÉNÉL, IGENEL, (ig-én-él) áth. m. igénélt

v. igénlétt, htn. — ni v. igénleni. 1) Valamit soknak,

nagynak vall , mond ; igen szóval sokall
,
nagyoll

;

helyesebben : igeneli. 2) Szokottabb ért. igen szóval

bizonyít, ersít, helybenhagy.

IGÉNÉLÉS, (ig-én-él-és) fn. 1. IGENLÉS.

1GÉNÉZ ,
(ig-én-éz) áth. és önh. m. igénéz-tem

v. igénz-éttem, —tél v. —ettél, igénz-étt, htn. — ni v.

igenz-eni. 1) Igen szóval nagyít. Mindent igenezni. 2)

bizonyító, helybenhagyó igen szóval gyakran él, ,igen'-

nel felel. Olyan ,
mint : bizonyoz ,

adtáz ,
teremtettéz.

IGENÉV ,
(ige-név) sz. fn. L. RÉSZESÜL.

IGEN IS , h. és indulatszó. 1 ) Nagyon is
,
st

igen nagyon ,
kelletén túl. Igen is sokat kivan tlem.

2) (Összeírva : igenis). Minden bizonynyal
,
kétség

kivül. V. ö. IGEN.

IGÉNKÉNT, 1. IGÉNKÉNT.

IGÉNLEG ,
(ig-én-leg) ih. Állítólag, bizonyító-

lag , helybenhagyólag. Igenleg válaszolni a kérdésre,

a kérelemre. Ellentéte : nemleg, tagadólag.

IGÉNLEGÉS, (ig-én-leg- és) mn. tt. igénlegés t

v , —et, tb. — ek. Észtanilag oly ítéletrl mondjuk,

mely által a kérdés alatti tulajdonságot az alanyról

állítjuk, vagyis melyben a mondomány az alanynyal

megegyezik, pl. Ez a fal fehér. Ellentéte : nemleges

v. tagadó , v. tagadólagos. Széle sb ért. am. létez,

való, pl. Igenleges haszon, jövedelem (positiv).

IGÉNLEGI, (ig-én-leg-i) mn. 1. IGÉNLEGÉS.

IGENLÉS, (ig-én-él-és) fn. tt. igénlés-t , tb.

ilt harm. szr. — e. Valaminek igen szó általi bizo-

nyítása, ersítése, helybenhagyása. V. ö. IGENEL.

IGENL, (ig-én-él-ö) mn. tt. igénl-t. Igen szó-

val bizonyító ,
helybenhagyó ,

ersít
;

jóváhagyó.

igenl válasz, nyilatkozat.

IGÉNLLEG
,
(ig-én-él- -leg) ih. Igen szóval

bizonyítólag, ersítöleg, helybenhagyólag. A kérdésre,

kérelemre igenlleg válaszolni.

IGENPATAKA, erdélyi falu Alsó-Fejér megyé-

ben ; helyr. Igenpataká-n, — ra, —ról.

IGÉNSÉG, (ig-én-ség) fn. tt. igénség-et. Valami-

nek fölöttÍ8ége, túlságos volta.

IGÉNSÉGGEL, (ig-én-ség-vei) ih. Igen nagyon,

fölötteképeu, szertelen módon.

IGENSZÓ
,
(igen-szó) sz. fn. Az ,igen' mon-

dása, az ,igen' felelet adása.

„Tévesztés, föltét, fogadás, verség, biín , erszak,

Tisztesség, papi rend, kötelék, vallási különbség,

Nsztehetetlenség, sógorság, lopva menyekzés

,

Rablott nd ha szabad helyben nem monda igenszót,

Házasságodat elbontják vagy tiltanak attól."

Házassági bontó akadályok. Versbe foglalta Fogarasi.

IGENUGY
,

(igen-úgy) ösz. h. Nagy részben

úgy, olyan formán. Igemigy van, amint hallottad.

IGÉNY, (ig-e-eny) fn. tt. igény-t , tb. —ék,

harm. szr. — e v. —je. Újabb alkatú és közdivatuvá

lett szó ; s a német Anspruch után ige törzsökbl ala-

kúltnak hiszik. Azonban gyors és széles elterjedte

oda mutat, hogy talán az alkotó tudata nélkül , mint

többször történik, az értelem nagyon helyesen ln el-

találva, még pedig nem annyira az ige, mint ig vagy

igen törzsök után , midn jelentése : állító vagy kö-

vetel valami (affirmativum vei positivum quid). In-

nen igény am. feltételezett állítólagos jog , melynél

fogva valamire alapos okoknál fogva számot tartunk,

s azt részünkre jogosan vagy legalább méltányosan

követelhetjük is
,
pl. a község legjelesb emberének

igénye lehet valamely hivatalhoz ; a müveit , szép,

gazdag, erényes fiatal embernek igénye lehet a leg-

szebb n szerelmére. A közjóért elkövetetett érdemek

fejében igényt tartani a megtiszteltetésre. Versenytársai

között ö neki van legtöbb igénye követséghez.

IGÉNYEL , tjg-e-eny-ól) áth. m. igényél-t vagy

igénylétt, htn. —ni v. igényleni. Valamire vagy vala-

mihez igényt tart ; feltételezett joga , követelése van

valamire nézve. Ezen férfin tiszteletet igényel. V. ö.

IGÉNY.
IGÉNYÉLÉS, (ig-e-eny-él-és) fn. tt. igényélés-,t

tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, illetleg vágyás,

várakozás, követelés, melynél fogva valamit igénye-

lünk, valamire igényt tartunk.

IGENYES, IGENYESÍT stb. 1. EGYENES,
EGYENESÍT stb.

IGÉNYES, IGÉNYES, (ig-e-eny-és) mn. tt.

igényés-t v. — et , tb. — ek. 1) Kinek valamihez igé-

nye vau ,
ki valamit követel , igényl. Vagy 2) ami

igényeltetik, igényelt. V. ö. IGÉNY.

IGÉNYKERESET, (igény-kereset) ösz. fn. Ke-

reset , melynél fogva valaki valamihez jogát tartja,

magáénak vitatja. V. ö. IGÉNYPER.

IGÉNYKÖVETÉLÉS
,
(igény-követelés) lásd :

IGÉNYKERESET.
IGÉNYPER, (igény-pér) ösz. fn. Per , melyben

valaki valamihez tulajdoni vagy elsségi jogát vitat-

ja. Például valamely adósnak bútorait vagy egyéb

holmiját birói végrehajtás utján lefoglalják , s egy

harmadik személy, mint felesége, testvére, szüléi vala-

melyike, lakótársa stb. azt követeli, hogy a lefoglalt

holmi nem az adósé, hanem az övé.

IGÉNYTELEN, (ig-e-eny-telen) mn. tt. igényié-

len-t, tb. — ék. Igény vagy követelés nélkül való :

szerény, keveset mutató, kevésre vágyó ; érdemei és
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jeles tulajdonságai daczára nem rátartós. Igénytelen

alázatos ember. Igénytelen külsej ifjú. Határozói lag

am. igény nélkül.

IGÉNYTELENSÉG, (ig-e-eny-telen-ség) fn. tt.

igénytelenség-ét , harm. szr. — e. Tulajdonság, mely-

nél fogva valaki igénytelen. Oly ember , kiben mély

tudomány igénytelenséggel párosul. V. ö. IGÉNY-
TELEN.

IGÉNYTELENÜL, (ig-e-eny-telen-ül) ih. Igény,

azaz követelés nélkül, szerényen, érdemei s jeles tu-

lajdonságai daczára kitüntetés után nem vágyva , el

nem bizakodva.

IGERAG , IGERAGOZÁS , 1. ÍGERAG , IGE-

RAGOZÁS.
ÍGÉR , IGÉRÉS , ÍGÉRET , ÍGÉRKEZIK stb.

L. ÍGÉR, ÍGÉRÉS, ÍGÉRET, ÍGÉRKEZIK.

IGESZÓ, (ige-szó) sz. fn. L. ÍGE.

IGÉT, (i-g-et) önh. m. iget-tem, —tél, —éti.

Gyöke a mozgást , menést jelent i. (V. ö. I gyök-

elem). Képzésre hasonló az ugat (u hangon kiabál)

jajgat (jaj hangon veszékel) igékhez. Értelme : apró,

sebes lépésekkel siet, porozkál. A nyargal és vágtat

nagyobb lépéseket jelent. Igét a ló. Igét a zsákmány

után siet, vagy megszalasztott farkas. Zártabb ajak-

kal : üget.

IGETÉS, (i-g-et-és) fn. tt. igetés-t , tb. — ék,

harm. szr. — e. Igetve lépés, sietés. Lóigetés
, far-

ka8Ígetés. Máskép táj ejtéssel : ügetés.

IGETO, (1), (i-get-ö) mn. tt. igetöt. Igetve me-

n, siet, porozkáló. Igetö paripa.

IGET, (2), (íge-tö) ösz. fn. 1. ÍGETÖ.

IGETÖRZS v. —TÖRZSÖK, (igetörzs v. -tör-

zsök) ; 1. ÍGETÖ.
IGÉZ, IGÉZÉS, IGÉZET stb. , 1. ÍGÉZ, ÍGÉ-

ZÉS, ÍGÉZET stb.

IGIRAT, (ig-irat) ösz. fn. Némelyek által aján-

lott új szó az általán használt helyesírás helyett, mely

azonban eddig csak a szótárokban foglal helyet.

IGJÓ, (ig-jó) ösz. mn. Régiesen am. igen jó,

nagyon jó.

IGJOL, (ig-jól) ösz. ih. Régiesen szólva am.

igen jól, nagyon jól.

—IGLAN
,

(ig-lan) hely- és idhatározókat

képz öszvetett rag, mely az illet hely vagy id tel-

jes bevégeztet jelenti, s a határpontot bezárólag ma-

gában foglalja , s ennél fogva több s nyomatosabb,

mint az egyszer ig, pl. egyiglen, egy lábiglan elvesz-

lek , am. egy sem maradt meg. Egyig elvesztek, am.

mind elvesztek egyen kivül. Holtomiglan, holtaiglan,

am. életem és életed utolsó perczeig. A vékony hangú

szók után : iglen. Nap esteiglen, eddigien.

IGLEL, (ig-el-el) áth. m. iglel-t. Ritka haszná-

latú tájszó , am. valakit gyakran s keményebb sza-

vakkal, igékkel fedd, dorgál. Ezen értelménél fogva

gyöke azon ig, melybl az ige származik.

IGLENCZ, falu Beregh megyében ; helyr. Iy-

léncz-én, — re, —röl.

IGLICZ, fn. tt. igliczel. L IGLICZE.

1GLICZE, fn. tt. igliczel. Legelkön, ugarokon,

utak mellett tenyész tövises bokornövény, mely nyár

hosszant piros virágokkal díszlik. (Ononis spinosa).

Szláv nyelven : iglicza, ihlicza am. tücske, apró tü.

Némely tájakon, különösen Csalóközben : gilicze, gi-

liczetövis.

IGLICZETÖVIS, (iglicze-tövis), ösz. fn. lásd :

IGLICZE.

IGLINCZ, falu Ungh megyeben ; helyr. Iglincz-

én, — re, —röl.

IGLÓ , a XVI szepességi városok egyike, ille-

tleg feje; helyr. Igló-n, — ra, —ról.

IGLÓD, puszta Vas megyében ; helyr. Iglód-on,

— ra, — ról.

IGMÁND, KIS—, NAGY—, falvak Komárom
megyében ; helyr. Igmánd-on, — ra, —ról.

IGNACZ, (a latin ignis után, mely am. tüz) férfi

kn. tt. Ignáczot. Ignatius. Lojolai Ignácz.

IGNECZ, falu Bereg megyében ; helyr. Ignecz-

én, — re, — röl.

IGNEST, falu Arad megyében; helyr. Ignest-

éu, —re, — röl.

IGRAM, falu Pozsony megyében ; helyr. Ig-

ram-ba, —ban, — ból.

IGRECZ, fn. tt. igrecz-ét. Elavult szó, eléfordul

a Müncheni codexben, s am. sípos, trombitás. Es mi-

kor ... látta volna ott az igreczeket (tibicines) , és

zajgó népet, monda stb. Idegen eredetnek látszik.

Szerb nyelven igrats am. játszó, igrati am. játszani.

Vannak Igricze és Igriczi nev helységek is.

IGRICZE, falu Szála megyében ; és Erdélyben,

Doboka m. ; helyr. Igriczé-n, — re, — röl.

IGRICZI, falu Borsod megyében ; helyr. Igri-

czi-be, —ben, — böl.

IGTAT, (ig-tat) áth. m. iglat-tam, —tál, —olt.

Gyöke a jog szóval azonos ig. 1) Valakit bizonyos

fekv birtok jogába helyez , t a tettleges biralomba

vezetvén, s kimutatván azon határokat, melyekig bir-

toka terjed
,

pl. midn a régi törvényes szokás sze-

rént a királyi és káptalani személyek az új birtokost

valamely nemesi jószágba bevezették. 2) Hivatalno-

kot, tisztviselt, elöljárót hivatalába, tisztébe, rang-

jába, s a velk járó jogokba helyez. Fispánt, püs-

pököt , tanárt beiglatni. 3) Valamit jegyzkönyvbe

jegyez, besoroz. Beigtatni a felsöség rendeleteit, in-

tézvényeit. 4) Személyt bizonyos osztály sorozatába

helyez. Polgárok , nemzetörök közé igtatni valakit.

Szentek sorába igtatni a jámbor híveket. Innét : Kiig-

tatni valakit valahonnan, am. kizárni, kiutasítani, ki-

vezetni. Kiigtatták a templomból. (Vajda Sámuel).

Ezen elemzés és értelmezés szerént hibásan iratik :

iktat , noha a kiejtésben a kemény t eltt g helyett

szinte a kemény k hallatszik , mint több más szóban

is, pl. vágtat, nyugtat. A régi halotti könyörgésben

találjuk : jó felöl jochtatnia (azaz jogtatnia v. ig-

tatnia) éleszsze öt.
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IGTATAS. fe-tat-ás] fii. tt. igtatás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. Cselekvés . mely által valakit v. va-

lamit igtatnak, beigtatnak. V. ö. IGTAT.

IGTATÁSDÍJ, (igtatás-díj; ösz. fa. Díj, melyet

némely iktatásokért fizetni kell.

IGTATÉK, fig-tat-ék) fn. tt. igtatékrot, harm.

szr. — a. Jegyzet, mely bizonyos tárgyra nézve jegy-

zkönyvbe iratik, valahová besoroztatik.

IGTATÓ , íig-tat-ó) mn. és fn. tt. igtató-t. Mint

mn. 1) Birtokba helyez, bevezet. Igtató királyi sze-

mély. 2) Hivatalba, tisztségbe, rangba helyez. Igtató

biztos. 3, Jegyz, bejegyz. Igtató hivatal. Mint fnév-

jelent 1; hatósági személyt, kinek különös tiszte a

folyó ügyek kivonatát az illet hatósági jegyzkönyv-

be irni ; 2) oly személyt , ki más valakit újonnan

nyert birtokába, jogaiba, hivatalába bevezet.

IGTATÓKÓNYY, 'igtató-könyv) ösz. fn. Hiva-

tali jegyzkönyv, melybe a folyó ügyek czímei s be-

adásuk napja besoroztatnak.

IG-Y. 1;, (i-gy) elavult törzsök és fn. tt. igy-et.

Mai kiejtés szerént : ügy. Gyöke a mozgást, menést, ha-

ladást jelent i. Származékai : igyekezik, igyekezet,

igy el, igyeheszt. V. 5. ÚGY.
IGY. [2 .. ih. 1. ÍGY.

IGYEHESZT . tb m. igyeheszt-

étt, htn. — 7??" v. —eni. Dunán túli tájszó, s am. va-

lamire felbiztat . felloval valakit. Gyöke a mozgást,

haladást jelent i , törzsöke igy (ügy) , az eh közép

képz, mint a por-h-asz-t, gör-h-esz-t igékben a tiszta

h. Igyeheszteni tehát valakit nem más, mint mozgás-

ba hozni, megindítani , igyekezövé tenni , és pedig

némi erötetéssel.

IGYEKEZET, (i-gy-e-kés-et) ín. tt. igyekezet-

et. Iparkodó mozgalom valamely czélnak elérésére :

törekvési, haladási akarat.

IGYEKEZIK, (i-gy-e-kéz-ik) k. dl igyehez-tem,

—tél. — itt. Valamire törekszik, iparkodik, mozgás-

nak jeleit adja, mozog. Gyöke a mozgást, haladást

jelent i. V. ö. IGY, (1). Igyekezni valamire. Igyekeztem

rajta. Csak igyekezzél, czélodaí éred. Máskép : igyek-

ezik.

IGYEKSZIK, (i-gy-e-kesz-ik; k. jelenid : igyek-

i. igyekszel, igyekszik, igyelszünk, igyekszel >'l: v.

igyektszték , igyekszenek v. igyekésznek. Els múlt :

igyekvém, igyekvél, igyekvék stb. Részesül : igyekv.

Jövend : igyekvendem stb. A többi idt igyekezik után

képezi. L. IGYEKEZIK.
ÍGYEN, (1), ih. 1. ÍGYEN.
ÍGYEN, Í2), (igy-en) fn. egyen helyett, mely-

bl tájejtéssel igyenes v. igenyes erednek. V. ö.

EGYEN.
IGYENES. igy-en-es) mn. tt. igyenes-t v. —et,

tb. — ek. 1; Minek fólszine ugyanazon magassága,

vizirányos
;
nem görbe, nem dombos stb. Igyenes tér,

mez, út. 2j Sudanisuu ntt. Igyenes termet, igyenes

fa. Több vidéki tájszó. Y. ö. EGYENES.
EGYENESEN, I. EGYENESEM

IGYENLO, IGYENLOSEG, a régieknél gyak-

ran eléforduló alakok. Lásd : EGYENL, EGYEN-
LSÉG.

IGYGYEL-BAJJAL, ösz. ih. Nagy nehezen,

sok erködéssel, megfeszített mozgalommal, iparral.

Igygyel bajjal átvergdtünk a rósz utakon. Máskép :

'agygyei-bajjal. Y. ö. IGY fn. és ÜGY.

IGYGYEL-BIGYGYEL, iker ih. melynek alap-

szava a mozgást jelent igy , s am. magát fitogtatva,

ráztatva , kevélyen hánykolódva. Vasvármegyei táj -

szó. Xagy igygyel-bigygyel beszélni, járni.

IGYOK , hegyaljai és bodrogközi tájszó , am.

mindjárt , legott , izében , ugyanakkor, majdan. Fol-

cseréltetik igyold szóval is. Eredetileg együld, mint a

régiek is használták. L. EGYÜLD. Ez elváltozott el-

sben magas hangú igyóld-ák , melybl az l kiesvén,

lön : igyad, igyóg, igyók.

1GYÓLD, 1. IGYÓK és EGYÜLD.
IH, (1), indulatszó. 1) Széles, jó kedvet, örven-

dezést jelent. Ih ha! ih huhu hzi ! Innen származik :

ih-og
, jó kedvében nevet , ih hangon kiált. 2) Jelent

boszuságot. Ih ! ne bánts. Ih .' mit akarsz ismét? más-

kép : eh ! 3) Hangutánzó gyök, melybl ihl, ihlel, ih-

letés stb. származékok erednek, s jelent finom, gyön-

ge fuvást, leh élést ; rokon ah gyökkel.

IH, (2), fn. tt. ih-ot. Némely származékok- és

öszvetételekben juh helyett használtatik, 1. JUH, fn.

IHA, máskép : léha vagy j»ha, tájszók, 1. JUHA
és LÉHA.

IHACZOL, (ih-á-cz-ol vagy i-h-acz-ol) önh. m.

iháczol-t. Csintalan víg kedvében ihá élénk hangon

kiáltoz, vihog. Iháczol viháczol.

IHAR, 1. JUHAR v. JÁVOR.

IHARKÚT , falu Veszprém megyében ; helyr.

Iharkút-on, — ra, — ról.

IHAROS, (1), 1. JUHAROS, JUHARERD.
IHAROS, (2), puszta Tolna megyében ; helyr.

Iharos-on, — ra, — ról.

IHAROS, falu Somogy megyében : helyr. Ihá-

ros-on, — ra, —ról.

IHAROS-BERÉNY, mezváros Somogy megyé-

ben ; helyr. Berény-be, — ben, — böl.

DTAS
,
(i-h-as) mn. tt. ihas-t v. — at, tb. —ak.

Pécsett és Tolnában am. szomjas. Oly alkatú, mint :

éhes.

IHÁROZ, 1. IHORÁSZ. -

IHÁSZ, 1. JUHÁSZ.
IHÁSZI

,
puszta Veszprém megyében ; helyr.

Ihászi-ba, — ban, — ból.

IHATATLAN , IHATLAN ,
(i-hat[-at]-lan) mn.

tt. ihatlan-t, tb. — ok. Amit inni, meginni nem lehet.

Ihattam mocsárvíz. íhatlan csiger, büdös bor.

IHATNÉK, az ,ihatik' igének egyik különös

óhajtó alakja. Els személy ihatnám, mely indulatszó

gyanánt használtatván am. szomjas vagyok, szeretnék

inni. Édes anyám, ihatnám ! Ugyanezen értelmet fel-

veszik a többi személyek is : ihatnál , ihatnánk stb.
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Ha ihatnál, igyál. Aki ihatnék, jöjön ide, van itt bor.

Múlt idben is használják. Tktttnám volt vagy vala.

Tréfásan fnév gyanánt felveszi a személyragokat.

Ennek az embernek mindig ihalnékja van. V. ö.

—HATNÉK.
IHATÓ ,

(i-hat-ó) mn. tt. iható-t. Amit inni,

meginni lehet. Iható víz. Az egész városnak nincs iható

vize. Ez iható jó borocska.

IHATOSAG
,

(i-hat- ó-ság) fu. It. ihatóság-ot,

harm. szr. — a. Italnemüek tulajdonsága, midn fri-

sek, tiszták, ízlenek stb.

IHEG , (ih-eg) önh. m. iheg-tem, — tél, — étt.

L. LIHEG v PIHEG. Ikerílve : iheg-piheg.

IHEN, tájszó e helyett : ihon. Ihen ni .'

IHESKEDIK-PIHESKEDIK , ikerített szó

;

Kassai J. szerént am. szuszog, szuszi-musziképen dol-

gozik valamit.

IHL, ÍHL, (ih-1 v. ih-el) áth. m. ihl-éit , htn.

— eni. Gyöke a fuvást, lehelést jelent gyöngéd ih

hang, s am. fíuom, gyöngéd, mintegy szellemi lehhel,

fúvással érint. Egyezik vele leh, mely mint ige és le-

hellést jelent önálló szó eléjön a régieknél
,
pl. a

Carthausi névtelennél : „De mikoron mégis lenne,

gerelyekkel általverek ötét.
u

Ihl inkább szellemi ér-

telemben véteíik, s am. lelkesít , szellemi mozgásba

vagy mködésbe hoz. Isten lelke ihlette a prófétákat.

Lelkét mennyei szellem ihli. Isten ihlette belénk a ter-

mészet örök törvényeit. ,. Azonkezben úristen szívében

íhlé (sugallá) az vén remetének , hogy megkérdené

tet. " Sz. Katalin prózai legendája.

A törökben ilhnm am. ihlés (inspiralio). Rokon
vele : sugal vagy sugall. Mai napság szokottabban :

ihlel.

IHLA, hegy neve Szepes megyében.

IHLEL, ÍHLEL, (ih-l-el v. ih-el-el) áth. m. ih-

lel-t. Kettztetett képzjénél fogva am. folytonosan,

hathatósan ihl, sugal. V. ö. IHL.

IHLELÉS , ÍHLELÉS ,
(ih-1-el-és) fn. tt. ihle-

lés-t , tb. —ék, harm. szr. —e. Folytonos, hathatós

ihlés, sugalás. V. ö. IHLES.

IHLELET, IHLELET, (ih-1-el-et) fn. tt. ihle-

let-ét, harm. szr. — e. Érzés vagy ismeret, mely ihle-

tésbl veszi eredetét , sugalat. Az istenijóslók Írásban

köztölték a mennyei ihleletet. Ez nem mindennapi érzelem,

hanem felsbb ihletet. V. ö. IHLELÉS.

1HLELT, ÍIILELT
,

(ih-1-el-l) 1. IHLETETT.

IHLÉS, ÍHLÉS, (ih-1- és) fn. tt. ihlés-t, tb.—ék,

harm. szr. — e. Gyönge, finom, mintegy szellemi le-

helés, sugalás, fuvalás. Isteni, mennyei ihlés. Az Isten

ihléséböl adatott minden irás. (Sz. Pál. Timoth. n. 3.

16.). „Gyakorta jevendket megismer vala szentlé-

leknek íhléséböl. " Carthausi névtelen.

IHLET, ÍHLET, fn. 1. IHLELET.

IHLETETT, (ih-1-et-étt) mn. tt. ihletett- et. Szel-

lemi, felsbb sugalás által érintett, lelkesített , érzel-

mekre , tettekre gerj esztett vagy ismeretekre jutott.

>.K D NAGV SZ '."Á'i III >'•"

Ihletett jós. Istentl ihletett apostolok. Hazafiságtól ih-

letett szónok, költ.

IHOG, (ih-og) önh. m. ihog-tam ,
—tál , — ott

\ Vékony ih hangon nevet, örvendez. Ihognak a csinta-

' lan leányok. Ihog-vihog. Különösen am. elfojtott han-

gon nevet , akaratlanul nevetésre fakad ; illetlenül,

j

nem a maga helyén és idején nevet.

IHOGAS
, (ih-og-ás) fn. tt. ihogás-l , tb. — ok,

' harm. szr. — a. Vékony ih huigra fakadozó nevetés,

különösen pajkos, illetlen nevetés. Ihogás- vihogás.

IHOL
,
(i-hol) ösz. indulatszó és ih. Gyöke a

közelséget mutató i (itt, i-de, i-gy), s am. ime ! itt

van la ! nézzétek , lássátok ! ide tekintsetek ! Ihol az

ember ! (eece homo). Ihol ni ! Máskép : ihon , ihun,

éhen , ehol. Ihol van , amit kerestek. Ihol áll a go-

nosztév.

IHON, IHUN, 1. IHOL.

IHORÁSZ v. IHÁROZ, (ih-or-ász v. ih-ár-oz)

önh. m. ihorász-tam v. ihároz-tam ,

— tál ,
— ott. L.

IHOG.
IHRACS, falu Bars megyében ; helyr. Ihrács-

on, — ra, — ról.

IHU, IHUHU, széles kedvet jelent indulatszó,

különösen a lakodalmas nép örömkiáltása. A széke-

lyeknél gúnyoló, csúfoló szó, mint Mátyusföldén : ihi !

13, IJAS stb. L. ÍJ, ÍJAS stb.

IJASFIAS, (ijas fias) iker. mn. tt. ijastfiast, tb.

ijasakfiasalc. Kinek sok fia , sok gyermeke van. Itt

az ijas csak utánzott játszi hang. Növénytani ért.

amiuek sok , apró , sünien növ sarjai , ágacskái

vannak.

IJED, (ijed v. í-ed) önh. m. ijed-lem ,
— tél,

— tv. — étt. Gyöke vagy a mozgást, vagy pedig a

felsikoltást jelent i v. í , melybl ed képzvel lesz

í-ed v. i-ed, mint a régieknél gyakran eléjön
,
pl. a

Debreczeni Legendáskönyvben : ,,És megiedvén mind

földre esének. " Innen az i egyszeren j-vé változván

a székelyeknél jed alakban jön elé : „a tizedik szom-

szédot is kitörte a nagynyavaja jedtibe." Kriza J.

Annyit tesz , mint mozzan , mozdul , különösen féle-

lembl remeg , megrázkódik ; vagy megrezzenésböl

felsikolt. A bival megijed a veres posztótól. Nem min-

den széltl ijed meg. (Km.). Elijedsz tle, ha meglátod.

Álmából felijedt. V. ö. IJEDÉS.

IJEDÉKÉNY, (i-j-ed-ék-ény v. i-j-ed-é-kény)

mn. tt. ijedékény-t, tb. — ek. Hamar, könnyen ijed,

ijedésre hajlandó, ijeds. Ijedékeny ló. Ijedékeny gyer-

mek. Az élénk képzelet ember ijedékenyebb a bil»ko-

mórnál.

IJEDÉKÉNYSÉG
,

(i-j ed-ék-ény-ség) fn. tt.

ijedékénység-ét, harm. szr. — e. Tulajdonság, illetleg

hajlandóság, melynél fogva valaki hamar megijed.

IJEDELEM, (i-j-ed-el-ém) fn. tt. ijedelmet. Kel-

lemetlen érzelem , mely képzelt vagy való rósz által

gerjed bennünk , s idegeinket megrázkódtatva, mint-

egy keresztül fut rajtunk. V. ö. IJEDÉS, és FÉLE-

LEM.
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IJEDELMES, (i-j-ed-el-ém-es) mn. tt. ijedel-

mes-t v. —et, tb. — ek. 1) Ijedelemre hajlandó, kony-

nyen ijed. 2) Ijedelmet okozó, ijedelemmel járó.

Ijedelmes tünemény, látvány.

IJEDÉS, (i-j-ed-és) fn. tt. ijedés- 1 , tb. —ék,

harm. szr. —e. Kellemetlen érzelmi változás, mely

akkor támad bennünk, midn valamely képzelt vagy

való rósz els benyomását érezzük. Hirtelen, vak ije-

dés. Átesni az els ijedésen. Igyunk erre az ijedésre.

(Km.). A hány lövés, annyi ijedés.

IJEDHETETLEN, (i-j ed-het-etlen) mn. tt. ijed-

hetetlen-t, tb. — ék. Igen bátor, elszánt, ers idegzet,

kit megijeszteni nem lehet.

IJEDKÉZIK, (i-j-ed-kéz ik) k. m. ijedkéz-tem

,

—tél
}

— étt. Gyakran, könnyen ijed, ijedez.

IJEDS, (i-j-ed -es) mn. tt. ijedös-t v. — et,

tb. —ek. Könnyen, hamar ijed, ijedékeny. Ijeds ló.

IJEDOSSÉG
,
(i-j-ed--es-ség) fn. tt. ijedsség-

et, harm. szr. —e. Hajlandóság, melynél fogva köny-

nyen , hamar megijed valaki v. valami. Ijedsségtöl

elszoktatni valakit.

IJEDSÉG, (i-j-ed-ség) fn. tt. ijedség-ét , harm.

szr. — e. A kedélynek hirtelen megrázkodása, és vele

járó kellemetlen érzés, melyet bennünk valamely vé-

letlen rosznak hatása gerjeszt. Nagy ijedség. Halálos

ijedség. Minden tagját átfutotta az ijedség. Az volt

ám az ijedség. Ijedségében nem tudta, mit tegyen.

„Mint sas fészkibe ha idegen sas szállna :

Verte vadul szivét az ijedség szárnya.''

Arany J.

IJEDT, (i-j-ed-t) mn. tt. ijedt-et. Valamely vé-

letlen rosznak hatása által felriadt , megrázkódott,

zavarba jött. Ijedt emberek futkostak az utczán. Ha-
lálra ijedt gyermek. Személyragozva : ijedtemben,

ijedtedben, ijedtében stb., am. ijedt állapotomban, ál-

lapotodban stb. Ijedtében azt sem tudta
, fi-e vagy

leány.

IJEDTEN, (i-j-ed-t-en) ih. Ijedt állapotban.

Ijedten felugrott székérl.

IJEDTSÉG, (i-j-ed-t-ség), 1. IJEDSÉG.
IJÉGET, (i-j-ég-et) , 1. IJESZGET.
IJESZ, (i-j-esz) fn. tt. ijesz-t, tb. —ék. Altalán,

képzelt vagy valóságos tárgy, mely ijedséget szokott

gerjeszteni, vagy melylyel ijeszteni szoktak, pl. ki-

sértet, boszorkány, gyerekijeszt mumus, stb.

IJESZGET, (i-j-esz- t-get) gyak. áth. m. ijesz-

get-tem, —tél, —étt. Többször ismételve, folytono-

san ijeszt, ijedésbe ejteget, valamely roszszal fenye-

get. Vészhirekkel ijeszgetni a népet. A gyermeket mtc-

mussal ijeszgetni. A székelyeknél gyakran jeszget

(,ieszget
l

helyett) „ az éjjel megölte a huszonnégy

tolvajt, akik fekete gyász várossát ojan rég jeszge-

tik.
u Kriza J. gyjt.

IJESZGETÉS, (i-j-esz-t-get-és) fn. tt. ijeszgetés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által va-

lakit v. valamit ijeszgetünk , valamivel fenyegetünk.

V. ö. IJESZGET.

IJESZKE, (i-j-esz-ke) mn. tt. ijeszkét. Gyenge,

igen érzékeny idegzeténél fogva könnyen ijed, ije-

dékeny. Leginkább lovakról mondják. Máskép : jeaz-

ke. V. ö. IJED.

IJESZKESÉG, (i-j-esz-ke-ség) fn. tt. ijeszkeség-

ét, harm. szr. — e. Könnyen ijedni hajlandó, ijedé-

kenység ; ijeds lovak tulajdonsága.

IJESZT, (i-j-esz-t) áth. m. ijeszt-étt , htn. —ni

v. — eni. Ijedtté tesz, azaz ijedésbe ejt; valami rosz-

szal fenyeget. Verebeket vázzal ijeszteni. A tolvajokat

elijeszti az ugató eb. Megijeszteni a csintalan gyerme-

ket. Ráijeszteni valakire. Almából felijesztették a félre-

vert harangok. Különösen am. kísért, kisértet alakban

jár. Ezen házban éjfél körül ijesztenek. Sziget vidékén

Baranyában tésztát ijeszteni, am. kinyújtani. V. ö.

IJED. Régiesen valamint a székelyeknél ma is jeszt

= ieszt ; v. Ö. IJESZTÉS.

IJESZTÉS, (i-j-esz-t-és) fn. tt. ijesztés-t , tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valakit

vagy valamely állatot ijesztenek. A régieknél jesztés

is : ..Mind szép szóval , mind jesztéssel (yeztessel)

érthe voltam." 1557-diki levél. Szalay A. gyjt.

IJESZTET, (i-j-esz-t-et) fn. tt. ijesztetét. Ijesz-

tés elvont értelemben. Megijedének nagy ijesztettél.

Tatrosi codex.

IJESZTGET, 1. IJESZGET.
IJESZTHETETLEN

,
(i j-esz-t-het-etlen) mn.

tt. ijesztketetlen-t, tb. —ék. Akit vagy amit megijesz-

teni, ijedésbe hozni nem lehet ; igen bátor, rettenthe-

tetlen.

IJESZT
,
(i-j-esz-t-) mn. és fn. tt. ijesztö-t.

Ijedésbe ejt , félelmet gerjeszt , visszaborzasztó.

Ijeszt váz, kisértet. Ebijeszt péntek (húsvét utáni els

péntek). Ijeszt pofa. Mint fnév jelent tárgyat, mely

ijedésbe ejt, váz, kísértet. V. ö. IJESZ. Olyan, mint

az ijeszt. (Km.).

IJGYÁRTÓ, 1. ÍJGYÁRTÓ.
IJJ, 1. ÍJ.

„Mert mikor az ijjnak enged egyik szarva

,

Félrerug a másik, noha nem akarja."

Arany. J.

IJJU ! 1. UJJÚ !

IJLÖVÉS, 1. ÍJLÖVÉS.

UNOK, 1. ÍJNOK.
IK, (1), mint iker gyöke, kétségtelenül egy ere-

det a tatár ike, török iki, csuvas ikke (= két) szók-

kal. A szintén ,kett'-t jelent szirján kyk v. kik, vogul

kiti v. kit, lap kvekte, szuomi kaksi, mongol khvjar is, ide

tartozóknak látszanak. A magyarban a táj divatos

üklü két szarvú ágast jelent. V. ö. ÜKLÜ és ÜKÖR-
KE. De talán nem hibázunk , ha a magyar iga szót

is ide sorozzuk , mely a finnben ies (ikeen , Fábián

István) ; és a latin jugum-m&l közel rokon góth juk

szót, mely am. pár. Az iker szóhoz hangokban közel

jár bokor szó is, melynek jelentése mint tudjuk : ,pár'

vagy ,páros' is.
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IK, (2), elvont gyök ikat, iklat, ikrándilc , ikrá-

nik szókban ; rokon ok gyökkel (öklel szóban), és

eltéttel bök, hök, lök, lük, zak gyökökkel (az utolsók

lüktet és zaklat, zakatol szókban). L. IKAT, IKLAT,
IKRÁNDIK.

IK, (3), fn. tt. ik-et. A székelyeknél ain. ék, begyes

vég test, szilárd és basítható testek széthasogatásá-

ra, s boltozatok bezárására. Innen a székelyeknél :

ikel, megikel, ikszeg. L. EK, IK.

— IK, (1), a közép- és kül-, s belszenvedö igék

egyesszámu harmadik szernélyraga, pl. tör-ik , vál-ik,

nyúl-ik, hányód-ik , vetöd-ik , hányat-ik , vettet-ik stb.

Ezen ik az ö harmadik személynévmás képviselje,

mintha volna : ö-ki , melynek megfelel a török ol-ki

(Pfizmaier). Sínai nyelven khi v. hi am. . L. Elbe-

széd 155. lap; és V. ö. IKESÍGE.

—IK
, (2), a magashangu tárgymutató igeala-

kok többesszámu harmadik szernélyraga a jelentmód

jelen és jöv idejében , mint : veszik
,
föz-ik , tr-ik,

veend-ik, fözend-ik, trend-ik ; öszvehúzva a tárgymu-

tató i- és 3-ik személynévmás többese ó'/fc-bl : vesz-i-

ök, föz-i-ök, veend-i-ök stb. melyek mélyhangu szók-

nál még tisztábban megvannak : adják (= ad-i-k

v. ad-ja-k), mondják (= mond-i-kf v. mond-ja-k)

stb. 1. Elbeszéd 158— 160. 1.

— IK, (3), melléknevekhez járuló s mutató erej

rag, pl. jobb-ik, szebb-ik, 1. Elbeszéd 155. 1.

—IK, (4), osztó számnevekhez függesztve, me-

lyeket 1. —AD
, (2), alatt , ezeket sorszámokká ala-

kítja, pl. másod-ik, harmad-ik, negyed-ik stb. Fölve-

szik az ,egy' és jinás' szók is : egyik, másik. Az ,elsö'

magában is sorszám levén, éhez többé nem járul , de

a magasabb számokban már egyedik áll, pl. tizenegye-

dik, huszonegyedik, százegyedik, száztizenegyedik, ezer-

egyedik, ezerhuszonegyedik stb. és ,második ( helyett :

kettedik, pl. tizenkettedik, százkettedik. Eléjön ezen rag

a törökben is evvelki (z=z els) szóban. Nem egyéb,

mint a ki névmás, mi leginkább megtetszik mindenik

szóból, mely eredetére nézve mindenki szóval azonos.

Az -adik, -edik, ödik-
/
-odik ragok pedig nem egye-

bek , mint az egyik szónak a hangrendhez képesti

módosulatai : második = másegyik , harmadik =
háromegyik , negyedik = négyegyik , tizedik = tíz-

egyik, századik = százegyik, ezredik = ezeregyik stb.

A sínai nyelvben ezen ik = kó, pl. i-kó-niu

am. egyik n.
Nevezetes , hogy a régieknél egyik és másik

harmadik személyrag nélkül állanak, egyike és másika

helyett
,

pl. a hajók egyikbe , e helyett : a hajók

egyikébe.

— IK, (5), ritka használatú kicsinzö képz
,

pl.

domb-ik, zsomb-ik, pocz-ik. Ha a v. e toldalék van

mellette , akkor inkább i-ka , i-ke , melyekben mái-

maga az i is vagy kicsinzö, vagy melléknévképz, pl.

lád-i-ka, pad-i-ka, bund-i-ka, ház-i-ka, kender-i-ke, ösz-

i-ke, Józs-i-ka, Erzs-i-ke, Pet-i-ke.

—IK, (6), a székely háromszéki nyelvjárásban

divatos -ok -uk, -ök -ük birtokragok helyett, pl apjik,

anyjik , házik , bundájik, testvérik, tölik , nálik , rólik,

feléjik , alájik , ezek helyett : apjok, anyjok, házok,

bundájok , testvérök , tlük , nálok , róluk , feléjök.

Kriza J. gyjteménye.

—IKA
,

(i-ka) ösz. névképzö ; 1. —IK
, (5),

alatt.

IKABB, tájdivatos inkább helyett ; 1. ezt.

IKAFALVA, helység Erdélyben , Kezdi szék-

ben ; helyr. Ikafalvá-n, — ra, — ról.

—IKÁL, (i-ka-al) ösz. igeképz, pl. kand-i-kál

(v. -ka-al), szundi-kál, sánt-i-kál.

IKAT, (ik-at) áth. m. ikat-tam ,
— tál ,

—ott.

Tájszó. Annyi mint mozgat , menésre sürget, kész-

tet, ösztönöz. V. ö. IKLAT.
—IKE, (i-ke) ösz. képz ; 1. —IK

, (5), alatt.

IKEL, (ik-el) áth. m. ikelt. A székelyeknél am.

ékel. L. ezt.

IKER, (ik-ér, mongolul ikiri, törökül ikiz vagy

némelyek szerént : jigiz, és a ,húsz'-at jelent szóban

igir- v. jigir-fmij; ide tartozik a ,kett'-t jelent mon-

gol khujar is, v. ö. IK, (1) ; fn. tt. ikrét v. ikert, tb. — ék

v. ikrek. 1) Oly gyermek, ki ugyanazon anyától egy-

szerre másodmagával született. Ikertestvérek. Ikerfi, .-

magzat, ikerleány, leánymagzat mint ikerek egyike. Ik-

reket szülni. Mondjuk oly állatok ketts vemhérl is, me-

lyek rendesen egyet szoktak elleni. Ikergidák, bárányok,

borjúk. 2) Átv. ért. egymáshoz hasonló páros tárgyak

egyike, különösen némely növények virágai, magvai,

gyümölcsei. Ikerbogyó , ikerdió, ikerkörte stb. 3) A
csillagászoknál ikrek jelentik azon két csillagból álló

csillagzatot , mely a barkörben a bika és rák nev
csillagzatok között fekszik. (Castor et Pollux). Közön-

séges népnyelven : ketts, kettsök.

IKÉRÁLLITÓ, (ikér-állító) ösz. fn. Bölcsész

vagy hittanár, ki a lények eredetét és lételét két egy-

mással ellenkez, úgymint jó és gonosz ernek, elem-

nek vagy elvnek tulajdonítja. (Dualista).

IKÉRALMA
,

(iker- alma) ösz. fn. Egymással

öszventt két alma vagy ezek egyike.

IKÉRBÁTYA, (ikér-bátya) ösz. fn. Az ikertest-

vérek között az, ki valamivel elbb jött a világra. V.

ö. IKER.
IKÉRBOGYÓ

,
(iker-bogyó) ösz. fn. lásd :

ÜKÖRKE.
IKÉRCSILLAG-

,
(ikér-csillag) ösz. fn. lásd :

IKER, 3).

IKÉRDINNYE, (ikér-dinnye) ösz. fn. Egymás-

sal öszventt két dinnye vagy azok egyike.

IKÉRDIO, (ikér-dió) ösz. fn. Egy másik dióval

öszventt dió vagy ezek egyike.

IKÉRÉS, (ik-ér-és) mn. tt. ikérés-t v. — et, tb.—ek. Iker minség. Ikeres ablak , am. ketts ablak.

IKÉRÉSÍT, (ik-ér-és-ít) áth. m. ihérésít-étt, htn.

—ni v. — eni. Párosít , kettesít. Ikeresített szó
,
pl.

ákom-bákom, inczi-finczi, csip-csup, tél-túl, illeg-billeg,

billeg-ballag, ihog- vihog. V. ö. IKERSZO.
IKÉRÉSÍTÉS, (ik-ér-és-ít-és) fn. tt. ikérésítés-t,

tb. — ék. Cselekvés, midn valamit ikeresítünk.
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IKÉRFI, (ikér-fi) ösz. fn. L, IKER alaif.

IKERGYERMEK, (ikergyermek) ösz. fia. L.

IKER.
IKÉRHANG, (ikér-hang) 1. IKÉRHANGZO.

IKÉRHANGZÓ, (ikér-kangzó) ösz. fia. Ketts

öuhangzó, mely a magyar nyelvben leginkább a pa-

lócz és göcseji szójárásban divatos
,
pl. ie (iedes =r

édes), ua (buatya = bátya), uö (biiöség = bség),

au (auma = alma) stb.

IKÉRHÚG, (ikér-húg) ösz. fn. Leány , vagyis

nmagzat, ki az ikertestvérek között valamivel elbb

született.

IKÉRÍT, (ik-ér-ít) 1. IKÉRÉSÍT.

IKÉRKÖRTE, (ikér-körte) ösz. fn. Egymással

öszvenött két körte vagy ezek egyike.

IKÉRLEÁNY, (ikér-leány) ösz. fn. 1. IKER
alatt.

IKÉRNENE, (ikér-néne) ösz. fn. Nmagzat , ki

az ikertestvérek között valamivel hamarabb jött a

világra.

IKÉRÖCS, (iker öcs) ösz. fn. Az ikertestvérek

közöl valamivel fiatalabb férfimagzat.

IKÉRPISZTOLY, (iker pisztoly) ösz. fn. Pus-

kamivesek nyelvén am. oly pár pisztoly, melyeknek

részei oly egyenlen készítvék , hogy egymással biz-

ton fölcseréltethetnek ; vagy a kétcsöv pisztoly is

hívathat ik így.

IKÉRRÖPPENTYÜ
,
(ikér-röppentyü) ösz. fn.

Röppenty , mely a levegben két csillag gyanánt

szétoszlik.

IKÉRSZÓ, (iker- szó) ösz. fn. Kitn sajátsága

a magyarnak , hogy némely fogalom élénkítésére,

hathatósságára, két hasonló, leginkább magas és mély

hargu szót öszveteszen, s ha nem talál, csinál. Ilye-

nek : ágasbogas , ingóbingó , elegybeUgy , csecsebecse,

csigabiga, díbdáb, dúlfúl, diribdarab, csínjabinja, gir-

begurba, imígyamúyy, ímmelámmal, dínomdánom, Wy-
loty, yylmgyom , hébehóba , irkafirka , ringyrongy , hí-

mezhámoz , locsogfecseg , mendemonda, tarkabarica,

v'gyrsb'-jos, tipegtapog, zenebona, zrzavar stb. Hason-

lók a héberben fnhv va bohu (pusztádon puszta) , a

finnben haján haján (öszvevissza), siki soki (szintén),

Iá ivan kaavan (ügygyei bajjal) , a mongolban khap

khara , mely a törökben kap kara
,
(mintegy feketé-

den fekete) , a csuvasban sop-sora (fehéres fehér), a

törökben top dolu (teliden teli)
,
jap jal'iniz (egyes

egyedül). T. i. a töröktatár nyelvekben ezen ikerítés

az által történik, hogy az els szótagot megkettzik

és ezen szótag végire még valamely ajakhangot tesz-

nek, ú. m. b v. p, v. m és ezzel rokon n hangokat. A
magyai ban pedig kivált a második csinált szó elébe

gyakorta szintén b vagy más ajakhang járul, pl. tar-

kabarka
, tinóbinó, inczifinczi, csigabiga, terefere , szu-

szimuszi stb. Némely ikcrítésnél mint láttuk, az els
szóhoz don, diin, den képz járul, pl. vjdo/i új, tisztá-

don tiszta, teliden leli. Részletesebben 1. Elbeszéd,

1 17— 8. I

IKERTESTVÉR, (ikertestvér) ösz. fn. Test-

vér, ki egy másikkal ugyanazon anyától egyszerre

lett.

,A költ és a son

Egy anyaméhbl született

;

Ikertestvérek voltak k
;

Együtt bolygák az életet.

"

Petfy.

IKERVÁR, mezváros Vas megyében ; helyr.

Ikérvár-on v. — ott, —ra, —rö7.

IKES IGE , ösz. fn. Általán mind azon igék,

melyek a jelentmód jelenidejének egyes harmadik

személyében, vagyis számos esetben csak a tiszta ige-

gyökhöz vagy pedig többnyire már az igetörzsökhöz

ik toldalékot vesznek fel, s mindig valamely szenved

állapotot fejeznek ki ; milyenek a) az egyszer tiszta

középigék, pl. es-ik, lakik, esz-ik, isz-ik ; vagy ön- és

áthatóból közvetlenül származottak , mint nyúl-ik,

vál-ik, hajlik, hall-ik, för-ik, érzik, vérz-ik; vagy más

képzvel közvetítve alakultak, mint édes ed-ik, lát-sz-

ik, rak-od-ik, gondolkozik, bán kód-ik stb. b) belszen-

vedk, ód, öd ém ódz, ödz képzk segitségével, mint :

hányod ik , vetöd-ik, fonódik, csalód-ik , záród-ik , ta-

karódz ik, fenyeget ödz-ik stb. c) külszenvedk, at et és

tat tet képzk társaságában , miat : hányat-ik, vettet-

ik, fonatik, csalat ik, ü/te'ik, zárat-ik , építtetik stb.

Az ik rag, mint föntebb látható (—IK (l),

egyes harmadik személy raga) és elé is fordul az ál-

talános múlton kivül minden idben , néha más ön-

vagy mássalhangzóval is öszveolvadva
,

pl. zárat-ék

[zzz záruta-ik), záratn-ék (= zárat na ik), záródj-ék

(z=z záród-jon-ik), záratand-ik stb. Az ik magában,

mivel más személyben elé sem jön, nem jelent szen-

vedést, és az ^--kel járó képzk vagy ragok rendsze-

rént már maguk kifejezik a szenved állapotot, azon-

ban mivel a külszenved igék ragai ugyanazok a

miveltet igékéivel, valamint az ikes igék személyra-

gai is az alanyi (vagyis határozat lan) igehaj litásbeli-

ekkel , fkép a többesben , noha a mondat egészben

véve nem okoz semmi zavart, minthogy a miveltet

igék mellett mindig oit áll a tárgyeset , de mégis a

miveltet igéket már magában a ragozásban is czél-

szerü volna a külssenvedtl megkülönböztetni. Ezt

némelyek ugy vélték elérhetnek, ha a külszenved

raga megkettztetnék, pl. adatom , adat-unk , veret-

em, veretünk stb. miveltet, udai iat-om, adat-tat-unk,

veret- tet-ünk, veret- let-tek, veret-tet-nek szenved alak

volna. De köz éleiben ezt mint amazt is használják

mind miveltet, mind szenved értelemben, s maga a

rag nem foglal magában szenved értelmet. Czélsze-

rübbnek vélnk, ha a régiség némely példái után is

a végs t, szenvedöleg th-vál Íratnék, pl. (a malomba

búzát) vitetünk, vitettek, vitetnek; és (a gzkocsikon

gyorsan) uitethünk, vitethtek, vitethnek ; így viteténk, vi-

tetett':, vitetettek és vitethénk, vitethetek, vitethének ; to-

vííühkvitettünk és vilethtiink; vitetendílnk és > itethendünk
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stb. Vannak igéink, melyekben sz alkotja a szenved

állapotot, pl. lát-sz-ik, hallatsz ik és nem igetörzsek-

tl : beteg sz-ik
,
gazdag sz-ik. Már pedig az sz szel

rokon a h, és a h különben is kóros, szenved állapo-

tot is jelent, pl. had, hed, hoszik, höszik, huszík, hüszik

képzkben.

IKETLEN, (iket-len) mn. tt. ikellen-t, tb. — ék.

Oly igékrl mondjuk általán, melyek igegyökere v.

igetörzsöké nincsen ^7<;-kel megtoldva
,

pl. lát
,
jár,

megy, szalad, ragaszt, magasztal, feketít, szabadalmaz

stb. ; különösebben olyan át- vagy önható igékrl,

melyeknek ellenében az ikes toldalék szenved álla-

potot jelent
,
pl. tör törik , vérez vérzik , hall hallik,

érez érzik, hajol hajlik, nyúl nyúlik.

IKÉV, (ik-év) ösz. fn. L. SZÖKÉV.
IKLAD, falu Pest és puszták Somogy megyé-

ben ; helyr. Iklad-on, — ra, —ról.

IKLÁND , falu Erdélyben , M.aos székben
;

KIS— , NAGY— , falvak Tborda megyében; helyr.

Iklánd-on, — ra, — ról.

1KLAT
,

(ik-ol-at) áth. m. iklat-tam ,
— tál,

— ott. Menésre sürget, ösztönöz. V. ö. IKAT. Alak-

jára és értelmére nézve hasonló a zaklat igéhez.

IKLOD , falvak Szála , Szathmár és puszták

Bihar megyében ; és Erdélyben , Küküll megyében.

KIS— , NAGY— , falvak Doboka megyében; helyr.

Tklód-on, —ra, —ról.

IKLÓD SZENT-IVÁNY, puszta Erdélyben, Bel-

s-Szolnok megyében; helyr. Szent Ivány on ,
— ba,

—bál.

IKLODA , falu Temes megyében ; helyr. Iklo-

dán, —ra, — ról.

IKNAP, (ik-nap) 1. SZÖKNAP.
IKÓ, ni keresztnév, s ara. kis Ilona, Ilka, Ilkó,

Ilus, Iluska, Ila, Pila. L. ILONA.

—IKÓ
,
(i-kó) ösz. névképz ika helyett, pl.

házika v. házikó.

IKRA, (a keleti török nyelvben aigra , Zenker

szerént am. párzás , ivás (Begattung) ; Dankovszky

szeréut a szláv nyelvekben is eléjönnek : ikra, jikra,

ova pisciuui) ; fn. tt. ikrát. Gyöke talán a halak, rá-

kok, hüllk tojásait jelent iv (iv-ik, ivadék). E sze-

rént ,ikra' eredetileg öszvetett szó , s mintegy ív-ra-

kás, azaz hal-, rák-, hüll ivó tojások rakása , öszve-

ge. Halak, rákok ikrája. Viza-, tok-, köcsögeikra. Atv.

ért. némely testek részei, melyek haltojások gyanánt

öszvecsomósodnak, szeinecskékbe öszvcállanak. Ikrák

vannak a tejfölben , midn a vajrészecskék különvál-

nak. Ikrái vannak a megaludt zsírnak. V. ö. LÁB-
IKRA.

IKRACSÉPK, (ikra-csép-k) ösz. fn. Csepeg
v. csepkövek bizonyos neme, melyek halikrához ha-

sonló részecskékbl állottak öszve , miért néhutt a

népvélcmény által megkövült ikráknak tartatnak.

(Oolithus).
f

IKRADZAS
,
(ikra-ad-oz-ás) fn. tt. ikrádzás-t,'

tb. — ok, hann. szr. — a. Állapot, midn valaminek

ikrája n, szaporodik vagy ikraalakú részecskéi fej-

ldnek. Halak, rákok ikrádzása. Vajnak, tejfölnek ik-

rádzása. V. ö. IKRA.
IKRÁDZIK, (ikra-ad oz-ik) k. in. ikrádz-tam v.—otlam, ikrádztál v. —ottál, —ott, htn. —ni vagy—ani. Ikrái nnek, ikrákat kap, tulajd. és átv. ért.

Ikrádzanak a halak. Ikrádzik a tejföl. Ha a lejföl ik-

rádzik, rajta a köpüvel. (Km.). V. ö. IKRA.
IKRAK, (ikra-k) ösz. fn. 1. IKRACSÉPK.
IKRÁLÓ

,
(ikra-al-ó) fn. tt. ikráló-t. L. LÁB-

IKRA.
IKRÁNDIK, (ik-rán-d-ik) k. m. ikránd-ott, htn.

— ani. Kriza J. szerént a székelyeknél am. undoro-

dik, irtózik és (okrándik alatt) hökken; pl. valamely

eledeltl ikrándani. Els része világosan ik , am. hök

a hökken, és másik része rán v. ránd, a rándul, rán-

dít igék gyöke, tehát kétségtelenül am. visszarándúl.

IKRÁNIK, (ik-rán-ik) k. m. ikránt. L. IKRÁN-
DIK.

IKRÁNKODIK, (ik-rán kod-ik) k. m. ikránkod-

tam, —tál, — ott. Székely tájszólás szerént am. hir-

telen uiegfélemlik valamitl, azaz megmozdulva visz-

szaránlja magát. Máskép ugyan csak a székelyeknél :

okránkodik.

IKRAPIKK, (jkra-pikk) ösz. fn. Növénynem a

négy fbbhíinesek seregébl és beczsök rendébl,

melynek csészelevelein belül egy egy pikkelylyé ntt
ikra göngyölödik ki. (Arabis).

IKRÁS
,
(ikra-as) mn. tt. ikrás-t v. —at , tb.

— uk. 1) Ikrával ellátott. Ikrás halak, rákok. 2) Ik-

rával készített. Ikrás káposzta , ikrás leves. 3) Ikra

gyanánt Öszvecsomósodott. Ikrás vaj, tejföl. Ikrás hús.

Ikrás görög dinnye. V. ö. IKRA.

IKRÁSHÚS, (ikrás-hús) ösz. fn. 1. MIRIGY.

IKRÁSODÁS, (ikra-as-od-ás) fn. tt. ikrásodás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Állapot vagy bizonyos ál-

lapotba átmenés , átváltozás , midn valami ikrássá

lesz. V. ö. IKRÁSODIK.

IKRÁSODIK, (ikra-as-od-ik) k. m. ikrásod-tam,

— tál, — ott. 1) Ikrája n, szaporodik. Ikrásodik a

nstény hal, midn bizonyos kort ér. 2) Ikra gyanánt

csomósodik, szemecskékbe gyl öszve. Ikrásodik a

vaj, a megérett tejföl. V. ö. IKRÁS és MIRIGYES.
IKRENDEZ, tájdivatos ökrendez helyett ; 1. ezt.

IKRENY, a könny és legritkább fémek egyike,

melyet Mosunder nev vegyész fedezett fel a Cerit

nev ásványban 1840-ben, s minthogy ezen elem az

említett ásványban mindig a Czereny (cerium) és Re
jeny (Lanthanum) kíséretében jön elé, nevezé eztDi-

dymiumnak, ezen görög szóból tvuoi = ikrek ; a

magyar ikreny nevezet is az iker , ikrek szótól köl-

csönöztetett. — Török József tanár.

IKRENY, puszta Gyr megyében ; helyr. IkZ

rény-be, — ben, —bi.

IKRES, 1. IKERES.
IKTÁR, falu Temes megyében ; helyr. Iktár-on

}

— ra, — ról.
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IKTAT, IKTATÁS, IKTATÓ, 1. IGTAT , IG- I

TATÁS, IGTATÓ.
IKVA, folyó neve Sopron megyében.

IL, (1), elvont gyök, mély hangú i-vel, s ugyan-

ilyen képzéssel. 1) Jelenti azon jó érzést, melylyel

némely kedves szagú testek a szagló érzékekre hat-

nak ; innen lett az elavult ill, (il-ol) , azaz jó érzés

szagot ad , bocsát
,

gerjeszt , s ebbl származik az

illat, illatos, illatozik stb. Ennél fogva az il vagy

azonos ,lél' szóval, s azon hangot utánozza, mely által

a kedves szagot mintegy lélekzés által beszívjuk, (va-

lamint a busz, bz a kellemetlen szagnak távoztatását,

elfuvását [bü !] jelenti); vagy pedig átalakult : jol (mint

iy jog, inkább jonkább, irgalom jorgalom stb.) , s e

szerént illat annyi volna, mint : jollat, illatos jollatos,

illatozik jollatozik stb., vagy végül általán itten is az

alább következ értelem (sebes mozgás, mintegy illa-

nás) rejlik benne. 2) Elvont gyöke az illan, illog,

stb. szóknak, s jelent sebes mozgást, sietést, szökést,

mely értelemben rokon vele szanszkrit il (mozog, siet),

görög ilaco, iaXXm, és német eilen, csagataj 'ildam sebes

mozgás (Abuska). Elfogadja a magas hangú képzést

is
,

pl. illeg szóban, honnan : illegbilleg. V. ö. EL.

IL, (2), elvont gyök, magashangú i-vel, s ugyan

ilyen képzéssel, melybl illik, illet, illeszt, illend stb.

származékok erednek ; s rokonnak látszik hely szóval,

innen illik am. helyén van , mintegy helylik , illeszt

am. helyére tesz, illet am. érint stb. Jelent általán

oly hatást , állapotot , mely bizonyos czélra helyesen

alkalmaztatik vagy alkalmazkodik , mely czélszerü

tapintattal mködik, mely épen oda hat, hová hatnia

kell. E gyökbl lett az elvont igetörzsök il-el =z hely-

ei, összevonva ill =. hely-1, s innét a közép ill-ik am.

helylik, azaz helyén van ; továbbá : illet, illeszt, ille-

get stb. Ezen elemzés szerént értelmezhetk minden

származékai, melyeket 1. saját rovataik alatt. A csa-

gataj nyelvben 'ilmak am. megilletni, tisztelni. (Abus-

ka). V. ö. különösen : ILLIK.

IL, (3) , elvont gyöke ildom, ildomos, ildomos-

ság régi szóknak. Rokona el az elme szóban. Eltét-

tel rokona azon böl , melybl bölcs származik , és a

török bil-mek = tudni. Alapértelme : tudás , eszé-

lyesség.

ILA, 1. ILONA.
ILDOM , fn. tt. ildom-ot. Régibb nyelvemlé-

keinkben eléforduló szó , s jelent eszélyt, vagyis az

észnek oly mködését , mely által a kitzött czélra

legillbb , leghelyesebb eszközöket használ, mely a

körülményekhez aránylag , okosan alkalmazkodik.

Elemzésére nézve v. ö. IDOM szót is.

ILDOMATLAN, (ildom-atlan) mn. tt. ildomat-

lan-t, tb. —ok. Eszélytelen, oktalan, ki a czélra nem
alkalmas, s a körülményekhez nem szabott eszközö-

ket használ. V. ö. IDOM, IDOMTALAN.

ILDOMÍT, 1. IDOMÍT.
ILDOMOS, (ildom-os) mn. tt. ildomos-t v. — at,

tb. —ak. Eszélyes, a kitzött czélra szolgáló eszkö-

zöket okosan megválasztó, tetteit a dolgok mivoltából

kifejlett körülményekhez alkalmazó. Es dicséré úr e

hamisságnak folnagyát , mert ildomoson tött volna,

mert e világnak fiai ildomosbak fényességnek fiainál.

Legyetek azért ildomosok, miként kígyók. „Estote pru-

dentes, sicut serpentes. " (Münch. cod.).

ILDOMOSÁN, (ildom-os-an) ih. Eszélyesen,

okosan.

ILDOMOSSÁG, (ildom-os-ság) fn. tt. ildomos-

ság ot, harm, szr. — a. Eszélyesség, okosság, vagyis

oly tulajdonság , melynél fogva valaki czélszerüleg,

okosan mködik, czélszerü eszközöket használ. V. ö.

ILDOMOS.
ILENCZFALVA, 1. ILLENCZFALVA.
ILIA, falu Hont megyében ; helyr. Iliá-n,— ra,

— ról.

ILINY, 1. ILLÉNY.
ILK, falu Szathmár megyében ; helyr. Ilk-on,

— ra, — ról.

ILKA, ILKUS, 1. ILONA.

ILL, (1), (il-ol v. il-al) elavult áth. s am. ked-

ves, jó szagot ad, terjeszt. Innen származott : illat.

ILL, (2), (il-ol v. ir-ol, ir-1) elvont törzsök, mely-

bl illan, illant, illog stb. származtak , s jelent foly-

tonos vagy gyors, könny mozgást, sietést, szökést.

Egyszer gyöke il rokon azon ir gyökkel, melynek

származékai : iram, iramlik, ironga, iront ; minélfo gva

így is elemezhet : ir-l v. ir-ol.

ILL, (3), a föntebbiektl eltér, magas hangú

i-vel, s ugyan ilyen képzéssel. L. IL, (2).

ILL, (4), régies és tájdivatos, ül vagy üli helyett

is ; 1. ezeket.

ILLA, (ill-a), ezen közmondásban : „illa berek,

nádak, erek
u (nem : nád a kert) am. fuss v. fut v.

futott berken, nádakon, ereken keresztül. Fnévül

használva am. futáB, szökés. Illára vévé a dolgot.

(Heltai).

ILLÁDIA, falu Krassó megyében ; helyr. Illá-

diá-n, — ra, — ról.

ILLAN, (illan) önh. m. illan-t. Gyöke a me-

nést, sietést, szökést jelent il, s am. menekvés végett

siet, szökik. Elillant a poroszlók elöl. Nem tudni,

hová illant.

ILLANÁS, (ill-an-ás) fn. tt. illanás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. Menekvés végetti szökés, futás, el-

sietés.

ILLANGAT, (ill-an-g-at) önh. m. illangat-lam,

— tál, — ott. Alsó Nyitravölgyében am. csúszik a

jégen, csuszkái.

ILLANÓ, (ill-an-ó) mn. tt. illanó-t. Menekvés

végett elsiet, szök.

ILLANT, (ill-an-t) önh. m. illant ott, htn. —ni

v. — ani. Táj divatosan am. illan. Az üldözök elöl el-

illantam.

ILLANY, (il-l-any) fn. tt. illany-t , tb. — ok,

harm. szr. —a. Mint a jó szagot jelent il szárma-

zéka am. illatos fszer, pl. sáfrány, fahéj stb.
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ILLÁROZIK, (il-1 ár-oz-ik) k. m. illároz-tam,—tál, — ott. Kriza J. szerént a székelyeknél am.

mulatóz, dáridóz. Egy eredet illogat szóval.

ILLASZT, (il-1-aszt) áth. m. illaszt-ott, htn.

— ni v. —ani. A székelyeknél am. szalaszt. Valami-

nek utána illasztani. Kiillaszt am. kiszöktet.

ILLAT, (il-l-at) fn. tt. illat- ot , harm. szr. — a

v. —ja. Gyöke a kedves szagot jelent il, s törzsöke

az elavult ige ill. Jelenti azon finom, repülékeny ré-

szecskéket, melyek némely testekbl, különösen nö-

vényekbl kipárolognak , a a szagló érzékekre kelle-

mesen batnak. Virágok, füvek illata. Rózsa, szegf

illata. Illattal eltölteni a szobát. Rózsához az illat,

szzhöz a szemérem hozzá termett. (Km.). Illatot színi,

terjeszteni. Illatban, v. illatárban úszó mezk , rétek.

Törökül ilacs am. orvosság. V. ö. IL, (1).

ILLATÁR, (illat-ár) ösz. fn. Illatok bsége.

„A tavaszkor fbe fekszem
,

Szívem nyitva áll

;

Szembe, szívbe kéjgyönyörnek

Illatárja száll." Garay J.

ILLATÁRUS, (illat-árus) ösz. fn. Ki mestersé-

gesen készített illatokkal, illatszerekkel kereskedik,

milyenek különféle szagos vizek , kencsök , ola-

jok stb.

ILLATLAN, (il-1-atlan) mn. tt. illatlan-t, tb.

— ok. Minek illata nincsen , vagy illatos részecskéi

elrepültek. Illatlan száraz rózsakóró. Illatlan vízzel

mosdani.

ILLATLANUL, (il-1-atlan-ul) ih. Illat, vagyis

kellemes jó szag nélkül.

ILLATMILLYE, (illat-millye) ösz. fn. Millye

vagy tartó vagy tébely , szelencze, melyben illatszer

van. Pipereasztalok illatmillyéje.

ILLATOLAJ, (illat-olaj) ösz. fn. Növényekbl

kivont jószagú olaj, pl. rózsa-, szegfolaj. Illatolajjal

kent hajfürtök.

ILLATOS, (il-1-at-os) mn. tt. illatos-t v. — at,

tb. —ak. Oly testrl mondjuk, melybl jó szagú ré-

szecskék párolognak ki , vagy mely ily részecskék

által mesterségesen szagossá tétetett. Illatos füvek,

virágok, gyökerek. Illatos hajfürtök, zsebkend. Illatos

hölgyek, uracsok.

ILLATOSÁN, (il-1-at-os-an) ih. Illattól párolog-

va, jó szagosán, illatszerekkel kendzve, mosva stb.

ILLATOZ, (ü 1-at-oz) áth. m. illatoz-tam, —tál,

— ott. 1) Illattal behint, füstöl, megtölt. Beillatozni

a szobát, ruhát. 2) Valaminek illatát éldeli, szívja.

Illatozni a kedves virágokat. Ily értelmet ad neki

Molnár A. illatol (mint szag, szagol) helyett.

ILLATOZÁS, (il-ol-at-oz-ás) fn. tt. illatozás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. 1) Átható ért. valaminek

illattal, illatszerrel behintése, megtöltése. 2) Mint az

illatozik igének származéka, állapot, midn valamibl

illat fejlik, párolog ki. Virágok illatozása.

ILLATOZIK, (il-ol-at-oz-ik) k. m. illatoz-tam,—tál, — ott. Illat fejlik, párolog ki belle. Illatozik

a nyiló rózsa, szegf.

ILLATOZÓ, (il-ol-at-oz-ó) mn. tt. illatozó-t. Ami
illatozik, mibl jó szag fejlik, párolog ki. Illatozó ré-

tek, virágok. Illatozó fszerek.

ILLATSZER, (illat-szér) ösz. fn. Növényekbl
kivont, s mesterségesen elkészített jó szagú részecs-

kék, pl. vizek, olajok, kencsök stb.

ILLATSZERÁRUS, (illat- szer-árus) ösz. fn. 1.

ILLATÁRUS.
ILLATSZERÉSZ, (illat-szerész) ösz. fn. Ki il-

latszereket készít, vagy illatszerekkel kereskedik.

ILLATSZERÉSZET, (illat-szerészet) ösz. fn.

Illatszereket készít gyár, vagy illatszerek áruhelye.

ILLATÚ, (il-ol-at-ú) mn. tt. illatú-t, tb. — k v.

—ak. Bizonyos illattal biró. Ers
,
gyöngéd, finom

illatú. A rózsa is szép, és jó illatú, de bökös a tüskéje.

(Km.). Kedves illatú, drága illatú fszerek. Szent ih

latú áldozat.

ILLATÜVEG
,

(illat-üveg) ösz. fn. Illatszerek,

különösen folyó nemek tartására való üveg edény,

palaczk.

ILLATVÍZ, (illat-víz) ösz. fu. Illatos szerekkel

föleresztett , vegyített víz
,

pl. rózsavíz , kolóniai

víz stb.

ILLEDÉK
,

(il-1-ed-ék) fn. tt. illedék-ét , harm.

szr. — e. Alkalmas szó a német Anstand kifejezésére,

mennyiben ez oly állást, oly küls magatartást, alakot,

jelent mely az illet személy mveltségéhez, hiva-

talához, rangjához, továbbá a körülményekhez, társa-

sági szabályokhoz leginkább illik, s azokkal öszvehang-

zik. Illedékkel lépni föl nyilvános helyen. Üledékkel be-

szélni. Illedéket tartani. Illedék nélkül álló szónok. Ter-

mészetes, erötetés nélküli, úrias, nemes illedék. V. ö. IL,

(2), magashang gyök.

ILLEDÉKÉNY, (il-1-ed-ék-ény) mn. tt. illedé-

kény-t, tb. — ek. Oly állású, magatartású, küls alakú,

milyent az illedék kivan ; vagy , ki magát az illedék

szabályaihoz könnyen alkalmazza, üledékre hajlandó.

Illedékeny ifjú, férfiú. V. ö. ILLEDÉK.

ILLEDÉKÉNYSÉG, (ü-1-ed-ék-ény-ség) fn. tt.

illedékénység-ét, harm. szr.—e. Tulajdonság, melylyel

az bir, ki illedéket tart, vagy üledékre hajlandósága

van. Az illedékenység mveltebb emberek tulajdonsága.

V. ö. ILLEDÉK.
ILLEDÉKÉS, (ü-1-ed-ék-és) mn. tt. illedékés-t

v. —-et, tb. — ek. Illedéket tartó, illedék szabályai-

hoz alkalmazkodó. Illedékes állás, magatartás. Ille-

dékes taglejtések. Illedékes külsej férfi.

ILLEDÉKTELEN, (ü-1-ed-ék-telen) mn. tt. il-

ledéktelen-t, tb. — ék. Aki vagy ami nem illedékes

tartású, külsej, alkalmazkodásu.

ILLEDELEM, (il-1-ed-el-ém) fn. tt. illedelm-et,

harm. szr. — e. Társadalmilag megalapított viszonyos

szabályokból folyó küls udvarias cselekvésmód, mely

szerént társas viszonyainkban azon szabályokhoz al-
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kalmazkodúnk. Ezt kívánja az illedelem. Úgy hozza

magával az illedelem. Megsérteni az illedelmet. Követ-

ni, megtartani az illedelem szabályait. Rokon vele az

üledék, de szkebb értelm. V. ö. ILLEDEK.

ILLEDELMES, (il-1-ed-el-ém-es) uin. tt. illedel-

mest v. —et , tb. — ele. Hiedelemmel biró , azzal

egyez. Illedelmes magatartás, viselet.

ILLEDELMETLEN, (il-1-ed-el-em étlen), lásd :

ILLEMTELEN.
ILLEDELMI, (il-1-ed-el-éin-i) mn. tt. illedelmi-t,

tb. —ele. Illedelmet illet, ahhoz tartozó, arra vonat-

kozó. Illedelmi szabályok.

ILLEG, (il-el-ég, 1. IL, [1]), önh. m. illegtem,

—tél, — étt. Gyöke a mozgást jelent il , s ketts

gyakorlati képzjénél fogva am. aprózva, könny
mozgásokkal halad , mendegél. Mélyhangon : illog.

Összetéve : illeg-billeg v. illeg-ballag . Montovai le-

génynek, bakancsa van szegénynek, illeg ballag benne.

(Népd.). Illeg billeg, majd megáll.

ILLÉGÉS, (il-el-ég-és)fn. tt. illégés-t, tb. — ék,

hann. szr. —e. Aprózott mozgásokkal mendegélés.

ILLEGET, (il-1-ég-et) áth. m. illéget-tem, —tél,

—étt. Valamit többszörös ide oda helyezés, mozga-

tás által alkalmas helyzetbe tesz , vagyis olyanba,

mely leginkább illik hozzá. Gyöke a mozgást, külö-

nösen a helyezked, alkalmazkodó, kell mozgást je-

lent il, melybl illik és illem erednek A ruhát hozzá

illegetni a testhez. A nyalka legény illegeti magát.

Szép vagy no , csak ne illegesd úgy magadat. Róka

farkát illegeti, násznagy akar lenni. (Lakodalmi vers).

ILLÉGETÉS, (il-1-ég-et-és) fn. tt. illégetés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által vala-

mit illegetünk. Ruha illegetése. Test illegetése. Nyalka

illegetéssel lépdelni. V. ö. ILLEGET.

ILLEGET
,
(il-1-ég-et-) mn. tt. illégetö-t. Ki

valamit illeget. Ruháját illeget leány. Tánczközben

magát illeget legény. V. ö. ILLEGET.

ILLÉKONY, (il-1-ék-ony) mn. tt. illékony-t v.

— at, tb. — ak. L. ILLÓ.

ILLEM, (illem) fn. tt. illem-ét, harm. szr. — e.

A tágasb ért. vett illedelem egyes jelensége , milye-

nek : társalgási finomság, udvariság, szerénység, ke-

cses tartás, szóval : egyes kedveitet társalgási mo-

dor. Illemmel szólani a hölgyek körében. Illembl ma-

gáról legkevesebbet szólani. V. ö. ILLEDELEM.

ILLEMÉNY, (il-1-em-ény) fn. tt. illemény-t , tb.

— ék, harm. szr. —e. Illemmel párosult cselekvény

vagy cselekvésmód, különösen olyan , mely bizonyos

bimulékonyüágra mutat , mely által valaki mintegy

oda illeszkedik , alkalmazkodik másokhoz (Schick-

lichkeit).

ILLEMENYI, (il-1-em-ény-i) mn. tt. üleményi-t,

tb. — ek. Illeinényre. vonatkozó , ahhoz tartozó , azt

illet.

ILLEMÉRZET, (illem-érzet) ösz. fn. Ösztön-

szer érzése annak, ami illemes.

ILLEMÉS, (il-1-em-és) mn. tt. illemes t v. —el,

tb. — -ek. Illemmel biró, illemet követ, illemet tartó,

illem szerént cselekv. Illemes társalgás, beszéd , nyi-

latkozat. V. ö. ILLEM.
ILLEMÉSEN, (il-1-em-és-en) ih. Illemes módon,

udvariasan , finom modorban , szerényen. Illemesen

társalogni a müveit hölgyekkel.

ILLEMETLEN, (il-1-ein-etlen) mn. tt. illemet-

lent, tb. — ék Illem nélküli; udvariatlan, szerényte-

len ; nyers, mveletlen modorú, Illemetlen magaviselet.

V. ö. ILLEM.
ILLEMHIÁNY, (illem-hiány) Ösz. fn. L. LL-

LEMTELENSÉG.
ILLEMSZABÁLY, (illem-szabály) ösz. fn. Egyes

szabály az illemes magaviseletrl.

ILLEMSZERÜ, (illem-szer) ösz. mn. L. IL-

LEMÉS.
ILLEMTELEN, 1. ILLEMETLEN.
ILLEMTELENSÉG

,
(il-1-em-telen-ség) fn. tt.

illemtelenség-ét, harm. szr. — e. Illem hiánya, vagy il-

lem hiánya miatt elkövetett cselekvény, illem nélküli

állapot ; illem nélküliség.

ILLENCZFALVA , helység Erdélyben , Maros

székben; helyr. Illenczfalvá-n, —ra, — ról.

ILLEND, (il-1-end-) mn. tt. illendö-t, tb. —k
v. —ek. 1) Minek bels természeténél, tulajdonságá-

nál , képességénél fogva valamihez illenie kell vagy

mi illeni fog valamihez, alkalmas lesz valamire. Ilye-

nek : állandó, mulandó, halandó, melyekben az állás,

múlás , hálás képessége vagy szüksége megvagyon.

Mindenhová, mindenre illend. Katonának, papnak il-

lend. Hivatalra illend férfi. Ez nem hozzád illend

leány.

„Hozzád légyen illend,

Ne légyen vén és medd
;

Ha gazdag : csak fedd

;

Ha szép is — veszend
,

Mást néz , mást néz.

"

Házassági ének a XVI. század vége körül. (Thaly

K. gyjt.).

2) Az udvariasság , a társalgás bevett szabályaival

megegyez ; szerény, módos. Illend magaviselet. Ez

nem illend beszédmód. Illend küls, ruha. Illend

módon adni elé valamit.

ILLENDEN, (il-1-end--eu) ih. Illend módon
;

udvariasan, szerényen ; úgy amint illik ,
amint kell.

V. ö. ILLEND.
ILLENDKÉP

,
(illend-kép) lásd : ILLEN-

DEN.
ILLENDLEG ,

(il-1-end--leg; ih. 1. ILLEN-

DEN.
ILLENDSÉG, (il-l-end ö-ség) fn. tt. illendség-

ét, harm. szr. —e. 1) Valamire vagy valamihez ké-

pesség, alkalmasság. Ezen eszközök illendségérl nem

kételkedem. 2) Társalgási szabályokuak, kivánatoknak

megfelel minemüség, tulajdonság ; udvariasság, sze-

rénység , tisztes cselekvésmód. Ezt hozza magával az
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illendség. Eljárásodat nem tudom megegyeztetni az

illendséggel.

ILLENY, falu Nógrád megyében ; helyr. Illény -

be, —ben, —bi.

ILLÉS, (1), (il-l-és) fn. tt. illés-t , tb. — ék,

harm. szr. — e. Valaminek azon állapota, melyben

akkor vagyon , midn valamihez illik ; hozzávalóság.

ILLÉS
, (2), v. ILLYÉS, (héber eredet, jelen-

tése : istenes, istentisztel) férfi k. tt. Illést, tb. — ék.

Elias. Illés próféta. Illyés szekere , Gyr vidékén am.

egylovas két kerek taliga.

ILLÉSFALU, helység Szepes megyében ; helyr.

Illésfalu-ba, — ban, — bál.

ILLESFALVA, helység Közép-Szolnok megyé-

ben ; helyr. Illésfalvá-n, —ra, — ról.

ILLÉSHAZA , falu Pozsony megyében ; helyr.

Illésházá-n, — ra, —ról.

ILLÉSI, puszták Somogy megyében; helyr.

Illési-be, —ben, — bi.

ILLESZGET, (il-1-esz-ég-et v. il-1-esz-t-get) áth.

és gyak. m. illeszget-tem, —tél, — étt. Lassan , foly-

tonosan, kényelmesen illeszt, alkalmaz valamit vala-

hová v. valamihez, v.mire , v.mibe.

ILLESZKEDÉS, (il-1-esz-kéd-és) fn. tt. illeszké-

dés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. A mozgásnak azon

neme , melylyel bizonyos állásba , fekvésbe , alakba

helyezkedik, alkalmazkodik valaki ; másokhoz simu-

lás, függeszkedés, hajolás. V. ö. ILLESZKEDIK.

ILLESZKEDIK, (il-1-esz-kéd-ik) k. m. illeszked-

tem, — tél, — étt. Ill, vagyis czélszerü mozgás , m-
ködés , hajlékonyság által valahová vagy valakihez,

vagy valamihez alkalmazkodik , simul , helyezkedik.

Idegen emberekhez, szokásokhoz illeszkedni. Beilleszkedni

az új állapotba, hivatalba, rendszerbe.

ILLESZKED, (il-1-esz-kéd-) mn. tt. illeszké-

dö-t. Bizonyos állásba, helyzetbe alkalmazkodó , he-

lyezked. V. ö. ILLESZKEDIK.
ILLESZKÉDÖSÉG

,
(il-1-esz-kód--ség) fn. tt.

illeszkédség-ét, harm. szr. —e. Tulajdonság vagy ál-

lapot , midn valaki bizonyos helyzetbe alkalmaz-

kodik.

ILLESZT, (il-1-esz-t, 1. IL, [2],) áth. m. illeszt-

ett, htn. — ni v. —eni. Valamit ill , kell állapotba

helyez, valamihez alkalmaz, hozzá alakít , véghez vi-

szi, hogy illen odaálljon. Mindent a maga helyére,

illeszteni. A ruhát testhez illeszteni. Süveghez illeszteni

a forgót, tollat.

ILLESZTÉK, (il-1-esz-t-ék) fn. tt. ülesztek- ét.

Amit valamibe illesztenek. Olyan alkatú , mint :

ereszték.

ILLESZTÉS, (il-1-esz-t-és) fn. tt. illesziés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által illesz-

tünk valamit. Beillesztés , hozzáillesztés , odaillesztés.

V. ö. ILLESZT.
ILLESZTETLEN, (il-lesz-t- étlen) mn. tt. illesz-

tetlen-t, tb. — ék. Ami nincs valahová, vagy valamibe,

vagy valamihez illesztve.

A HAD. NVOV SZÓTÁR III. KÖT.

ILLESZTGET, 1. ILLESZGET.
ILLET

,
(il-l-et ,1. IL

, [2],) áth. m. illet-tem,

— tél, — étt. 1) Bizonyos helyen, részen érint, tapint.

Durva kézzel ne illesd a sebet. Kis ujjammal sem illet-

tem tet. Sért szóval illetni valakit. Ha megilletsz,

legott oda '-agy. 2) Helyére alkalmaz valamit ; illeszt,

vagyis véghez viszi , hogy valami üljék valahová.

Testhez illetni a ruhát. 3) Valamihez tartozik , vala-

mihez való, valakit érdekel, valakinek tulajdona, bir-

tokául szolgál. Ezen munka nem engem illet. Mi
engem illet , nem sokat gondolok vele. Nem illet agg

ebet a hintaszékéi: (Km). Ezen jószág téged illet. A
ház a legfiatalabb testvért illeti.

ILLETÉK
,

(il-1-et-ék) fn. tt. illeték-ét , harm.

szr. — e. 1) Járandóság, tulajdonul szolgáló rész,

osztályrész. A zsákmányból minden vitéz megkapta il-

letékét. Az évdijnak havi vagy évnegyedi illetékét fel-

venni. Az örökösöknek kiadni illetékeiket. 2) Munká-

ból, teherbl, adóból stb. annyi rész, mennyit valakire

vagy valamire , törvény vagy szerzdés szerént reá

rónak vagy róttak. A hadi sarczból reá esett illetéket

kifizette a város. A közmunkai illetéket bevégezni. A

bélyegilleték fizetetten.

ILLETÉKES, (il-l-et-ék-és) mn. tt. illetékés-t v.

—tt, tb. — ek. 1) Szerzdés, osztály stb. szerént ki-

járó. Illetékes rész , osztályrész, havi díj. 2) Törvény

által kijelölt. Illetékes biró.

ILLETÉKFIZETÉS, (illeték-fizetés) ösz. fn.

Valamely adó
,

pl. bélyegilletéknek megadása , le-

rovása.

ILLETÉKFOKOZAT, (illeték-fokozat) ösz. ín.

Különböz fokozat, leginkább a bélyegdíjakban.

ILLETÉKKÖTELEZETT
,

(illeték-kötelezett)

ösz. mn. Akinek vagy amitl illetéket, adót, díjt kell

fizetni.

ILLETÉKMENTES ,
(illeték-mentes) ösz. mn.

Aki vagy ami ki van véve valamely díj ,
adó fize-

tése alól.

ILLETÉKMENTESSÉG ,
(illeték-mentesség)

ösz. fn. Kivétel valamely díj, adó fizetése alól.

ILLETÉKRÉSZ
,
(illeték-rész) ösz. fn. Valakit

illet rész, osztályrész, valakinek járó rész.

ILLETÉKSZABÁS, (illeték-szabás) ösz. fn.

Cselekvés , melynél fogva valamely felsöbbségileg

megrendelt díjt az arra hívatott személy a szabályok

szerént kivet, kiszámít.

ILLETÉKTELEN, (il-1-et-ék-telen) mn. tt. ille-

téktelen-t, tb. —ék. Mit a törvény vagy szerzdés já-

randóságként ki nem szabott , meg nem határo-

zott. Illetéktelen munkára nem lehet kényszeríteni a

napszámosokat. Illetéktelen díjt kívánni. Illetéktelen

követelés. Illetéktelen biró.

1LLETÉS, (il-1-et-és) mn. tt. illelés-t v.—et, tb.

—ek. Ami hozzá illik valamihez vagy valakihez. II-

letes szabású öltöny.

ILLETÉS, (il-1-et-és) fn. tt. illetés-t , tb. —ék,

harm. szr. — e. Érintés, tapintás, valamihez nyúlás.

5
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ILLETÉSSEG
,

(il-1-et-és-ség) fn. tt. illetésség-

ét, harin. szr. — e. Illetes helyzet, fekvés, vagyis

azon tulajdonság , mely szerént valami illetesen áll,

odaülik , hozzávaló valamihez.

ILLETETLEN, (il-1-et-etlen) mn. tt. ületetlen-t,

tb. —ék. Amit meg nem érintettek, mihez nem nyúl-

tak ; épségében, egész állapotában maradt, meg nem

fogyott. Illetetten virág. Illetetten szemérem, szüzleány.

Illetetten vagyon
,
pénz. Határozókép használva am.

illetetlenül.

ILLETETLENSÉG
,

(il-1-et-etlen-ség) fn. tt.

illetetlenség-ét, harm. szr. — e. Illetetlen állapot vagy

minség.

ILLETETLENÜL
,
(il-1-et-etlen-ül) ih. Érintés,

hozzá nyúlás nélkül ; épségben , egészen sértetlenül,

bántatlanul. Illetetlenül megrizni a ránk bízott kincset.

ILLETHETETLEN
,

(il-1-et-het-etlen) mn. tt.

illethetetlen-t , tb. —ék. Mit illetni, érinteni, mihez

nyúlni nem lehet , vagy nem szabad. Illethetetlen be-

csület, szemérem. Illethetetlen szentség.

1LLETHETLEN , 1. ILLETHETETLEN.
ILLETLEN, (il-1-etlen) mn. tt. illetlen-t, tb.

— ék. Ami nem illik. Különösen erkölcsi és társadalmi

ért. mi a küls erkölcsi és társadalmi szabályokkal el-

lenkezik, azokat sérti. Illetlen kacsingatás, gúnyolódás.

Illetlen állás, ülés, evés, ivás. Illetlen pórias beszéd, ma-

gaviselet. V. ö. ILLIK. Határozókép am. illetlenül.

ILLETLENKÉDÉS
,

(il-1-etlen-kéd-és) fn. tt.

illetlenkédés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Illetlen cse-

lekedetek gyakorlása, illetlen magaviselés.

ILLETLENKEDIK, (il-1 etlen-kéd-ik) k. m.

illetlenkéd-tem, — tél, —étt. Illetlen cselekedeteket

gyakorol , a bevett társalgási és erkölcsi szokások,

szabályok ellen mködik , illetlen módon viseli ma-

gát
;

gorombáskodik , nyerseskedik
,

garázdálko-

dik stb.

ILLETLENSÉG
,

(il-1-etlen-ség) fn. tt. illetlen-

ség-ét, harm. szr. — e. 1) Tulajdonság, mely illetlen

cselekvésekbl áll. Ezen eljárást, módot, illetlensége

miatt roszallni kell. 2) Az erkölcsi és társadalmi sza-

bályok, udvarias szokások ellen elkövetett cselekvés.

ILLETLENÜL, (il-1-et-len-ül) ih. Illetlen mó-

don, nem úgy, mint illik, mint az udvariasság , fino-

mabb társalgási szabályok kívánják.

ILLETMÉNY, (il-1-et-mény) fn. 1. ILLETÉK.
ILLETMÉNYÉS

,
(il-1-ct-mény-és) mn. lásd :

ILLETÉKES , 1).

ILLET
,

(il-1-et-) mn. tt. illelö-t. 1) Érint,

valamihez nyúló. Illet kezektl elfonnyadt virág. Be-

csületet illet rágalom. 2) Valamihez tartozó, való

;

valakit érdekl ; valakit tulajdonosul ismer. Ez nem
minket illet dolog. 3) Bizonyos czélra rendelt, vagy
tárgyra vonatkozó. Illet bíróság, törvényszék.

ILLETÖDÉS, (il-let-ö-öd-és) fn. tt. illetdés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Kedély állapota, midn va-

lamin megilletdik
; részvétre gcrjedés , érzelmi visz-

szahatás. Illetdéssel hallottam szomorú sorsodat. Mély,

nagy illetdés. V. ö. ILLETDIK.

ILLETDIK, (il-1-et-ö-öd-ik) belsz. m. illetd-

tem, —tél, —ött. Kedélye bizonyos behatás által szo-

morodik , bánatos részvétre gerjed , kellemetlen, fáj-

dalmas érzelemmel eltelik. Alapító és felható ragu

neveket vonz. Valakinek panaszán, nyomorán, sorsán

megilletdni. Az egyházi szónok lelkes beszédére megil-

letdnek a buzgó hivek.

ILLETLEG, (il-1-et-ö-leg) ih. Bizonyos tekin-

tetben valamire vonatkozólag ; különösebben megje-

lelve. Ezen dolog illetleg hozzám tartozik. Az indít-

ványt illetleg, más véleményben vagyok. Ezen ház fel-

ügyelje, illetleg tulajdonosa mindegyre eradí a lak-

béreket.

ILLETÖLEGÉS, (il-1-et--leg-és) mn. tt. illetö-

legést v. —et, tb. — ek. Valamire vonatkozó , vala-

mivel viszonyban lev , valamihez tartozó. Az Ítéletet

illetleges törvényekkel indokolni.

ILLETÖRÉSZ, (illet-rész) 1. ILLETÉK , 1).

ILLETSÉG, (il-1-et--ség) fn. tt. illetség-ét,

harm. szr. — e. 1) Járandóság, rész, mely valakit il-

let, melyhez valakinek joga van vagy melyet meg-

adni tartozik. Einekkinek kiadni saját illetségét. A
közmunkából ráesett illetséget bevégezte. 2) Törvényes

hatalom , mükör. Bírói , törvényhatósági illetség. A
bíró illetsége ellen kifogást tenni.

ILLETSÉGTELEN, (ü-1-et-ö-ség-telen) mn. tt.

illetöségtelen-t, tb. —ék. Ki bizonyos tekintetben m-
ködési hatalommal nem bir ; bizonyos eljárásra fel

nem hatalmazott ; máskép : illetéktelen. V. ö. ILLE-

TSÉG.
ILLETVÉNY, 1. ILLETMÉNY.
ILLIK

,
(il-l-ik , 1. IL

, [2],) ; k. m. ill-étt , htn.

— eni. 1) Közelít ragu vonzattal am. valamihez oda-

járul, odasimul, s vele öszhangzásba jön, kell egyet

képez. Pásztorhoz bot , katonához fegyver illik. Ezen

ruha épen termetedhez illik. A való szóval jobbára föl-

cserélhet. Úgy illik hozzá, mint bot a tegezhez. (Km.).

Igen jól illik a szomjú emberhez a boros korsó. (Km.).

Úri feleség nem illik a paraszt emberhez. (Km.). Néha

am. jói áll , szépen áll, s ekkor tulajdonító ragu ne-

vet vonz. Illik neki a magyar ruha, a bajusz, kalpag.

Felható ragu vonzattal am. valamire alkalmas , vala-

mire szánt. Nem illik ebre a bársony nyereg. Illik,

mint disznó orrára az arany perecz. Lóra illik a ma-

gyar. Reá illik , mint petrezselyem a levesre. (Km.).

2) Szabad, meg van engedve, a társalgási szabályok

kivánatinak megfelel. Ezt illik , ezt pedig nem illik

tenni. Illik szombatokon jól tenni f (Münch. cod.).

Ezen értelem van a tudniillik szóban is, a latin

scilicet után bet szerént visszaadva, s az itt inkább

am. kell. Innen Pesti Gábornál is : „Illik-e adót adni

a császárnak," mi Károlyi Gáspárnál: „kell-e." Ösz-

vetételei : beillik (papnak , katonának) , öszveillik

(egyik a másikkal), beleillik (a nyél a fejszébe), ráil-

lik (a példabeszéd).

A régieknél az eredethez hívebben annyit is je-

I nt , mint : illet valakit. „Nem illik neki halál,"
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(Debreczeni Legendáskönyv) , azaz : nem illeti öt

halál.

ILLINT, (il-l-int) áth. m. illint-étt, htn. —ni v.

— ani. Kriza J. szerént a székelyeknél am. koppint,

(köppent?). V. ö. ILLOGAT.

ILLME, (il-l-me) fn. tt. illmét. Alkalmas új szó

a német Sitté kifejezésére, s am. a szabad cselekvés-

nek bizonyos módja, szokásos szere , melyet valaki

rendesen követ, s benne másokkal megegyezik, s en-

nél fogva jelent bizonyos társadalomban , núpeknél,

nemzeteknél bevett szokásokat , melyekhez az egyes

tagoknak simulniok illik.

ILLÓ, (il-l-ó) mn. tt, illót. 1) Szök, menek-

vés végett futó, siet. 2) Vegytani ért. oly testekrl

és testek részeirl mondják , melyek hamar kipáro-

lognak , s mintegy elrepülnek , milyenek a szeszek.

(Volatilis). Illó testele, részek.

ILLOG, (il-l-og) önh. m. illog-tam, —tál, — ott.

1) Szökve mendegél vagy ballag, szökdécsel ; néha :

bujkálva bolyog. Odább, biztos helyre illogni. 2) Mi-

dn a szaglást jelent il gyökbl ered, am. szaglároz,

illatot húzva szuszog. Olyan, mint : vinnyog, hinnyog,

sunnyog.

ILLOGAT, (il-1-og-at) gyak. önh. m. illogat-tam,

— tál, — ott. 1) Szagot, illatot húzva, keresve vono-

gatja az orrát. Innen 2) átvitten a székelyeknél am.

iddogál.

ILLOMBA , tájdivatos, iromba helyett ; 1. ezt.

ILLONDA, 1. ILONDA.
ILLÓ

,
(il-l-) mn. tt. illö-t. Általán ami illik

;

valamihez való , alkalmas, helyes ; a társadalmi sza-

bályoknak megfelel ; kell. Müveit emberhez ill be-

széd. Katonához ill bátorság. Paphoz ill szerénység.

Ill tisztelettel fogadni valakit. Oszveillö házastársak.

A régieknél ill = üli levén, ill néha am. ünnepi, mi

ünnepeltetik : „Mindön szentöknek , kiknek földén,

napjok ill," (quorum dies in terra ejus festi sünt).

Debreczeni Legendáskönyv.

ILLEN
,
(il-1--en) ih. Ill módon , úgy amint

illik ; helyesen , kellen , a társadalmi s gyongéb er-

kölcsi szabályokkal egyezleg. Illen köszönteni , üd-

vözleni a tiszlesbeket.

ILLÖFILLÖ, (ill-fill) iker. mn. Csavargó, ma-

gában bujdosó. Tszava ill (illó), a másik csak nyelv-

játéki viszhang.

TLLKÉP, ILLKÉPEN, (ill-kép v. képen) 1.

ILLEN.

ILLN, 1. ILLEN.
ILLSÉG

,
(il-1--ség) fn. tt. illség-él , harm.

szr. — e. Valaminek ill állapota , tulajdonsága ; he-

lyesség, kellség ; udvariság ; társadalmi szabályokon

és szokásokon alapult tisztesség.

ILLY, ILLYEN, 1. ILY, ILYEN.

ILLYE , falu Bihar megyében ; és Erdélyben,

Hunyad megyében ; KIS- v. ILLYE MIKÉ, Thorda

megyében ; helyr. IlJ/yé-n, — re, — röl

ILLYEFALVA , mezváros Erdélyben , Sepsi

székben; helyr. Hlyefalvá-n, — ra, — tói.

ILLYÉN, falu Erdélyben , Fogaras vidékében
;

helyr. Illyén-be, —ben, — bi.

ILLYÉS, (1). L. ILLÉS.
ILLYÉS, (2), puszta Somogy megyében ; helyr.

Illyés-en, —re, — röl.

ILLYÉSFALVA, 1. ILLÉSFALVA,
ILLYÉSHÁZA, 1. ILLÉSHÁZA.
ILLYÉSMEZEJE, puszta Erdélyben, Maros

székben ; helyr. lllyésmezejé-n, —re, —röl.

ILME, 1. ILLME.
ILOKERDÖ

,
puszta Gyr megyében ; helyr.

Ilokerd-n, — re, —röl.

ILOMBA, székely tájszó, 1. IROMBA.
ILONA

,
(hellén eredet, am. világító , fényes,

sXévt] am. fáklya vagy tktj szótól am. napvilág , me-

leg ; világ; vagy mások szerént am. hóditó, átQseo igé-

tl) ; ni kn. tt. Ilonát. Heléna. Tündér Ilona. Nem
kell, ha olyan szép volna is, mint Tündér Ilona. Kicsi-

nyezve : Ilonka, Ilus, Iluska, Ilka, Ikó, Ila, Pila.

ILONCZA, (1), (ilon-cza) fn. tt. ilonczát. Sz-
löleveleken tenyész hernyófaj. (Sphinx elpenor). Ne-

vét talán fényes külseje miatt a vil (villog , villám)

gyöktl kölcsönözte, s viloncza helyett az elhang el-

hagyásával lett iloneza.

ILONCZA
, (2), falu Bereg megyében ; helyr.

Ilonczá-n, — ra, —ról.

ILONDA v. KIS— , v. —PATAKA , falu Er-

délyben, Kvár vidékében; NAGY— , Bels-Szolnok

megyében ; helyr. Ilondá-n, — ra, — ról.

ILONKA, 1. ILONA.

ILONOK-ÚJFALU, helység Ugocsa megyében
;

helyr. Újfalu-ba, —ban, —ból.

ILOSVA, falu Bereg megyében, és több faivak

Erdélyben ; helyr. Ilosvá-n ,
—ra ,

—ról. Folyó

neve is.

ILUS, ILUSKA, 1. ILONA.
ILVA, KIS—, NAGY—, falvak Erdélyben

Besztercze vidékében ; helyr. Ilvá-n ,
— ra ,

—ról.

Hegy neve is Thorda megyében.

ILVÁNY, (hihetleg ingovány, öszvehúzva ing-

vány, ilgvány, s könnyebb kiejtéssel iivány) ; fn. tt.

ilvány-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Tisza vidékén am.

ragadós fekete föld , az árvíz járta agyagos vidé-

keken.

ILY, (i-ly, régiesen : ely, mutató névmás, mely

a tárgy közelségére vonatkozik) ; tt. ily-et, a távolsá

got mutató névmás : o-ly. Köz szokás szerént ketts

ll-\cl , vagyis lly-\ye\ irják és nyomatosán ejtik ; de

eredetileg csak ily , mert gyöke a közelséget mutató

i, melybl ly képzvel lett i-ly
,
(mint ezek is : i-tt,

ide , i-hol), szintén : me , mi gyökökbl lett : mely,

mily. Némelyek azért is vélik helyén a két lly-et,

mert ily , isten tudja miféle más nyelvek példájára

ez-bl és j, v. I képzbl alakult volna. De ennek a

magyarban legkisebb alapja sincs , mert akkor i-de,

5*
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i-hol is idde és ihhol volna. A köz beszédben a mely

névmásban is két Ily hallatszik , már pedig ez az ö

uézetök szerént sem származott miez-l-bi\\. St azon

véleményüeknek következetesen eme , ama szókat is

két mmmel kellene írniok és ejteniök, mert itt is es-

em v. ez-mi, az-am v. az-mi lappangana. Mind ez ma-

gából a magyar nyelvbl kiindulva képtelenség, mert

e-z és a-z, e-hol v. i-hol és a-hol , i-de és o-da , i-tt és

o-tt tisztán mutatják, hogy mindezekben, a közös be-

tk vagy tagok elgondolásával, a legtisztábban a kö-

zelség kifejezésére : e v. i, a távolságéra pedig : a v.

o ,
melyek a nép nyelvében mai napság is önállóan

megvannak : ott van a, itt van e, oda menj a, ide jöjj

e, épen most érkeztem meg e, a víz mind kiapadt a kút-

ból a, és több számtalan példákban ; tehát ily és oly-

ban sem lehet más a tiszta gyök, mint i és o. Az ily

régiesen ely is volt. S épen a régieknél is többnyire

egyszer l-et vagy ly et találunk. Ellentéte : oly. Ér-

telme : hasonló éhez, vagyis azonféle , mint ezen kö-

zelebb álló tárgy. Ily fris legény kell nekem, mint ez,

nem oly lusta, mint amaz. Ily módon semmire sem me-

gyünk. Ily fegyvert csináltatok, nem olyat.

ILYEN, (i-ly-en, régiesen : elyen), mutató név-

más, mely egy az ily szóval , s az en csak nyomaté-

kot adó toldalék-szótag, mint : oly, oly-an, az, az on,

ez, ez-en. Ilyen , amolyan adta ,
szedtevette ,

teringette.

V. ö. ILY.

ILYENFÉLE, (ilyen-féle) ösz. mn. Ezen nem-

ékhez, ezen osztálybeliekhez taitozó, hasonló. Ilyen-

féle könyvet magam is láttam. Ilyenféle, emberrel sióba

sem állok.

ILYENFORMA, (ilyen-forma) ösz. mn. Hasonló,

ebez közelít.

ILYENFOKMÁN
,

(ilyen-formán) ösz. ih. Ha-

sonló , éhez közelít módon.

ILYENKÉPEN, (ilyen-képen) ösz. ih. Ily, vagy

ehhez hasonló módon; ilyformán.

ILYENKOR, (ilyen-kor) ösz. ih. Ily idben, ily

idtájban, most
,
jelenleg. Ilyenkor nem érek rá sé-

tálni. Ilyenkor templomba szoktam menni. Hogy alkal-

matlankodhatol nálam ilyenkor V

ILYENMÓDON, (ilyen-módon) ; lásd : ILYEN-

KÉPEN.
1LYENSÉG, (i-lyen-ség) fn. tt. ilyenség-ét, harm.

szr. — e. Ilyen mód, ilyen tulajdonsága vagy állapota

valaminek.

ILYENSÉGGEL, (i-ly-en-ség-vel) ih. Ily mó-

don, ily azerrel. Él e szóval Faludi, N. U. 3. 1.

ILYES, (i-ly-es) mn. tt. i/yes-t, tb. — ék. Lásd :

n.YENFÉLE.
ILYETÉN, (i-ly-et-en, ilyes szónak toldalékos

meghosszabbítása), mn. tt. ilyetén-t, tb. — ek. Lásd :

ILYENFÉLE.
ILYETÉNKÉPEN, (ilyetén- képen), ILYETÉN-

MÓDON (ilyetén-módon), I. ILYENKÉPEN.
ILYFELE, ILYFORMA, 1LYKÉPEN, ILY-

KOR, TLYMÓDON; I. ILYENFÉLE, ILYENFOR-
il

IM, (1), idhatárzó , mely gömöri szójárás sze-

rént am. ezen idben, most, majd, jelenneu, tüstéut,

mindjárt. Gyöke a közelséget mutató i. Származéka :

imént , vagy göcsejiesen imént. Megegyezik vele a

latin jam.

IM, (2), indulatszó, melybl ima, imád, imádság

stb. származnak. V. ö. IMA, IMÁD.

IM , (3), helymutató törzsök, melynek tiszta

gyöke a közelséget mutató i, illetleg e (ez, emez, t. i.

éles e, mely i-vel váltakozik). Ellentéte : am (az,

amaz). Származékai : imigy (amúgy), imily (amoly),

imitt (amo í), vagyis : emigy, emily, emitt.

IM, (4), 1. ÍM.

IMA, (im-a v. im-ah ; rokonságait lásd e czikk

végén). Fn. tt. imát. Az imád igébl elvont , s újon-

nan feltámasztott név , azon hangokat fejezi ki , me-

lyekkel a magyar legmélyebb tiszteletét jelenti : im !

ah ! vagy ó ! óh ! — lm ! eltted leborulunk ! ah ! Uram
Istenem ; ó dicsséges szent jobb kéz stb. Több ily igék

alakultak d v. t képzvel más indulatszókból is , u.

in. aj-t (aj tat, ájtatos) v. áj-t (ájtat, ájtatos) , ebbl :

ah-aj-t v. oh-aj-t, ah-ít ; így soh .'-ból sohaj-t, és haj !-

ból lett haj t stb. Ilyenek az al, ol, öl középképzsek

is : aj-a-al (ajál), s öszvetéve d v. t-ve\ á-al-d v. ah-

ol d (áld) , ü-v-öl-t (ü-ölt) , s-v-öl-t (sü-ölt) , ki-a-al-t

(kiált), rik-ol-t , sik-ol-t, ü-öl-d (iiöldöz , üldöz). Más
képzkkel is : néz = ni /-ez, nógat= no l-og-at, jaj-

gat am. jaj l-og-at stb. Ide tartoznak némely hang-

utánzókból képzettek , mint : oka-ad (okád) , nyi-t,

sll-t. Ezen nyelvhasonlatok szerént ima jelent kebel-

bl fakadó indulatszót , mely által különösen a leg-

felsbb lény iránti mély tiszteletünket fejezzük ki.

Szélesb ért. több szók öszvege , vagyis a buzgó szív-

nek ömledezéseit kifejez beszéd , melylyel az Istent

dicsítjük, hálával illetjük é3 tiszteljük. Imát rebegni.

Imára nyitotta ajakit. Imával dicsíteni az Istent.

Buzgó, alázatos szent ima. V. ö. IMÁDSÁG.

Rokonok vele a szanszkrit am (tisztel), latin

amo, s talán ide sorozhatjuk a magyar ma-g-aszt-al,

em-el szók tiszta gyökeit is : ma , em. Rokonnak te-

kinthet az arab, török imán is am. vallásbeli hit.

IMÁD
,

(im-a-ad) önh. és áth. m. imád-tam,

— tál, —olt. 1) Önhatólag csak régi iratok- és nyelv-

emlékekben fordul elé , s am. imával Istenhez vagy

szentekhez folyamodik , könyörög, (orat). Imádjatok

én értem, (orate pro me). Bécsi cod. Imádjatok ttöket

patvarozókért, (orate pro calumuiantibus vos). Imád-

jatok azokért
,
(orate pro illis). Münch. cod. A régi

halotti beszéd- és könyörgésben ajakszellettel : vimád

(= vimád). Vimádjomuk ez szegíny ember lukiért. Hogy
vimádjanak érette. 2) Mai szokás szerént csak átható-

lag dívik, s am. valakit a tisztelet legfensbb nemé-

vel áld, különösen olyannal, mely kizárólag az Istent

illeti. Innen római kath. értelemben : az Istent imád-

juk, a szenteket pedig tiszteljük, (nem imádjuk, ado-

rare Jeum , colere sanctos). Oh Isten, szent felségedet,

borulva imádjuk. (Egyházi ének). Imádj Istent mi
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érettünk bnösökért. Mi ! nem Istenem, hogy imádjam.

(Km.). A régieknél is eléjön áthatólag és tágabb (ké-

r) értelemben is, pl. a régi halotti beszédben : „Vi-

mádjuk uromk Isten kegyilinét ez lelikért. '' „S vi-

mádjuk szent achszin (=r ahszony = asszony) Má-

riát és bódug Michael archangyelt és mend angyelkut.

— Es vimádjuk Szent Péter urot. — És vimádjuk

mend szentököt. " Átv. ért. imádni valakit v. valamit,

am. Isten gyanánt tisztelni, csodálni, bámulni, minden

boldogságát tle várni, igen kitn tökélyei miatt vég-

telenül tisztelni. Bálványokat, tüzet, vizet, napot imádni.

Imádni a kedvest. Dunán túli szójárás szerént : vala-

kit valamivel imádni, am. valamit kérve, esengve, sür-

getve ajánlani valakinek, vagy kínálni, kínálgatni va-

lamit. Házával imád, hogy vegyem meg Ugyan kérlek,

ne imádj vele, mert nem kell.

IMÁDANDÓ, (im-a-ad-and ó) mn. tt. imádan-

dó-t. Kit imádni kell vagy ki megérdemli, hogy imád-

tassék, imádni való. Imádandó szent Isten. Imádandó

mennyei hatalom. V. ö. IMÁD.
IMÁDÁS, (im-a-ad-ás) fn. tt. imádás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. 1) Szélesb ért. buzgó, ájtatos folya-

modás, könyörgés, magunk megalázása , melylyel Is-

tenhez járulunk
,
(oratio). 2) Szorosb ért. a vallási

tisztelet legfensbb neme, mely egyedül Istent illet.

Isten imádása. (Adoratio, cultus latriae). Mondható a

hamis istenekrl is. Bálványok, hamis istenek imádása.

Tiízimádás.

IMÁDAT, (im-a-ad-at) fn. tt. imádat- ot , harm.

szr. — a. A tisztelet, hódolat legfensbb neme , mely

által valakit v. valamit imádunk. V. ö. IMÁD.
IMÁDATOS, (im-a-ad-at-os) mn. tt. imádatos-t

v. — at, tb. —ak. Imádatra méltó, imádandó.

„Hogy is lehet test így átszellemülve
,

Ilyen nemes és ily imádatos."

Az ember tragédiája (Madách).

IMÁDKOZÁS, (im-a-ad-koz-ás) fn. tt. imádko-

zás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Áhítatos vallási cse-

lekvés, melyet gyakorlunk, midn imádkozunk. V. ö.

IMÁDKOZIK.
IMÁDKOZATLAN, (im-a-ad-koz-atlan) mn. tt.

imádkozatlan-t, tb. — ot. Aki nem imádkozott, ki kö-

telezett imáját el nem végezte. Határozóilag am. imád-

kozatlanul , azaz imát nem végezve , nem imádkozva,

imádkozás nélkül. Imádkozatlan feltnni le.

IMÁDKOZATLANUL
,

(im-a-ad-koz-atlan-ul)

ih. Imádkozás nélkül. Imádkozatlanul adta ki lelkét.

IMÁDKOZIK, (im-a-ad-koz-ik) k. m. imádkoz-

tam, — tál, —ott. Szivét komoly erkölcsi érzelmekre

gerjeszti , lelkét innepélyes buzgó elmélkedésekkel

foglalkodtatja, s gondolatait Istenhez emeli. Buzgón,

ájtatosan, háládatos szívvel, derült arczezal imádkozni.

Regvei, estve imádkozni. Mindenha kell imádkozni, és

soha meg nem fogyatkozni. (Sz. Pál). Vii-aszszatok és

imádkozzatok, hogy Idsértetbe ne essetek. Imádkozzunk

a holtak lelkeiért. Könyvbl imádkozni. Áthatólag is.

Elimádkozni a Miatyánkot I,eimádkozni bneit.

„ Serleg telijébl most oltárra önte
,

Lendítve kicsinyég , társára köszönte ;

S ivott valamicskét. Öcscse azonképen

A nagy örök esküt imádkozta szépen."

Buda halála. (Arany J.).

IMÁDKOZÓ, (im-a-ad-koz-ó) mn. tt. imádkozó-t.

1) Aki imádkozik vagy imádkozni szokott. Imádkozó

halottvirasztók. Út mellett imádkozó koldus. 2) Imád-

kozásra való. Imádkozó hely , id. Imádkozó könyv.

Imádkozó szíja a héber vallásúnak.

IMÁDÓ
,
(im a-ad-ó) fn. tt. imádó-t. Személy,

ki valamit imád. Különösen 1) Öszvetételekben am.

valamit Isten gyanánt tisztel. Napimádók , tzimá-

dók , bálványimádók. 2) Társalgási udvarias nyelven

am. valamely hölgynek udvarlója, különös tisztelje,

hódoló. Sok imádóji vannak. Imádóktól környezett

hölgy. Melléknévül am. imádva tisztel. Imádó hó-

dolat.

IMÁDOTT, (iin-a-ad-ott) mn. tt. imádott-at. Aki

vagy ami imádtatik, vagy imádáshoz hasonló tisztelet-

tel illettetik. A szerelmesek nyelvén am. igen kedves.

Imádoftam. Szívem imádott bálványa.

IMÁDSÁG , (im-a-ad-ság) fn. tt. imádságot,

harm. szr. — a. Az Istenhez emelkedett buzgó gon-

dolatok és érzelmek öszvege, akár egyedül az észben

és szívben rejtezzenek
,
(bels , titkos imádság), akár

él szóval adassanak elé, (szóbeli imádság). Úr imád-

sága. Imádságot mondani, olvasni. Buzgó, ájtatos, szív-

bl szakadt imádság. Valakit imádságában háborgatni.

Uram, hallgasd meg imádságunkat. V. ö. IMA.

IMÁDSÁGOS, (im-a-ad-ság-os) mn. tt. imádsá-

gos-t v. —at, tb. —ak. 1) Ami imádságot foglal ma-

gában. Imádságos könyv
,
(imakönyv). Kocsmárosné

kápolnája a pincze , imádságos könyvecskéje az itcze.

(Népd.). 2) Olyan mintha imádkoznék.

„Eszem azt az imádságos kis szádat."

Tompa Mihály.

IMAÉNEK, (ima-ének) ösz. fn. 1) Énekbe fog-

lalt , ének alakjában eléadott ima. 2) Énekelve mon-

dott imádság.

IMAHARANG
,
(ima-harang) ösz. fn. Harang,

illetleg harangozás , melylyel imádkozásra jelt ad-

nak, pl. midn hajnalra, délre és estére harangozuak.

IMAHÁZ, (ima-ház) ösz. fn. 1) Általán, épület

vagy épületrész, mely imának van szánva , milyenek

a templomok , kápolnák , házi kápolnák. 2) Különö-

sen , ellentétül a szoros ért. vett templomoknak, oly

középület, melyben imára és Isten igéjének hallgatá-

sára gylnek öszve a hivek , de innepélyes egyházi

szolgálatok és szokások, pl. keresztelések , esketések

nem tartatnak. 3) így neveztetnek némely országok-

ban a protestánsok egyházai. (Bethaus).

IMAJEL
,
(ima-jel) ösz. fn. Jel , mely által a

templomokban vagy köz imahelyeken öszvegyült hi-

vek imára intetnek, pl. csengetés.
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IMAKOSZORÚ, (ima-koszorú) ösz. fn. TJjabb

szó a köz divatú olvasó helyett. V. ö. OLVASÓ ,
fn.

IMAKÖNYV, (ima-könyv) ösz. fn. Rövid jó szó

a hosszadalmas ,imádságos könyv' helyett , s jelent

oly könyvet, melyben imák (imádságok) foglaltatnak.

Különféle vallásfelekezeti imaJcönyuek. Magyar, német,

tót, oláh, horvát imakönyvek.

IMÁM, 1. ÍMÁM.
IMANAP, (ima- nap) ösz. fn. Imádkozó nap, me-

lyen imádkozni kell vagy szoktak.

IMÁNCSI, (ima an-cs-i) mn. tt. imáncsi-t ,
tb.

—ak. Túlságosan és bensöség , bens ájtatosság nél-

kül imádkozó, ki a vallás fö kellékét és erkölcsiséget

egyedül az imagyakorlatban helyezi. Gúnynév.

IMÁNCSISÁG ,
(im-a-an-es-i-ság) fn. tt. imán-

csiság-ot. Bensöség nélküli túlzás az imádkozásban.

IMÁNT, göcseji tájszó, 1. IMÉNT.

IMÁR. puszta Veszprém megyében ; helyr. Imár-

on, — ra, — ról.

IMÁRA! (im-a-ra) hadi parancsszó, am. imád-

kozzatok, imára térdet hajtsatok.

IMAREND, (ima-rend) ösz. fn. A római katho-

lika hitvallású egyházi személyek különös imakönyve,

melyben napi rendben kitüzvék azon imák, zsoltárok,

szentírási czikkek, szent atyákból kivont olvasmányok

stb. melyeket az illetk elimádkozni, vagyis elolvasni

kötelesek. (Breviárium).

IMÁS, (im-a-as) mn. tt. imás-t V. — at, tb.—ak.

Ami imát tartalmaz, imádságos.

„Áll vala udvarban megrakva nagy oltár,

Feltzve a szent kard legtetején volt már

,

Onnan imás szókkal sz Torda levette

,

Elbb Buda karján ereit pedzette."

Buda halála (Arany J.-tól).

IMASÁTOR, (ima-sátor) ösz. fn. Sátor gyanánt

felütött ideiglenes kápolna, pl. a táborban, hadi vagy

más, nyilt téren tartatni szokott innepélyeken. Ima-

sátor alatt misézni.

IMATEREM, (ima-terem) ösz. fn. Terem , vala-

mely köz- v. magánépületben, mely különösen imára

van szánva ; házi kápolna.

IMATORONY, (ima-torony) ösz. fn. A moham-

med vallásúak magán álló vagy mecsethez ragasztott

tornya, melynek erkélyérl bizonyos órákban imára

intetnek a hivek. (Minaret).

IMÁZ, (im-a-az) önh. in. imáz-tam, —tál, —ott.

L. IMÁDKOZIK.
IMÁZZUNK! v. IMÁDKOZZUNK! A római

anyaszentegyházban divatozó oremus latin szónak ma-

gyarítása.

IMAZSÁMOLY, (ima-zsámoly) ösz. fn. Zsámoly-

szék, melyre térdepelve imádkozni szoktak.

IMBOLYOG , talán : ing-bolyog , t. i. inog-

bolyog.

„Mértékre imbolygott a beszéded rúdja,

De amit cselekvél , dre , hebehurgya.

"

Buda balala (Arany J.-tól).

IME, 1. IME.

IMECSFALVA, erdélyi falu az Orbai székben
;

helyi'. Imecsfalvá-n, — ra, — ról.

IMÉG, 1. ÜMÖG v. ING, fn.

IMELEG, (im-éleg) ösz. fn. Vegytani értelem-

ben am. az imenynek élenynyel vegyülete. (Tantalo-

xyd). V. ö. IMENY.
IMELY, (1), IMELYFÜ, 1. ÍMELY, ÍMELYFÜ.
IMELY, (2), falu Komárom megyében ; helyr.

Imely-én, — re. —röl.

IMELYEG , IMELYGÉS ; lásd : ÉMELYEG,
ÉMELYGÉS.

IMELY- v. ÍMELYMONTIKA, (imely- v. ímely-

montika) ösz. fn. A montika nev növény egyik faja.

(Anthemis pyrethrum).

IMÉNT
,
(im-ént v. im-e-ént) ih. Csak kevéssel

ez eltt, épen most történt, hogy. Imént láttuk, imént

mondottam. Imént volt nálam. Gyöke a közelséget

mutató im.

IMENY, (im-eny) fn. tt. imeny-t , tb. — ek. A
ritka és tagadólagos berzü fémek egyike. Imenynek

neveztetett, mivel nem nagy vegyülési ervel bír , s

más testek, különösen a savak elege iránt közönbös,

tehát mintegy ímmelámmal viseltetik irántok. Latin

neve : tantalum , Tantalus mythologiai névtl.

IMER, 1. ÍMER.
IMETT, (1), v. ÍMETT, tájdivatos ; 1. ÉMETT.
IMETT, (2), (im-ett) régies imitt v. emitt helyett.

„Mert níha imett, nília amott vagyon." Levél 1553-

ból. (Szalay A. gyjt.).

ÍMHOL, 1. ÍMHOL.
IMIDÉ, (im-ide) ösz. helyhatárzó. Ezen helyre,

mely itt van ; ide ni. Ellentéte : amoda. Gyöke az

öszvetétel mindenikének, a közelséget mutató i. Más-

kép : emide. Oszvetéve : imide-amoda, am. különféle

helyekre, majd ide, majd oda.

IMÍGY, IMÍGY, (im-igy) ösz. módhatárzó. Ily

módon, ilyenképen. Ellentéte : amúgy. Mind az im,

mind az igy gyöke a közelséget mutató i , máskép :

emigy.

IMIGY-AMÚGY, ösz. módhatárzó. Nagyjában,

öregében, fölületesen, könnyeden, nem úgy, mint va-

lóban kellene. Munkáját csak imigy-amúgy végezte.

Máskép : emigy-amúgy.

IMILYEN, (im-ilyen) ösz. mutató névmás. Ilyen,

mint ez, melyre mutatunk. Ellentéte : amolyan. Nem
olyan kard kell nekem , hanem imilyen. Máskép :

emilyen.

IMILYEN-AMOLYAN , ösz. mutató névmás.

Nem igen jeles, hiába való ; egyformátlan. Tréfás ká-

romkodó szó. Imilyen-amolyan adta, teremtette.

IMINNEN, IMINNET, (im-innen v. -innét) ösz.

helyhatárzó. Ezen helyrl ; innen ni ! Ellentéte :

amonnan. Iminnen hordjátok a fát , ne amonnan.

„Hogy iminnet amounat az jószág jövedelmibl sze-

rezzék meg." Báthori István király levele 1558-ból.

M:'iskép : rminvev.
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IMINT, IMINTEN, 1. IMÉNT.
IMITT, (imitt) ösz. helyhatárzó. Megfelel e

kérdésre : hol ? s am. ezen helyen, mely ide, illetleg

hozzám közel vagy legközelebb van. Máskép : emitt.

Imitt keresd , ne amott. Imitt amott , am. különféle,

közelebb és távolabb helyeken.

IMLA, 1. IMOLA.
IMLANY, (im-lany) ösz. fu. a tagadólagos berzíí

ritka fémek közé tartozik, s minthogy az itnenyt tar-

talmazó ,tantalit' nev ásványban jön elé , latinul a

Tantalus leányától ,Niobé'-tl ,niobium'-nak, magya-

rul pedig ,imlany'-nak , miutegy az imeuy leányának

neveztetett.

IMLE, (im-le) fn. tt. imlét. Érczes ásvány imeny-

sav vegyülettel, melybl az imeny nev fém állíttatik

elé. (Tantalit). V. ö. IMENY.
IMMA v. IMMA , az r elhagyásával a székely

tájbeszédben am. immár. Innen lett g vagy ng tolda-

lékkal : immág, immáng, mint ottanag, itteneg, ag eg

toldalékkal. A régieknél is eléjön : „Mire hagysz el

engömet imma en szükségömbe. " Nádor-codex.

IMMAJD, IMMAJDAN, (im-ma-id v. idn) ösz.

idhatárzó. Alkotó részei : im (tüstént , mindjárt) ma
és id (id v. idn). Értelme : épen most v. legitten,

majd majd.

IMMAN, a székely tájszólásban immár helyett.

Magyarország több vidékén is hallhatni mán kiejtést,

már helyett.

IMMÁR, (im-már) ösz. idhatárzó. Els alkotó

része im, am. majd, mindjárt, ezennel ; a másik már

(ma-ar) am. most (mást) jelennem Élünk vele, midn
valaminek legközelebbi idejét akarjuk kifejezni, kü-

lönösen 1) a legközelebb, vagyis pontban következt,

pl. immár megyek (legott, tüstént megyek) 5 2) a leg-

közelebb elmúltat, pl. immár elutazott.

IMMÁRON, (im-már- on) 1. IMMÁR.

IMMELÁMMAL, 1. ÍMMELÁMMAL.
IMMOST, (im-most) ösz. idhatárzó. Épen most,

ugyanezen idben.

IMOLA
, (1), (im-ol-a v. in-ol-a) fn. tt. imolát.

Kopár helyeken , s gabonák közt term , magasra

nyúló vékony fünem , melynek szára nem bötykös.

Némely vidékeken szalmakalapokat kötnek belle , s

pipaszárak tisztogatására is igen alkalmas. Eredetileg

inola az in (inog) gyökérbl, minthogy a legkisebb

szelltl inog.

IMOLA, (2), (im-ol-a) fn. tt. imolát. Némelyek

az ima, imád szókkal családosítva, imaház értelmében

kezdték használni.

IMOLA
, (3), falu GÖmör megyében ; helyr.

Imolá-n, —ra, — ról.

IMPER v. KÁSZON— , erdélyi falu Csikszék-

ben ; helyr. Imper-én, — re, —röl. Még másképen :

Imperfalva, helyr. Imperfolvá n, — ra, —ról.

IMPORÍT, kemenesali tájszó, a álh. m. imporít-

ott, htn. —ni v. — ani. Nseit, hu e zíf, bíztat, nógat.

Ezen értelménél fogva gyöke vagy a mozgásra vo-

natkozó in (inog, indít), melybl lett in or, in-or-ít, s

p közbevetéssel in-p-or-ít (imporít) , azaz az inakat

mozgásba hozza, indít ; így lett a ter-eszt, hömöly-get

igékbl ter-p észt, höm-p-ölygel ; így lett b közbeve-

téssel a csom-ók szóból csom-b-ók ; vagy pedig egész

törzse impor, am. ipar, m v. n közbeszúrással. V. ö.

IPAR.
IMRE, férfi kn. tt. Imrét. Általános nézet sze-

rént az idegen Emerich, Hemerich, Heinrich nevek

magyarított alakja, melyeket némely német nyelvbu-

várok így értelmeznek : hainreich , azaz erds. Az

arabban imre férfit jelent. Szent Imre herczeg. Több

helység neve is Szent szóval öszvetéve. L. SZENT-

IMRE.
IMREGH, falu Zemplén megyében ; helyr. Im-

regh-én, —re, — röl.

IMRE-MAJOR, puszta Fejér megyében ;
helyr.

Imre-Majorba, — ban, — ból.

IMRETELEK, falu Torontál megyében ;
helyr.

Imretelkén, Imretelek- re, — röl.

IMRIS , IMRUS , férfi kn. Az Imre névnek ki-

csinyített alakja. Olyan , mint : Danis, Matyis, Ma-

tyus, Katus, s több mások.

IMSÁD, falu Máramaros megyében ;
helyr. Im-

sád-on, — ra, — ról.

IMSÓS, puszták Pest megyében ; helyr. Imsós-

on, — ra, —ról.

IN, (1), elvont gyök. 1) Tagadó értelemmel bír

az in-gy , in-es (nin-cs) , in-kedik, in-ség szókban , s

megegyezik a görög av , latin in , szanszkrit an ,
né-

met un , ohne stb. tagadó szócskákkal. Származékai

magas hangú képzket és ragokat vesznek fel. 2) Je-

lent mozgást, mint az i bet is magában , s megvan

az in-g (in-og), ingat , ingadoz, indul, indít stb. szók-

ban ; ugyanez rejlik a hintó , himbál (hinbál) , hinár

szókban is , ellehellettel. Magas hangú ragokat vesz

fel az int, in-t-e-ez (intéz), incs (in-cs-el, in-cs-el-ked-

ik) származékokban. 3) Az inkább határozóban elé-

forduló in nem egyéb, mint átalakult jon (jonkább).

Szinte nem ide tartozik az innen, innét helyhatározók-

ban lev in, mert ezek tiszta gyöke a közelséget mu-

tató i, a ketts n közöl pedig az els a helyképzö d-

bi hasonult át : id-n-en, s megfelel nekik alhangon

:

onnan, onnét.

IN, (2), vagy ÍN , fn. tt. in-at , harm. szr. —a.

Ugyanaz a mozgást jelent in gyökkel. 1) Köz ért.

használtatik ideg helyett. V. ö. IDEG. 2) Szorosb

ért. így neveztetnek azon vastag, szivós , át nem lát-

szó és fényesfehér rostok , melyek az izmokkal kü-

lönféle öszveköttetésben állanak
,
jelesen pedig a ta-

gok és izmok megfeszítésére vagy hajlitására szolgál-

nak (tendines). 3) Különösen a nép nyelvén jelent

lábikrát ; innét : Inában lenni valakinek, am. nyomá-

ban, sarkában. Inába szállott a bátorsága, azaz lába

szárába, vagyis futásnak vette a dolgot. Inába hara-

pott a kutya. „És marhájoknak inát mind levagdalja.

"

Levél 1559-ik évbl. (Szalay Á. gyjt.). Szaladj far
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kas , inadban van az igazság. (Km.). 4) Folyó nvé- '

nyék szára , máskép : inda. A tök inát , uborka inát

öszveszedni.

INAFAJO
,
(ina-fájó) sz. mn. Kinek inai, kü-

lönösen lábszárának inai fájnak. Inafájó gyerekágyas

asszony.

INAFÁJÓS, 1. INAFÁJÓ.
INAKFALVA, 1. INOKFALVA.
INAKOD

,
puszta Somogy megyében ; helyr.

Inakod-on, — ra, — ról.

INAKTELKE , erdélyi falu Kolos megyében
;

helyr. Inaktelké-n, — re, —röl.

INAL
,
(in-al) öuh. m. inal-t. 1) Gyalogol. 2)

Sietve megy ; tréfásan : szökik, elillan. 3) Áth. ért.

valakit inalni, am. nyomba követve verni, inait verve

zni, hajtani.

INALAS
,
(in-al-ás) fn. tt. inalás-t , tb. — ok,

harm. szr. —a. 1) Gyalogolás , szökés, illanás. 2)

Cselekvés, mely által valakit nyomban követve znek,

kergetnek.

INAM, falu Hont megyében és puszta Pest me-

gyében ; helyr. Inám-ba, — ban, —ból.

INÁNCS, falu Abaúj megyében ; és pussta Hont

megyében; helyr. Ináncs-on, —ra, — ról.

INÁND, falu Bihar megyében ; helyr. Ivánd-on,
— ra, — ról.

INARCS, puszta Pest megyében ; helyr. Inarcs-

on, — ra, — ról.

INAS, (1), v. INAS, (in-as) mn. tt. inas-t v.—at, tb. —ak. 1) Széles ért. kinek vagy minek inai

vannak. Inas hús. Inas növények, (pl. tökök, uborkák).

2) Szorosb ért. sok és ers inakkal biró ; izmos. Inas

karok. Inas fiú.

INAS, (2), (in-as) fn. tt. inas-t, tb. — ok, harm,

szr. — a. 1) Lótó futó , ide-oda küldözni való , inaló

szolga , cseléd , különösen az urak , intézetek ilyetén

férfi cselédei. Hasonló képzéssel lett talp törzsbl :

talpas, azaz gyalogkatona. Udvari inas. Kórházi, ta-

karékpénztári, társasági inas. Hóri horgas nagy inas.

(Km.). Bejelenteni magát az inas által. 2) Ujoncz ta-

nuló a mesterembereknél, minthogy jobbára lótásfu-

tásra, ide-oda küldözgetésre használják. Varga-, sza-

bó-, csizmadiainas. Felszabadítani az inast. 3) Néhutt,

nevezetesen Abaújban és a székelyeknél is am. gye-

rek. Van egy inaskám. Most jönnek az inasok az os-

kolából. S lehet, hogy ez az eredeti értelme, a több-

nyire futosva, inalva járó figyermekekre alkalmazva.

,Szolga 1 értelemben egyezik vele a csagataj incsü szó.

(Abuska).

INASBER, (inas-bér) ösz. fn. Az inas szolgála-

taért járó bér. Némely mesterembereknél azon díj,

melyet az inasért fizetnek a szülék vagy illet gyámok.

INASESZTENDÖ, (inas-esztend) 1. INASÉV.
INASÉV, (inas-év) ösz. fn. Azon év vagy évek,

melyeket a czéhszabályok szerént az ujoncz tanuló-

nak inaskép ki kell tölteni, hogy legénynyé fölszaba-

díttathassék.

INASHUS, (inas-hús) ösz. fn. L. IZOM.

INASI, (in-as-i) mn. tt. inasi-t , tb. —ak. Inast

illet , ahhoz tartozó , arra vonatkozó. Inasi köteles-

ségek.

INASKA, (in as-ka) fn. tt. inaskát. Kisded, ap-

ródféle inas, gyermek szolga ; kis fiií.

INASKODAS, (in-as-kod-ás) fn. tt. inaskodást,

tb. —ok, harm. szr. —a. Inasi állapotban, életnem-

ben létezés, mködés. Inaskodással keresni kenyerét.

Megunni az inaskodást. V. ö. INAS.

INASKODIK, (in-as-kod-ik) k. m. inaskod-tam,

— tál, — ott. Inasi életnemet gyakorol, folytat; inas-

képen szolgál. Uraságoknál, közintézeteknél inaskodni.

Vargamühelyben inaskodni. Három , négy évig inas-

kodni, s azután felszabadulni. V. ö. INAS, fn.

INASKOR
,

(inas-kor) ösz. fn. Idszak , mely

alatt valaki bizonyos kézi mesterségben ujonczkodik,

mieltt legénynyé avattatnék. Inaskorában sok verést

kapott, és sokat koplalt.

INASRUHA, (inas-ruha) ösz. fn. Sajátságos sza-

bású és díszítés ruha vagy jelmez, milyet az urasá-

gok, társulatok, intézetek stb. inasai viselnek.

INASSÁG, (in-as-ság) fn. tt. inasság-ot , harm.

szr. —a. 1) Inasi állapot, életnem. Inasságból élni.

Inasságért folyamodni valamely urasághoz. Udvari

inasság. 2) Inasok öszvege, testülete. Az inasság egy

részét elbocsátani. V. ö. INAS.

INASTÖR, (inas-tor) ösz. fn. Inasok beszegdte-

tésekor, vagy inasok által adatni szokott lakoma vagy

áldomás.

INASZAKADT, (ina-szakadt) ösz. mn. 1) Kinek

inai szélhdés vagy más ok által rugalmasságukat el-

vesztették , kell mködéseiket nem teljesíthetik. 2)

Elertlenült. Inaszakadt kéjencz.

INASZAKADTSÁG, (ina-szakadtság) ösz. fn.

Inak kóros, sérült állapota. V. ö. INASZAKADT.

INASZEGETT, (ina-szegett) 1. INASZAKADT.

INASZÓ, puszta Nógrád megyében ; helyr. Ina-

szón, — ra ,
—ról.

INAÜTÖTT, (ina-ütött) ösz. mn. Lábszárában

ütés által megsérült. Inaütött ló.

INAZAT, (in-az-at) fn. tt. inazat-ot. Inak ösz-

vesége.

INCS
, (1), (in-cs) fn. tt. incs-ét. Az incselkidik

igébl elvont , s újonnan fölélesztett szó , s am. les,

alattomos vagy álmozgalom , melylyel valakit trbe,

kelepczébe akarnak ejteni ; vagy másnak boszontásá-

ra, ingerlésére czélzó tettek, avagy szavak. Gyöke az

élénk mozgást jelent in , a cs pedig a régies cseá-l,

ma csin-ál gyökhangja. Származtatható im gyöktl

is épen úgy, mint int szó am. im-t. A régieknél több-

nyire encselkedés , encselkedik szók állanak, incselke-

d , incselkedik helyett ; mibl megtetszik , hogy a

gyökben minden esetre éles e van, mely i-vel is vál-

takozik. A Debreczeni Legendáskönyvben incsölködés

am. édesgetés, („szent imádságnak incsölködése"),

mely az ,int' szóval áll közelebbi viszonyban.
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INCS, ('2), (in-cs) régies személytelen ige a köz

divatú nincs helyett. A müncheni codexbcn : Mert

senki incs , ki jót, tegyen. 103. 1. Mert incs oly titok,

ki meg nem jelentetik. 143. 1. Mind itt, mind több

régi iratokban a ,nincs' vagy ,nincsen' szóval fel-

váltva találjuk. Gyöke a tagadást jelent in
,
mely

egy a szanszkrit an, görög av, latin in, német un ta-

gadókkal, s honnan inség is származik. V. ö. NINCS.

INCSÉL, (1), (in- v. im-cs-él) elvont törzse in-

cselg, incselkedik stb. szóknak ; mintegy in-cseál. V
ö. INCS, (1).

INCSEL
, (2), erdélyi falu Kolos megyében

;

helyr. Incsel-e'n, — re, — röl.

INCSÉLÉG
,
(in-cs-él-ég) önh. m. incsélég-tem

v. incselg- ettem, incsele'g-tél v. incselg- ettél, incselg-étt,

htn. — ni v. incselg-ni, v. incselg-eni. Másnak boszon-

tására, ingerlésére czélzó szavakkal él vagy ilyen tet-

teket követ el ; másnak kárára , vesztére , trbe ejté-

sére törekszik. Nem jó a gyerekkel incselegni , mert

makacscsá lesz. Incselegni valaki után.

INCSELG, 1. INCSÉLÉG.

INCSÉLGES, (in-cs-él-ég-és) fn. tt. incselgés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Ingerkedés vagy leskedés

neme, midn valaki mással vagy más ellen incseleg.

INCSÉLKÉDÉS, (in-cs-él-kéd-és) fn. tt. incsel-

kédés-t , tb. — ék, harm. szr. —e. 1) Ingerkedés,

vagyis másnak boszontására, hántására czélzó törek-

vés tettek vagy szavak által. 2) Leselkedés , alatto-

mos mködés valakinek kárára, trbe ejtésére. V. ö.

INCS, (1).

INCSELKEDIK, (in-cs-él-kéd-ik) k. m. incsel-

kéd-tem ,
— tél, — étt. 1) Valakivel ingerkedik, más-

nak boszontására, ingerlésére czélzó szavakat mond,

vagy ilyen tetteket követ el. Ugyan ne incselkedjél

annyit velem. 2) Alattomosan mások kárára , veszé-

lyére, trbe ejtésére törekszik. Az ellenhadak incsel-

kednek egymásra v. egymás ellen.

INCSELKED, (in-cs-él-kéd-ö) mu. tt. incsel-

kédö-t. 1) Ingerked, haragra, boszuságra bujtogató.

2) Gonosz tettre ingerl. Incselked rósz szellem , ör-

dög, sátán. 3) Más kárára, veszélyére törekv.

INCSELKEDVE
,
(in-cs-él-kéd-ve) ih. Másnak

boszontására vagy kárára, veszélyére törekedve, más

ellen leselkedve ; mást bnre, gonoszra ingerelve.

1NCSEN
,
(in-cs-en) személytelen ige, többese :

incsenek. Régi szó. V. ö. INCS. Értelme : nincs (non

est). Incsen férjem. (Münch. cod.).

INCZE
,

(latin eredet) férfi kn. Innocentius.

Incze pápa. Alakra hasonló hozzá : Vincze (Vincen-

tius).

INCZÉD, falu Vas vármegyében ; helyr. Inczéd-

én,— re, — röl.

INCZENBINCZ v. INCZENPINCZ , iker mel-

léknév, eredetileg inezpincz, az en csak könnyebb ki-

ejtés végett közbevetett szótag, mint : gézengúz , kó-

tyonfity, ,gézgúz, kótyfity' helyett. Jelent igen gyönge,

vékony alkotásút, korához képest igen gyöngét , ma-

AKAD. NAI, V 8ZÓTÁB. III. KÖT.

gasságához képest igen vékonyat, iczipiczit. Egy ér-

telm a tájdivatos nápicz szóval. Inczenpincz ifjú.

Inczenpincz leányka. Továbbá am. gyönge idegeinél

fogva igen kényes , érzékeny. Inczenpincz uri kis-

asszony.

INCZIFINCZI
,
(iuezi-finczi) a Hegyalján am.

inczenpincz ; 1. ezt.

IND, (1), (in-d) elvont törzsök, melybl indít,

indul stb. származékok erednek. Jelenti azon ert,

okot , mely által valaki tettre , cselekvésre ösztönöz-

tetik , mely által mintegy az inak mozgásba ho-

zatnak.

IND, (2), 1. INDIAI.

INDA, (inda, azaz in-szer) fn. tt. indát. Gyöke

a lábszárat jelent in, s innen átv. ért. jelenti némely

folyó növények szárát. Tök , uborka indája. Szélesb

ért. némely növények törzsökébl , szárából kinöv
vékonyabb szálak, levelek szárai, csutkái stb. Dohány

indája. Szlvessz indája.

INDAL, erdélyi falu Thorda megyében ; helyr.

Indal-on, — ra, — ról.

INDÁS
,
(in-da-as) mn. tt. indás-t v. —at, tb.—ak. Mondjuk növényekrl, melyeknek indái, illet-

leg vékony szárai, kacsai , erei vannak. Indás folyó-

kák. Indás szlvesszk.

INDASODIK
,

(in-da-as-od-ik) k. m. indásod-

tam, —tál, —ott. Mondják növényekrl, melyeknek

indái , szárai, kacsai, erei nnek, szaporodnak. Indá-

sodnak a tökök , dinnyék, felfutók, szölöveszszök. V. ö.

INDA.
INDÁZ

,
(in-da-az) áth. m. indáz-tam ,

— tál,

—olt. A növény indáit leszedi, letépi, szakgatja.

INDÁZAS
,

(in-da-az-ás) fn. tt. indázás-t , tb.

— ok. Az indák leszedése, csipkedése.

INDÉRKÉDÉS , INDÉRKÉDIK , Dunán túli

tájszók, 1. INGERKEDÉS, INGERKEDIK.

INDESZKÖZ, (ind-eszköz) ösz. fn. Eszköz,

mely bizonyos tettre indít , ösztönöz , alkalmat , se-

gélyt nyújt.

INDIA, fn. tt. Indiát. Indiának nevezték a régi

görögök a tlök távol fekv , s Nagy Sándorig csak-

nem egészen ismeretlen földrészt az Indus , szansz-

kritul Szindhu
,
persául Hindu folyamon ti , honnan

nevét, is vette, de a mely már a phoeniciaiak, kartha-

góbeliek és egyiptombeliek, mint tengeri hajósnépek

kereskedésének czélpontja vala. Az Izlamnak Ázsiá-

ban uralomra jutása által az Indiával kereskedést az

európaiak fleg Velencze és Genua csak közvetöleg,

részint Egyiptomon keresztül , részint hosszas kara-

vánúton zték, míg nem 1498-ban a portugallok az

Indiába vezet tengeri utat fölfedezték. Amerika felta-

lálása után a mexikói tenger öbölnél fekv szigetek ös-

meretesekké levén, amaz Keleti Indiának neveztetett,

s nagy részben az angolok birtokába került, melynek

két f része van : Hindustan a Gangesen innen vagy El-

India, és Hátsó-India a Gangesen túl, (Bromme. Hand-

Atlas. 1862.); ez utóbbi több független állammal ; az

6
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imént említett szigetcsoport pedig Nyugoti Indiá-

nak ; mert eleintén azt hivék, hogy az újonnan felta-

lált föld azon túl a régi Indiával volna öszvekötte-

tésben. Keleti India tehát fekszik Dél-Azsiá-ha,n , a

Sínai birodalomtól, illetleg Tübettó'l a Hiinalaya

hegy által elválasztva , délre az indiai tengerig , az

ezen lev több szigetekkel együtt.

INDIABELI, 1. INDIAI.

INDIAI, (india-i) mn. tt. indiait, tb. —ak. In-

diából való , ott termett, onnan származott, Indiát il-

let, arra vonatkozó. Indiai fszerek, növények. Indiai

származatú czigányok. Indiai lakosok, népek, gyarma-

tok. Mondjuk persiai módon hindu-nak. is.

INDIÁN, 1. INDIAI.

INDIÁNRA, (indián-ka) fn. tt. indiánkát. Öltö-

zet faja, mely indiai formára készült.

INDIGÓ, (közelebb spanyol szó, francziául szin-

tén indigó és inde, régi spanyolul endico , olaszul in-

daco, a latin indicum [azaz indiai] szótól) fn. tt. indi-

gó-t. A pillangósokhoz tartozó kelet- és nyugot-indiai

növénynem, melynek csészéje ötfogú, bokrétája mind
a két oldalról ár- vagy kúpidomú ; hüvelye különféle.

Fest indigó, melynek virágai vörösek vagy sárga ke-

veréküek. Ezen növénybl, illetleg leveleibl készít-

tetik az úgy nevezett iudigófesték, melyet egyszeren
indigónak is neveznek.

INDIGÓFESTÉK, sz. fn. Festék , indigónemü

növénybl.

INDIGÓGYÁR, (indigó-gyár) ösz. fn. Gyár,

melyben az indigó festéket készítik.

INDIGÓGYÁROS, (indigó -gyáros) ösz. fn. Gyá-
ros, ki az indigó nev növénybl festéket készít.

INDIGÓKÉK
,
(indigó-kék) ösz. fn. és mn. 1)

Kék szinü indigófesték. 2) Indigóféle kékszín.

INDÍT, INDÍT, (in-d-ít) áth. m. indít-ott , htn.

— ni v. —ami; régiesen : indojt. 1) Valamit moz-

gásba hoz, véghezviszi , hogy mozduljon. Kocsit, sze-

keret indítani. Ökröt, lovat indítani. Ez a ló nem akar
indítani. Megindítani a harangot. Elindítani a ma-
lomkereket. Különösen folytonos , távolabb menésre

sürget. Hadakat indítani az ellenség ellen. Átv. ért.

hadat v. háborút indítani, am. hadat izenni, háborút

kezdeni. Pert indítani, am. pert kezdeni. 2) Valamit
útnak bocsát, elküld, hivatalos iratot rendelt helyére

utal, elküld. Útnak indítani a hadi szekereket. A be-

nyújtott folyamodást felsbb helyre indítani. 3) Vala-

mit elmozdít, valamin segít , hogy haladhasson. In-

dítani kell a dolgon, különben nem megyünk semmire.

4) Felható ragu nevekkel, továbbá meg és föl igekö-

tökkel am. a kedélyt bizonyos tettre ösztönözi, vala-

mire gerjeszti, víg vagy szomorú érzelmekre fakaszt-

ja, örömre, bánatra, haragra indítani valakit. Engem
igen megindított szomorú sorsod. Lázító beszédek által

fólindítani a népet.

INDÍTÁS
, INDÍTÁS ,

(indítás) fn. tt. indí-

tás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Általán cselekvés,

mely által valakit vagy valamit indítunk , valamire

gerjesztünk, ösztönözünk stb. V. ö. INDÍT. Öszveté-

telei : elindítás, kiindítás, fólindítás, megindítás.

INDÍTMÁNY, INDÍTMÁNYOZ stb. 1. INDÍT-

VÁNY, INDÍTVÁNYOZ, stb.

INDÍTÓ , INDÍTÓ
,

(in-d-ít-ó) mn. tt. indító-t.

Aki vagy ami valamit indít, mozgásba hoz
,
gerjeszt,

fölgerjeszt , izgat, valamire ösztönül szolgál. Indító

er, gépek, eszközök. Sziveket indító beszéd. Fölindító

zsarnokság. Haragra, boszúra indító tettek. Nevetésre,

sírásra indító színmüvek. Fnévül használtatva am.

személy , ki izgat, bujtogat, valamire ösztönöz , vala-

mely mozgalom kezdje, oka. Forradalom , népláza-

dás indítói.

INDÍTÓESZKÖZ, (indító-eszköz) 1. INDESZ-
KÖZ.

INDITÓLAG, (in-d-ít-ólag) ih. Gerjeszt, izgató

módon. Szívekel inditólag. Haragra inditólag.

INDÍTÓOK, 1. INDOK.

INDÍTVÁNY
,
(in-d-ít-vány) fn. tt. inditvány-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. Bizonyos teendkrl elle-

gesen készített terv, melyet tanácskozás vagy hozzá-

szólás tárgyául eléadunk , s mintegy megindítunk,

megkezdünk azon szándékkal és kívánattal, hogy azt

mások is pártolják . s elmozdítsák. Indítványt tenni.

Indítványhoz szólani. Pártolni, ellenezni, elfogadni, el-

vetni valamely indítványt. Indítványba hozni a tized

és robotok megszüntetését , a közadót. Az indítványt

visszavenni. Új inditványnyal föllépni.

INDÍTVÁNYOZ, (in-d-ít-vány-oz) áth. m. indít-

ványoz-tam ,
— tál ,

—ott. Valamit inditványképen

eléad, eléterjeszt. V. ö. INDÍTVÁNY.

INDÍTVÁNYOZÁS
,
(in-d-ít-vány- oz-ás) fn. tt.

indítványozást, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés,

illetleg szóbeli vagy Írásbeli eléadás, mely által va-

lamit indítványozunk. V. ö. INDÍTVÁNYOZ.

INDÍTVÁNYOZÓ, (in-d-ít-vány-oz-ó) fn. tt. in-

ditványozó-t. Személy, ki bizonyos tárgyban indítványt

tesz, indítványt terjeszt elé. Indítványozó véleményét

pártolom.

INDÓHÁZ
,

(indó-ház v. induló-ház) ösz. fn.

Pályaudvar vagy pályaf a vasutaknál, honnan a gz-
kocsik, illetleg mozdonyok kiindulnak. Szorosb ért.

e végre készített épület a pályaudvaron.

INDÓHÁZI, (indó-házi) ösz. mn. Indóházra vo-

natkozó , ahoz tartozó , azt illet. Indóházi vendégl,

vendégls. Indóházi épületek..

INDOK
,
(ind-ok) ösz. fn. Ok , mely bizonyos

cselekvésre ösztönt ad , mely mintegy megindítja és

sürgeti az embert , hogy valamit tegyen. Ers indo-

kom volt igy cselekedni. Mily indokból tetted ezt f

INDOKOL, (iud-okol) Ösz. áth. Bizonyos cselek-

vényt vagy állítást indokra , vagy indokokra alapít,

valaminek indokait eléterjeszti, kimutatja. Indokolni

a drámai személyek cselekvényeit. V. ö. INDOK.

INDOKOLÁS, (ind okolás) ösz. fn. tt. indoko-

lás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Valamely cselekvés
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vagy állítás indokainak elémutatása ; valaminek in-

dokokra alapítása. Drámai indokolás. V. ö. INDOK.

INDOL, régiesen indul helyett ; 1. ezt.

INDOLTAT, (in-d-úl-tat) régies a mostan diva-

tos indít helyett ; 1. ezt.

INDÓPONT, 1. INDULÓPONT.

INDUL , INDUL
,
(in-d-úl) önh. m. indúl-t. 1)

Mozogni kezd, mozgásba jön, akár küls , akár bels

er által. Indul a hajó, szekér, malomkerék. Indulnak

a befogott lovak, ökrök. Jobbra, balra, elre, hátra in-

dulni. Különösen am. útnak ered, lépni kezd. Messze

útra indulni. Indulnak a hadseregek. Haza felé indul-

ni. Kiindulni a város határából. Elindulni valahová.

Visszaindulni oda, honnan elbb kiindultunk. 2) Mond-

ják holmi küldemények , közlemények fell , midn
rendeltetésk helyére utaltatnak. Indul a posta. Ma
indulnak meg az újévi hírlapok els szóimai. 3) Tulajdo-

nító ragu névvel am. bizonyos czél felé mozogni kezd

vagy bizonyos cselekvés , szenvedés, állapot nyomai

kezdenek látszani rajta, mely esetben nagyobb nyoma-

tosság végett a neki személyes tulajdonítót is hasz-

náljuk. Útnak indulni. Rothadásnak, vésznek indulni.

Neki indulni a hegynek , víznek , városnak
,
falunak.

Neki indulni a falnak , ellenségnek. Romlásnak indult

hajdan ers magyar ! (Berzsenyi). Ez értelemben a neki

néha ellen vagy felé névutókkal fölcseréltethetik. 4)

Felható ragu névvel am. valamire buzdul, gerjed, in-

gerül. Haragra, boszúra indulni. Valakire vagy vala-

mire felindulni.

INDULÁS, INDULÁS, (in-d-ul-ás) fn. tt. indu-

lás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Mozdulás bizonyos

helybl ; bizonyos czélfelé lépés , menés , haladás.

Gözkocsik, postaszekerek, hajók indulása. Hadi seregek

indulása. Öszvetételei : fölindulás (fölgerjedés), meg-

indulás, ki-, elindulás. V. ö. INDUL.

INDULÁSI, INDULÁSI, (in-d-ul-ás-i; mn. tt.

indulási-t , tb. —ak. Indulást illet , ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Indulási idpont.

INDULAT , INDULAT
,
(in-d-úl-at) fn. tt. in-

dulat- ot , harm. szr. — a v. —ja. 1) Általán, a ke-

délynek mozgásban lev állapota , midn érzeménye-

ink bizonyos cselekvésre felizgattatnak. Indulatra

gerjedni. Indulatban lenni. Indulatot mérsékelni , csil-

lapítani.

„De soká dörzsölve asszú fa is gyulád :

Hamarább ennél az emberi indulat.

"

Buda halála (Arany J.-tól).

2) Szorosb ért. jelent érzeményt az élénkség legma-

gasabb fokozatán, mely a lélek öszves tehetségeit, kü-

lönösen az értelmet zavarja , s különbözik a szenve-

délytl , mely hajlamaink és természeti ösztöneink

túlrontása a józanság korlátain. Heves, forró, vad in-

dulat. Haragos, boszús indulat. Indulattól elragadtat-

ni. Indulatot fékezni , korlátolni. Hirtelen indulatból

bal lépést tenni. Szomorú indulatok, (pl. harag, boszú,

fájdalom). Víg indulatok (öröm, szerelem). 3) Jelenti

magát a kedélyt. Víg, eleven, szomorú indulattal bír-

ni. 4) Hajlam, melylyel mások iránt viselkedünk. Szí-

ves, nyájas indulattal fogadni valakit. Különös, barát-

ságos indulattal viseltetni valaki iránt. 5) Erkölcsi

hajlandóság. Jó indulatú gyermek. Gonosz indulatú

ifjú.

INDLATBELI, (indúlat-beli) ösz. mn. Indu-
latból ered ; indulatban támadó.

INDULATI, (in-d-úl-at-i) mn. tt. indúlati-t, tb—ak. Indulatra vonatkozó. Indulati fölgerjedés.

INDÚLATLAN
,
(in-d-ul-atlan) mn. tt. indulat-

lan-t, tb. — ok. Indulat nélkül lev; csendes, nyu-

gott kedély
; hidegvér , tompa érzék ; kire sem

|

kedvez
, sem kedveztlen benyomások nem hatnak

;

érzéketlen. Határozókép am. indulat nélkül.

INDÚLATLANSÁG
,

(in-d-úl-atlan-ság) fu. tt.

indulatlanság-ot, harm. szr. —a. Indulat nélküli ál-

lapot vagy tulajdonság; hidegvérüség, tompa érzéki-

ség
; csendes , nyugott kedély ; érzéketlenség. V. ö.

INDULAT.
INDULATLANUL, (in-d-úl-atlan-ul) ih. Indu-

lat nélkül ; hidegvérüeu ; érzéketlenül ; csendes, nyu-

gott kedélylyel vagy lélekkel ; se jó, se rósz benyo-

másra meg nem változva.

INDÚLATMENTES, (indulat-mentes) ösz. mn.

L. INDÚLATLAN.

INDULATOS, (in-d-úl-at-os) mn. tt. indulatos-t

v. —at, tb. —ak. Indulatra könnyen gerjed ; kü-

lönösen : hirtelen haragú, hamar felboszankodó ; ki-

ben több-féle indulatok uralkodnak , változkodnak.

V. ö. INDULAT.
INDULATOSAN, (in-d úl-at-os-an) módhatárzó.

Indulatra gerjedve, lobbanva ; hirtelen haragudva

:

indulattól elragadtatva ; vakon neki rohanva ; fölhe-

vült kedélylyel, túlzó hévvel. Indulatosan megtámadni

valakit. Indulatosan beszélni.

INDÚLATOSKODÁS, (in-d-ul-at-os-kod-ás) fn.

tt. indulatoskodás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Gya-

kori indulatra fakadás ; hirtelenkedés ; haragoskodás,

boszankodás ; meggondolatlan cselekvés, melyre túl-

heves érzékeink ösztönöznek.

INDÚLATOSKODIK
,

(in-d-úl-at-os-kod-ik) k.

m. indúlatoskod-tam, —tál, — ott. Gyakoris hirtelen

indulatokra gerjedez, fakadoz, indulatok ösztöne és

heve után mködik, meggondolatlanul s egyedül ér-

zékeitl ingerülve cselekszik.

INDULATOSKODÓ
,

(in-d-úl-at-os-kod-ó) mn.

tt. indúlatoskodó-t. Indulattól elragadtatva , hirtelen

fellobbanva cselekv, beszél.

INDULATOSSÁG, (in-d-úl at-os-ság) fn. tt. in-

dulatosság- ot , harm. szr. — a. Érzékeink állapota

vagy tulajdonsága , melynél fogva indulatra hajlan-

dók , hamar fölgerjedk, különösen haragra, boszúra

ingerlékenyek leszünk.

INDULATROHAM, (indúlat-roham) ösz fn. Az

indulatnak kitörése , igen nagy megindulás.

6*
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INDULATSZÓ, (indulat-szó) ösz. fn. Oly szó.
j

vagyis beszédrész, mely által különösen iudulatinkat

fejezzük ki , s melyre indulatink által mintegy ösz-

tönöztetve szoktunk kifakadni. Ilyenek

1) örömet jelentök : ujuh ! juh! ujuhu ! iju !

ihuhu ! haja ! hajaha ! stb.

2) fájdalmat : oh ! jaj ! oh jaj ! oh istenem !

fájdalom !

3) csodálkozást : ejni ! ejnye ! ejha ! nini ! fur-

csa ! csodálatos ! szörnység ! stb.

4) gúnyolást : ejej ! nono ! ugye ! soha bizony !

lám ! stb.

5) vágyat : bárha ! vajha ! ohha ! oh csak ! hej-

csak ! stb.

6) buzdítást : rajta ! no ! nosza ! uszu ! uszu

rajta ! no csak ! uszu neki ! hahó ! no még ! stb.

7) csöndet : csitt ! piszt ! hallga ! lassan 1

8) iszonyt , undorodást : huh ! uh ! piha ! juj !

jujha ! csúnya !

9) csillapítást : hó ! hó' ! hóha ! höhe ! hohó !

hk!
10) sajnálkozást : fájdalom! kár! beh kár!

ejno ! szegény ! szegény tatár !

11) kétkedést : vajon! ugyan! ugyan úgy-e

!

igazán ! valóban ! ohoh ! ne mondja !

1 2) tudakozást : hogyhogy ! nos ! nos aztán !

13) ráhagyást : hadd! hagyján! isten neki!

oda neki

!

14) boszankodást : eh ! heh ! ahhá !

15) kínálást : neh! nesze ! nehtek ! nesztek !

16) figyelmeztetést : ni ! nini ! lám ! nám ! a ! e !

(ott van a ! itt van e !)

Bvebb értelmezéseiket 1. illet helyeiken.

INDÚLÉKONY, (in-d-úl-ék-ony) mn. tt. indulé-

kony-t v. — at , tb. —ah. Könnyen induló, gerjed,

ingerlékeny, hirtelen természet, heves, érzeményekre

fogékony. Haragra, sírásra, örömre indúlékony gyerek.

INDULEKONYSÁG, (in-d-úl-ék-ony-ság) fn. tt.

indúlékonyság-ot. Indúlékony tulajdonság.

INDULJ! (in-d-iü-j), hadi parancsszó, am. lépj,

menj. (Marsch !).

INDULÓ, INDULÓ, (in-d-ul-ó) mn. tt. in-

duló-t. 1) Aki vagy ami indul, megindul. Haragra

induló ember. Útnak induló vándor. Romlásnak induló

nemzet. Induló félben lenni, am. már-már indulni, in-

dulásra készen lenni. V. ö. TNDUL. 2) Menésre ké-

szülés, fölkerekedés. Indulót fúni, dobolni a katonák-

nak. Indulóban lenni. Epén indulóban voltunk, midn
a sürget parancsot vettük.

INDULÓJEL
,
(induló-jel) ösz. fn. Jeladás az

elindulásra.

INDULÓPONT, (induló-pont) ösz. fn. Bizonyos

meghatározott pont, s átvitt értelemben elv , melybl

valaki kiindul, további következtetéseket von.

INDUS, fn. tt. indus-/, tb. — ok. Indiának ösla--

kosa , máskép : hindu. Folyam neve is Kelet-Indiá-

ban. V. ö. INDIA, INDIAI.

INERESZTOFU, (in-eresztö-fíí) ösz. fn. A mag-

rugók (momordica) neméhez tartozó növényfaj, más-

kép : csúcsos magrugó. (M. balsamina).

INFÁJÓ, (in-fájó) 1. INAFÁJÓ.
INFU, (in-fü) ösz. fn. Ugarokon term dél-euró-

pai növény , s tagbénulás , szélhdés, s rokon nyava-

lyák elleni gyógyszer ; máskép : kalinczaf, vad ruta,

szélf stb. (Teucrium vagy Ajuga chamaepitys).

ING, (1), (im-g v. im-eg, v. üm-ög) fn. tt. ing-ét,

harm. szr. — e. Gyöke im v. üm í= hám) ; megvan a

görög sifia (am. öltözet), évvvfii (öltöztetem), német

Hemd, es^.t hamme , amme stb. szókban, s jelent álta-

lán öltözéket, ruhát. Im-böl eg képzvel lett : im-eg,

s öszvevonva : im-g, in-g, tömöttebb ajakkal : ümög,

üng. Szoros ért. vászonból vagy vászonféle szövetbl

készített alsó ruha, mely ujjakkal ellátva , s vállakra

öltve egyarányos bségben lefelé lóg, a testnek fels

részét közvetlenül befödi, s különféle divat és szabás

szerént majd hosszabb, majd rövidebb. Kurta, hosszú

ing. Síp ujjú , borjú szájú , lobogós ujjú ing. Gyolcs-

patyolat ing. Férfi ing , asszony ing. Féling. Német

ing (hosszú). Zsíros ing. Gyolcs az ingem
,
gyolcs a

yatyám, Sári lelkem vigyázz reám. (Népd.). Egy ing-

ben hagyni vagy valakit ingig levetkztetni , am. min-

denbl kifosztani. Természete a magyarnak, hogy jus-

sait nem hagyja, De ha vele bánni tudnak , az ingét is

od' adja. (Népd.). Se ingem, se gallérom. (Km.), am.

nem tartozik hozzám. Közelebb az ing a csuhánál.

(Km.), am. elébbre valók a rokonok , ismersök és

barátok, mint az idegenek. Kinek nem inge , ne vegye

magára. (Km.). Egy ingben járni. Feltrni az inget.

Szélesb ért. ingszabásu öltözet, melyet a felruha fölé

öltenek, pl. papi, templomi ing, fuvaros ing, utazó ing,

pánczéling.

ING, (2), (in-g v. in-og) önh. m. ingtam v.

inog tam, v. ing-ottam, ing-tál v. inog-tál v. ing-ottál,

ing-ott v. inog-ott , htn. ing-ni v. ingani, v. inogni.

Gyöke a mozgást jelent in, s am. mozog, különösen

a sulyirány középpontjától ide-oda hajlog. Ingának

a széltl hajtott fszálak. Ing a nád, a falevél. Ingá-

nak a rósz fogak. Félelem miatt ingának a lábai. Feje

fölött egy hajszálon ing a kard.

INGA
,
(in-g-a v. in-og-a) fn. It. ingát. Fonalra

akasztott vagy máskép felfüggesztett test, mely akasz-

tópontja körül ide s tova szabadon mozoghat, s moz-

1 gása által bizonyos vonalt ír le , melyen föl és alá

halad. (Pendulum). Egyszer inga. Oszvetett v. termé-

szettani inga. Ora ingája. Nevét ingó tulajdonságától

!
vette. V. ö. ING, ige.

INGÁD, (in-g-ad) önh. m. ingad-t. Ingóvá lesz,

I ingani kezd.

„Hadd mönnyön hadd ! é (= el) ne hadd

,

Ne ingadjon az inad."

Székely tánczvers.

INGADÁLY, 1. 1NGODÁLY.
INGADOZ

,
(in-g-ad oz) önh. és gyakor. m. in-

gadóz tam ,
— fúl, — ott, par. — z. Gyakran v. foly-
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tonosan ide-oda hajlik , állandó helyzetre vergdni

nem bir ; súlyegyenét vesztve szüntelen mozgásban

van. Ingadoz, mint a fszál. Ingadoz a hullám hányta

hajó. Fogai ingadoznak. A nagy teher alatt ingadoz a

hid. Átv. ért. kétkedik, határozatlan lelki állapotban

van, habozik, lelki ereje, elszántsága hanyatlik ; vész-

nek indul. Már is ingadoz , mi tév legyen. Hsége,

bátorsága ingadoz. Szerencsénk ingadoz. Ne ingadozz,

hanem mondd ki, mit akarsz.

INGADOZÁS, (in-g-ad-oz-ás) fn. tt. ingadozás-t,

tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midn valaki vagy

valami ingadoz. Füvek, fák ingadozása. Lábak, fogak

ingadozása. Lelki ingadozás. Akarat, szerencse ingado-

zása. V. ö. INGADOZ.

1NGAD0ZATLAN
,

(in-g-ad-oz-atlan) mn. tt.

ingadozatlan-t , tb. — ok. Mozdulatlan, egy helyben,

irányban állandóan megmaradó ; szilárd, elszánt, hajt-

hatatlan. Ingadozatlan tölgy. Ingadozatlan akarat,

hség, hazafiság. V. ö. INGADOZ. Határozóilag am.

ingadozás nélkül.

INGADOZÓ, (in-g-ad-oz-ó) mn. tt. ingadozó-t.

Ide-oda hajló, súlyegyenét vesztett ; bizonytalan, két-

ked , határozatlan. Ingadozó nádszál. Ingadozó híd-

czölöpök. Ingadozó akarat.

INGÁGY, (ing-ágy v. ingó-ágy) sz. fn. Lógó

ágy, mely pl. kötelekrl, zsinegekrl függ alá, s melyet

ide-oda lóbálni lehet , milyenek némely bölcsök, ha-

jókon lev ágyak stb.

INGALJ
,

(ing-alj) ösz. fn. Pendely , vagyis a

nk alsó testét föd fehérruha , hol t. i. nem egy da-

rabból álló hosszú inget , hanem a fels testen úgy-

nevezett fél- v. felsinget viselnek.

INGALY, 1. INGALJ.

INGÁLY, (in-g-ály) fn. tt. ingály-t , tb. — ok,

harm. szr. — a. Alkalmas új szó a lélek habozó, s

határozatlan állapotának kifejezésére.

1NGÁLY0S
,

(in-g-ály-os) mn. tt. ingályos-t v.

— at, tb. — ak. Habozó, határozatlan akaratú.

INGANDÓ, (in-g-and-ó), a Bécsi codexben am.

ingó vagyon. „Nem vala apró barmoknak és nagy

barmoknak, és mend ingandójoknak száma." Ju-

dit. XV.
INGAÓRA, (inga-óra) ösz. fn. Ingával ellátott

óra. V. ö. INGA.

INGÁS, (1), (in-g-ás) fn. tt. ingás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. Állapot, midn valamely test ide-oda

mozog ; midn a súlyegyentl majd erre, majd amarra

hajlik. Átv. ért. habozó, határozatlan állapot.

INGÁS, (2), (in-g-a-as) mn. tt. ingás-t v. — at,

tb. — ak. Ingával ellátott, fölszerelt. Ingás óra.

INGAT, (in-g-at) áth. m. ingat-tam ,
— tál,

— ott
,

par. ingass. Eszközli , hogy valami inogjon,

ide-oda mozogjon, a nehézkedés középpontjától erre,

amarra térjen. Szell ingatja a fszálakat. A hajósok

zajos vizén ingatják a csónakot. A földrengés megin-

gatja a házakat. V. ö. ING, ige.

INGATAG, (in-g-at-ag) mn. tt. ingatag-ot. Ami
könnyen inog , ingásra hajlandó. Ingatag nád. Átv.

ért. habozó, határozatlan, majd ily, majd amoly szán-

dékú, akaratú ; szilárdság nélküli. Ingatag elméj ifjú.

INGATAGSÁG, (in-g-at-ag-ság) fn. tt. ingatag-

ság-ot , harm. szr. —a. Ingó állapot , vagy ingásra

hajlandó tulajdonság. Nádak, füvek ingatagsága. Átv.

ért. lélek határozatlansága, állhatatlansága, habozása.

INGATAGUL, (in-g-at- ag-ul) ih. Átv. ért. ha-

bozólag, határozatlan lélekkel, akarattal.

INGATLAN, (1), (in-g-atlan) mn. tt. ingatlan-t,

tb. — ok. Mozdulatlan, állhatatos, szilárd. Ingatlan

szikla. Ingatlan akarat. Különösen a birtokra vonat-

kozólag am. fekv, melyet helybl mozdítani nem le-

het. Ingatlan jószág
,

pl. telek, ház. Ellentéte : ingó

v. ingóbingó. Minden ingó és ingatlan vagyonomat ne-

ked hagyom. Ingatlan zálog, am. zálogul lekötött in-

gatlan vagyon, pl. szántóföld, szl, erd. Határozó-

kép am. ingás nélkül, meg nem ingatva.

INGATLAN, (2), (in-g-atlan) fn. tt. ingatlan-t,

tb. —ok. Ugyanaz a föntebbi melléknévvel, mely
újabb idben különösen törvénykezési nyelven önál-

lólag fnévként is használtatik ,fekv vagyon* érte-

lemben.

INGATLANUL, (in-g-atlan-ul) ih. Mozdulatla-

nul, állhatatosan, szilárdul. Ingatlanul megmaradni
föltétele mellett.

INGATÓ, (in-g-at-ó) fn. tt. ingató-t. így neve-

zik némely tájakon a vastagnyelü ökörhajtó ostort,

minthogy azt pattantáskor meg kell ingatni , megló-

bálni. A lóhajtó hosszú ostor neve : suhogó.

INGBODOR, (ing-bodor) ösz. fn. Bodor vagy
fodorféle dísztoldalék az üng ujján vagy hasítékán.

INGÉCSKE, (in-g-écs-ke) fn. tt. ingecskét. Kis-

ded ing, pl. kis gyermekek inge ; ingelö. Gyermekek
nyelvén : gungó.

INGÉKONY, (in-g-ék-ony) mn. tt. ingékony-t

v. — at, tb. —ak. Könnyen inogó, ingásra hajlékony,

ingatag. Ingékony fszál, nádszál.

INGÉKONYSÁG, (in-g-ék-ony-ság) fn. tt. ingé-

konyság-ot, harm. szr. —a. Valamely testnek ingásra

hajlandó tulajdonsága , vagy ingásban lev állapota.

INGELO, (ing-elö) ösz. fn. A derék mells ré-

szét takaró fehérnem , melyet az ing fölé szokás

kötni.

INGEM, INGOM, a székelyeknél divatos ,engém'

helyett ; 1. ezt.

INGER, (in-ger) ösz. fn. a mozgást jelent in,

s a ger (gerj, gerjed) szókból , minél fogva inger je-

lent ösztönt, mely mozgásra gerjeszt, mely az inakat

buzdítja , mködteti , csiklandozza
, mely rendkívüli

hatást gyakorol az érzéki szervekre.

INGEREL, (in-ger-él) áth. m. ingerél-t v. inger-

lett, htn. — ni v. ingerleni. Az érzéki szerveket rend-

kívüli hatással mozgásba hozza, csiklandozza , ösztö-

nözi ; a kedélyt nyugvó, csendes állapotából indulatra

gerjeszti, fellázítja. Haragra, boszúra, testi gyönyörre
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ingerelni valakit. Különösen : kötdés, bántó szavak

és czélzások vagy tettek által valakit sérteget. Gú-
'

{

nyokkal ingerelni a békés polgárokat. Ne ingereld, aki

nem bánt téged. Nem jó az ebet ingerelni.

INGERÉLHETLEN, (in-ger-él-het-len) mn. tt.

ingerélhetlen-t , tb. — ék. Tompa érzék, érzéketlen,

kit indulatra gerjeszteni, felboszontani, megharagítani

stb. nem lehet. Határozóilag : oly módon vagy állapot-

ban, hogy ingerelni nem lehet.

INGERÉLHET, (in-ger-él-het-ö) mn. tt. inge-

rélhetö-t. Kit ingerelni, fölingerelni lehet vagy köny-

nyü; ingerlékeny: hamar fellobbanó . haragra ,
bo-

szúra gerjed.

INGERELHETSÉG, (in-ger-él-het--ség) fa.
j

tt. ingerelhetség- ét, harm. szr. —e. Érzékek tulaj-

donsága , mely szerint könnyen felingerülnek ,
indu-

latra gerjednek.

INGERHAL, (inger-hal) ösz. fa. L. NYÁLKA-
HAL. (Mándy Péter).

INGERI, (in-ger-i) mn. tt. ingeri-t, tb. — ek. A '

székelyeknél am. ingerked.

INGERKÉDÉS, (in-ger-kéd-és) fa. tt. ingerké-

dés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Másnak boszontására

czélzó kötdés , belekapczáskodás ,
különösen gúny,

csips szavak, sért taglejtések, éles czélzások, s ha-

sonló tettek által.

INGERKEDIK, (in-ger-kéd-ik) k. m. ingerked-

tem, — tél, — étt. Segít ragu neveket vonz , s am.

valakit gúny , csúfolódás , csips szavak , sért csele-

kedetek , beleköteldzés által boszuságra , haragra

gerjeszteni törekszik. Ne ingerkedjél velem ,
mert ebül

jársz. A gyermek, ha sokat ingerkednek vele, makacsesá

lesz. A csintalan fiúk ingerkednek a kutyákkal.

INGERKED, (in-ger-kéd-) mn. tt. ingerkédö-t.

Aki valakivel ingerkedik ; mást csúfolódva
,
gúnyo-

lódva , kedve ellen cselekedve boszus indulatra ger-

jeszt. V. ö. INGERKEDIK.
INGERLÁZ, (inger-láz) ösz. fa. Nagy ingerlé-

kenységgel párosult láz , illetleg ideggyöngeség,

idegzetesség.

INGERLÉKENY, (in-ger-él-ék-ény v. in-ger-el-

é-kény) mn. tt. ingeriékény -t, tb. —ek. Könnyen föl-

ingerül ; hörcsökös, haragos indulatú ; igen érzékeny

idegzet. Ingerlékeny beteg ember.

INGERLÉKENYSÉG, (in-gci-él-ék-ény-ség) fa.

tt. ingerlékenység- ét, harm. szr. — e. Idegek kóros tu-

lajdonsága vagy érzékenysége, melynél fogva a küls

benyomásokra rendkivül fogékonyak , s könnyen iz-

gatódnak.

INGERLÉS, (in-ger-él-és) fa. tt. ingerlést, tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valakit

ingerlünk, haragra, boszura vagy más indulatra ger-

jeszteni törekszünk ; sért gúnyolás , csúfolódás , kö-

teldzés, belekapczáskodás.

INGERLET, (in-ger-él-et) fa. tt. ingerlet-ét,

harm. szr. — e. Érzékek felizgatott állapota, mely in-

gerlés által eszközöltetett.

INGERLETÉS, (in-ger-él-et-és) mn. tt. ingerle-

tés-t v. — et, tb. — ek. Izgatott érzék, ingerlett álla-

potban lev
INGERLETÉSSÉG

,
(in-ger-let-és-ség) fa. tt.

ingerletésség-ét , harm. szr. — e. Izgatottság, ingerült

érzékiség.

INGERLETLEN, (in-ger-él-etlen) mn. tt. inger-

letlen-t, tb. —ék. Kinek vagy minek érzékei nincse-

nek ingerelt , izgatott állapotban ; kit fel nem inge-

reltek ; nyugott, csendes kedélyében nem háborított.

INGERL, (in-ger-él-) mn. tt. ingerlö-t. Érzé-

keket i?gató , rendkívüli mozgásba hozó
;
gúnyolva,

csúfolódva sérteget , boszontó. Testi gyönyörökre in-

gerl könyvek , rajzok. Haragra ingerl gúnyok, czím-

nevek. Lázadásra ingerl beszédek.

INGERLOS, (in-ger-él--es) mn. tt. ingerlös-t v.

—et, tb. — ek, 1. INGERLÉKENY.

INGERLSSÉG, (in-ger-él-ö-es-ség) 1. INGER-
LÉKENYSÉG.

INGERSÉG
,
(in-ger-ség) fa. tt. ingerség-ét. A

székelyeknél Kriza J. szerént am. harag , tehát : in-

gerültség.

INGERSZER, (inger-szer) ösz. fa. Szer, gyógy-

szer, mely az eltompult érzékeket felizgatja vagy ál-

talán ingerl hatással bir.

INGERTELEN, (in-ger-telen) mn. tt. ingerte-

len-t, tb. — ék. Inger nélkül való. Ingertelen állapot.

Határozóilag am. inger nélkül.

INGERÜL
,

(in-ger-ül) ih. Ingerképen , ösztö-

nül. E beszéd új ingerül szolgál a nyugtalankodásra.

INGERÜL, INGERÜL, (in-ger-ül) önh. m.

ingerült. Érzékei valamely hathatósb ösztön által

fölgerjednek , indulatra kelnek. Fölingerülni valaki

I
ellen.

INGERÜLT, (in-ger-ül-t) mn. tt. ingerült-et.

Izgatott, felindult, haragra, boszúra, indulatra gerjedt.

Ingerült állapotban lenni. A fölingerült népet lecsilla-

pítani.

INGERÜLTEN, (in-ger-ül-t-en) ih. Ingerült ál-

lapotban.

INGERÜLTSÉG, (in-ger-ül-t-ség) fa. tt. inge-

rültség-ét, harm. szr. — e. Ingerült állapot vagy tu-

lajdonság ; izgatottság ; indulatokra gerjedt érzékiség.

Ingerültségben lenni. Ingerültséggel beszélni. Ingerült-

séget lecsillapítani.

INGES, (im-g-és) mn. tt. ingés-t v. — et , tb.

— ek. 1) Ingbe öltözött, inget visel. Pánczélinges ka-

tonák. Fekete inges csikósok. 2) Egy ingben lev
,
já-

ró. Inges, gatyás falusi tanulók.

INGFODOR, (ing-fodor) 1. INGBODOR.

INGGALLÉR, (ing-gallér) ösz. fa. Gallér az in-

gen. Felálló, keményített, lehajtott inggallér. Személy-

ragozva ; inggallérom, inggallérod stb. vagy : ingem

galléra, inged galléra stb.

INGGOMB
,

(ing-gomb) ösz. fa. Gomb vagy

gombok az inghasiték és ingujjak öszvefüzésére.
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INGHASITEK, (ing-hasíték) ösz. fn. Nyilas az

ingen, a gallértól lefelé , hogy felölteni lehessen. Az

inghasíiékot elül vagy hátul hordozni. Benyúlni az ing-

hasitélcon.

INGKÖTÖ
,
(ing-köt) ösz. fn. Szalagocska v.

zsinór, mely az iughasítékot a gallérnál , s az inguj-

jakat öszvetartja.

ING MÁSA, 1. GATYA.
INGÓ, (ing-ó) mn. tt. ingó-t. Általán minden,

ami inog, mozog , mi bizonyos helyhez állandóan le-

kötve nincs 5 változékony, járó-kel, bizonytalan hely-

zet. Különösen oly vagyonról mondjuk, mely hely-

rl helyre mozdítható
,
pl. barmok, bútorok, ruháza-

tok , eszközök , szerszámok. Ingó jószág. Ellentéte :

ingatlan.

INGÓBINGÓ, (ingó-bingó) iker. mn. A házas-

sági s egyéb szerzdésekben használt mszó, oly va-

gyonról, melyet helyrl helyre mozdítani lehet. Min-

den ingóbingó jószágomat kedves feleségemre hagyom.

Különösen a székelyeknél jelent fiatal barmot , mig

járomba vagy hámba nem fogják.

INGODÁLY, erdélyi falu Fels-Fejér megyé-

ben ; helyr. Ingodályon, — ra, — ról.

INGOJOSZAG
,

(ingó-jószág) ösz. fn. Jószág,

melyet helyrl helyre szállítani , mozgatni lehet
,
pl.

barmok, szekerek , bútorok , eszközök , edények stb.

Máskép : ingóság, ingóvagyon; a Bécsi codexben : in-

gandó.

INGOLNA, 1. ANGOLNA.
INGÓSÁG, (in-g-ó-ság) fn. tt. ingóság-ot, 1. IN-

GÓJÓSZÁG.
INGÓSÍT, INGÓSIT, (in-g-ó-os-ít) áth. m. va-

gósít-ott, htn. —ni v. —ani, par. — s. Fekv jószá-

got pénzzé , kötelezvénynyé stb. , s mintegy ingó jó-

szággá tesz , azaz oly vagyonnal cserél be , melyet

ide-oda szállítani, hordani lehet. Házát
,
földeit ingó-

sítva kivándorolni hazájából. A hitelzálogbankok a

fekv vagyonokat közforgalomba bocsátott zálogjegyeik

stb. által ingósítják.

INGOVÁNY, (in-g-o-vány) fn. tt. ingovány t,

tb. — ok, harm. szr. —a v. —ja. Soppedékes, vize-

nys hely, különösen rétség vagy vizek melléke, hol

az úgy nevezett fenékvíz feladja magát , s az átázott

földet, rétet ingóvá teszi. Ingoványban megsülyedt a

szekér.

INGOVÁNYOS
,
(in-g-o-vány-os) mn. tt. ingo-

ványos-t v. —at , tb. — ak. Soppedékes , mocsáros,

dsindsás, fenékvíztl átázott. Ingoványos rétek , lege-

lök. V. ö. INGOVÁNY. Hegy és patak neve is Er-

délyben.

INGÓZÁLOG, (ingó-zálog) ösz. fn. Zálogba

adott ingójószág, pl. ezüst eszközök, drágagyöngyök,

órák, ruhanemüek stb.

INGOM , székely tájszó
,

,engem' helyett ; 1.

ENGEM.
INGUJJ, (ing-ujj) ösz. fn. Az ingnek azon cs-

alaku részei, melyek a karokat födik. Szk, bö, lobogó

ingujjak. Feltrni az ingujjakat.

INGUJJFODOR, (ing-ujj-fodor) ösz. fn. Fodor-

féle dísztoldalék az ingujj végén.

INGVÁLL, (ing-váll) ösz. fn. Ujjatlan ni öltö-

zék, melyet ing fölé vesznek , hogy derekukat öszve-

szorítsák, és karcsúbbakká legyenek ; egyszerüebben :

váll. Karcsú derekadon a váll halhéj nélkül is szépen

áll. (Csokonai). Némely vidékeken am. féling, azaz

kurta, elül hasított, asszonyi ing.

INGVARRÓ, (ing-varró) ösz. mn. és fn. Aki in-

geket varr. Ingvarró leányok.

INGY, (in-gy), elvont vagy elavult törzsök, mely

csak ingy-en, és némely tájszólás szerént ingy-ért ra-

gozott állapotban létezik. Gyöke a hiányt, nem létet,

tagadást, nélkülözést jelent in, s rokon vele az incs

(nincs). V. ö. IN, elvont gyök.

INGYEN, (in-gy-en) ih. 1) Eredetileg am. sem-

min v. semmiért ; a nélkül , hogy megérdemlettük

volna ; ajándékból. Ingyen ritkán adnak valamit. In-

gyen kaptam. Adjon egy krajczárt akár ingyen, akár

Isten nevében. A kárvallottak számára ingyen szállí-

tani az épületszereket. Ingyen venni valamit, am. lopni.

Ingyen fejében ritkán hajlik egy ember máshoz. (Km.).

Ez értelemben fnév gyanánt is ragoztatik. Minden

ember szereti az ingyent. (Km.). Nincs jobb az ingyen-

nél. Ingyenhez szokott tányérnyaló. 2) A régieknél az

eredetihez közeled értelemben , de mégis némi ár-

nyéklatokkal : a) annyi mint
,
pusztán', v. ,csupán'.

„Ingyen csak" Eszterházy Miklós nádornál (Magyar

történelmi tár VIII. k. 89, 93. 1.). „Minekünk is ers-

sen meg vagyon hagyva az hatalmas császártul, hogy

meg tartsuk az frigyet és senki vára alá ne menjünk,

ingyen azkit az mezn találmak (találnak), tízet, hú-

szat, harminczkettt, ötvenet is, megverik, azzal az

két fejedelem között való frigy fel nem bomol. Levél

1559-dik évbl. (Szalay Á. gyjt). „Ingyen az

k(egyel)med feddését békességgel és eremesth (örö-

mest) szenvedm" 1560-ik évbl (ugyanott). „Az

gonoszakaró mindenkor az természetivel él
,

(azaz

természet szerént ingyen is gonosz)" XVI. század-

beli erkölcsi iratok. Toldy F. kiadása, b) Am. azon-

nal, egyszeribe. „Ingyen majd a bordélyba vitetlek."

Debreczeni Legendáskönyv. „Ingyen majd megért-

jük" Farkas A. a XVI. században.

„Mene az képet bevivé

És az templomba letevé
,

Ingyen ottan lehullának

Az bálványok , s eh'omlának.
"

Katalin verses Legendája. (Toldy F. kiadása).

„íme azonközben tevék neki hirré :

Az ö birtokára hogy Ali bég jönne

,

Oly nagy számú néppel Erdélyre sietne

,

Ingyen majd Erdélynek határára érne.

"

Temesváry Istv. éneke 1569-bl. (Thaly K. gyjt.),

c) Am. hiába.
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„Elkészítit csókja ajakán marad;i
,

A hová szánta volt , oda nem ragada
,

Ugyan kár a szép csók csak ingyen szalada.

"

Gyöngyösi [stváa

d) Müncheni codex fordításában : ingyen gylöltének

engem, az ,ingyen' ani. ok nélkül, s bet szerinti for-

dítása a szinte nem szabatos latin gratis szónak.

„Odio habucrunt me gratis , mit Pesti így fordít :

ok nélkül. 3) A tagadást ersbitö ezen öszvetétel-

ben : ingyen nem v. ingyen sem stb. am. semmiképen

nem , épen v. teljességgel nem, távolról sem , koránt

sem , legkevésbé sem. Tngyensem hittem volna . hogy

oda jusson a dolog. Midn ingyensem. vélnök, elhúzzák

a gyeként alólunk. (Km.). „És onnan is kémlik ükét, az

honnan ingyen sem vélnék.'' Ifi 48-dik évi levél. „Én
kcscrüsígemben ingyen nem thudok mit írjak." 1556-

ik évi levél. (Szalay A. gyjt.). ..Kiben neki ingyen

híre sem vala. " Carthausi névtelen. .. Be hdugák fülö-

ket, olymint (rrr mintegy) c nagy káromlást ingyen

sem halhatnajak" (= halhatnák). Debr. Legendás-

könyv. „Olyha (=r mintha) Istennek ingyen lia nem
volna, de inkább ellenségé.'' Régi Passió.

„De nem tudjuk Istent megengesztelni

,

Mert azt ingyen sem akarjuk érteni."

Fedd ének a XVI. századból. (Thaly K. gyiijt.V

„Azon igen félünk , hogy egy nap csak elhagysz
,

Örököst utánad ingyen senkit nem hagysz."

Istvánti Pál a XVI. századból. (Toldy F. kiadása).

., Az emberi nemzet ingyen se remélje."

Argirus históriája. (Görgei Alb. a XVI. századból).

A Müncheni codexben ingyen nincs am. nincs is, v.

teljességgel nincs. Ingyen nincsen, mivel meréh (merj").

„Neque in quo haurias, habos."

INGYENBEN, (in-gy-en-ben) ih. Ingyen lejé-

ben, ajándékban. Ingyenben kapni valamit. Itt ingyen-

ben nem adnak semmit.

INGYENÉL, (ingyen él) ösz. fia. Dologkerü-

lö, hivatal, szolgálat, foglalatosság nélküli haszonta-

lan ember; továbbá, ki más kenyerét meg nem érde-

melve eszi, tányérnyaló.

INGYENES, (in-gy-en-es) mn. tt, ingyenes v,

— et, tb. —ek. L. INGYENVALÓ.
INGYENHELY, (ingyen-hely) ösz. fn. Hely, va-

lamely nyilvános mulatságban, (pl. színházb in , lo-

varkörben stb.), melyért nem kell fizetni.

INGYENHÍVATAL, (ingyen-hivatal) ösz. fn.

Szó szerént azt teszi : íizetéstelen hivatal, melyért sem-

mi fizetés nem jár. Olyan fizetéses hivatal pedig,

melynek alig van valami teendje : henyehivatal (bÍ-

neonra).

1NGYEN1
,

(in -gy-en-i) mn. tt. ingyeni-t', tb.

— ek. Ingyen való , ajándékban kapott ,
nem pén ,on

vagy fáradsággal szerzett . Ingyent vagyon. Oszvetéve :

ingyen vagyon szokottabb

.

INGYENJEGY, (ingyen-jegy) ösz. fa. Belépti

jegy valamely nyilvános mulatságba
,

pl színházba,

lovarkörbe, melyért nem kell fizetni.

INGYENJUTALOM, (ingyen-jutalom) ösz. fa.

.1 utalom , melyet valakinek nem érdemeért , hanem

csupán kegyességbl adnak.

INGYENSEM, (ingyen-sein) ösz. ih. lásd : IN-

GYEN alatt,

INGYENVALÓ
,
(ingyen-való) ösz. mn. Érde-

men kivül vagy érdem nélkül adott . kapott ; kegye-

lembl való. Ingyenvaló ajándék, jutalom. Ingyenvaló

kenyér, lakás.

INGYÉRT, (iu-gy-ért) ih. 1. INGYEN, 1).

INKA , (in-ka) elvont vagy elavult törzsök,

melybl a másodfokú határzó inkább származott, V.

Ö. INKÁBB.
INKÁBB, (in-ka-abb) másodfokú ih. A Révai

által (Antiquitates Lit. Hung. 240. 1.) idézett egy-

házi beszédben , s több más helyütt is a régieknél :

jonkább. Tudni való, hogy az i gyakran ja, je, jo. ju,

jö hangokra változik által nem csak a magyar, hanem

némely más nyelvekben is, pl. irgalom jorgalom, ig

jog, ih j/ili ; a latinban ieio
,
jaeio , a németben itzt.

Jetet stb. Hogy az inkább szóban a jó ,
jobb fogalma

lappang, értelmébl is kitetszik, pl. inkább ma , mint

holnap , am. jobb ma, mint holnap. Inkább szeretem,

mint száz forintot , am. jobb szeretem. St inkább te

is jój el. Inkább . s inkább alászáll a becse , am. job-

ban és jobban. Leginkább idegen könyveket olvas. Ezen

harmadik fokozaton fleg és jobbára v. jobbadán szók-

kal fölcserélhet
,

pl. én leginkább (fleg
,
jobbára)

költi müvekkel foglalkodom. Nagygyal inkább (=
' sokkal inkább), gyakran eléjön a régieknél. Attól in-

kább, ezektl inkább=: annál, ezeknél inkább, a Tat

rosi codexben.

1NKÁBBAD, INKÁBBAT, INKÁBBÁRA, tol-

dalékos tájszokási alakjai inkább szónak , mint ezek

' is : tovább h. továbbad, továbbal, továbbára, odább h.

odábbad.

1NKE, falu Somogy megyében; helyr. Inké-n.

!
— re, —rl.

1NKÉDIK, (in-kód-ik) k. m. inkéd-tem
,
—tél,

1 — étt. Pápa vidékén , am. szkölködik , nélkülözve

nyomorog. Gyöke a hiányt , szükséget , tagadást je-

lent in, melybl az inség is származik. V. ö. IN el

vont gyök.

INKO, (in-k ó v. in-g-ó) fn. tt. inkó-t. Marczal-

I

mellékén am. ingovány, vizenys , söppedékcs hely.

Gyöke a mozgást jelent in.

INNAP, INNAPOL; 1. INNEP, INNEPÉL.

1NNEMÚ, (in-uemü) ösz. mn. Oly nem, olyfé

le, mint az állati vagy növényi inak. Innemü testi'

Inneniit nöcényszorak.

INNEN
,
(i-nn-en) helyhatárzó. Gyöke a közel-

séget mutató i , melyhez az aiapité a kettztetett «

járulván, lesz inn, végre a mozgást jelent en (=S el)

képzvel : innen , azaz e közel vagy közelebb lev
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helyrl kiindulva, kezdve, irányozva. A két nn elseje

lehet áthasonult d vagy t is, azaz innen am. id-n-en,

vagyis itt-n-en , ilt-en-el ; valamint onnan am. od- v.

ottan-an, ott-an-el, és a régieknél gyakran elé is jön

innel, ónnal, valahonnal (,innen , onnan , valahonnan'

helyett). így hol és hon is fölcseréltetnek. Példa ,in-

nel'-re : ,.Es ez bizon (= való), hogy innel alól nép

jö, számszerént nem thudom mennyi." Innen oda, on-

nan ide járni, kelni. Az én hazám innen messze fekszik,

innen egy lépést se távozzál. 2) Ebbl, ezen kútfbl,

ezen okból. Innen következik, hogy. Innen tudom, mily

ember vagy te. Innen láthatjátok, mit kelljen tennetek.

Tnnen van az , hogy neked soha sincs pénzed. 3) Ezen

az oldalon , ezen a részen , félen, parton. Ellentéte :

túl v. túlnan. Innen a Dunán, Tiszán. Innen az erdn.

Innen is , túl is veszedelem fenyeget. Ti innen marad-

jatok, mig én túl leszek. Tájdivatosan : innend , innét,

innét, inneg , st inneid v. innejd is : „Dunán éneid"

és „Dunán ineid," (= Dunán innét). Levél 1555-ik

évbl. (Szalay A. gyjt.).

INNENI, (i-nn-en-i) mn. tt. inneni-t , tb. —ek.

Ezen , mint közelebbi félen , részen , oldalon, parton

stb. lev vagy innen való, ered. Dunán inneni váro-

sok, vármegyék.

INNEN-ONNAN , ösz. ih. 1) Körülbelül , nem
sokára, közel. Innenonnan egy éve, hogy itt lakom. In-

nenonnan magamra maradok. 2) Errl és amarról az

oldalról v. részrl, jobbról és balról. Innenonnan öszve-

gyüjtik a seregeket. ,Innen és onnan' a Tatrosi codex-

ben : „Ott megfeszejték Jézust és ö vele más kettt

innen és onnan."

INNENS, (i-nn-en-s, azaz innen-es) mn. tt.

innensö-t. Inneni oldalon, részen, félen, végen fekv,

álló , létez. A Duna innens partján fekv városok.

Fogd meg a gerenda innens végét. Ellentéte : túlsó.

INNENT, (i-nn-en-t) ih. 1. INNEN.
INNENTOVA, (innen-tova) ösz. ih. Innen kezd-

ve, ezután, ez idn túl. Innentova magam sem tudom,

mi tev legyek.

INNENTSO, (i-nn-en-t-s) mn. tt. innents-t , 1.

INNENS. Szép , mint a tidsó sor az innentshöz ké-

pest. (Km.).

INNENTÚL, (innen-túl) 1. INNENTOVA.
TNNENVALO, (innen-való) ösz. mn. 1) Ezen

közelebbi helyrl való , innen származó , ered. Ki-

gyelmed innenvaló vagy idegent 2) 1. INNENS.
INNEP, (id-nep v. idv-nap) ösz. fn. Els alkotó

része : id v. idv, második : nap. De a régies ,idnap'

helyett a hangrend szabályai szerént lett : id-nep,

(pl. a régi magyar Passióban) , és a d hasonulván :

innep. A székelyeknél ma is divatos : innap. Az in-

nepnap szóban már kettztetve van a ,nap' szó. Tö-

möttebb ajakkal : ünnep (üdnap). V. ö. ID. 1) Val-

lási ért. oly nap, melyen a hivek a szokott munkák-

tól megpihennek, s idejöket imádságra , üdvös gya-

korlatokra fordítani kötelesek. Ilyenek, vasárnapokon

kívül a keresztényeknél általán a karácson , húsvét,

pünköí-r] ; különösei. í római és görög egyházban

akad. >
-agy <=-zi i La. in. KÖT.

Urunk , a boldogságos Szz és Szentek tiszteletére

rendelt szün- és ájtatossági napok. Húsvét innepe.

Pünkösd innepe. Sátoros innepek, melyek t. i. Urunk
tiszteletére szentelvék különösen. Változatlan innepek,

melyek minden évben bizonyos napra esnek , mint :

karácson, vízkereszt, gyertyaszentel stb. Változó in-

nepek
, melyek nem mindig ugyanazon idre esnek,

milyen a húsvét és a vele öszvefüggésben levk, u.

m. áldozó csütörtök, pünkösd, úr napja. Tnnepet ülni,

szentelni, tartani. Pap hagyja az innepet, de maga nem
tartja. (Km.). 2) Polgári ért. örömnap, valamely nagy,

jeles , kedves esemény emlékére vagy tiszteletére.

Dékeinnep
,
gyzelmi innep, lakodalmi innep. Innepet

rendezni. Népinnepet tartani. 3) Minthogy az öröm-

napok rendesen mulatságokkal , eszemiszommal jár-

nak, innep am. mulatság, lakoma, dínomdánom. lesz

ma innep. A gazdag embernek mindig innepe van. 4)

Atv. ért. hever nap. A rost embernek sok innepe van.

(Km.).

INNEPDAL
, (innep-dal) ösz. fn. Innepi vagy

innepies dal.

INNEPÉL
,
(id-nep-él , id-nap-ol) áth. m. inne-

pél-t v. inneplétt, htn. — ni v. innepleni. 1) Bizonyos

napot innep gyanánt szentel , vagyis bizonyos vallási

esemény emlékére innepet tart. Urunk születése
, fel-

támadása, mennybemenetele napját innepelni. 2) Öröm-

napot tart. Gyzelmet innepelni. Valakinek születése

napját meginnepelni. V. ö. INNEP.
INNEPÉLÉS, INNEPÉLÖ, 1. INNEPLÉS, Dí-

NEPLÖ.
INNEPÉLY

,
(id-nep-ély) fn. tt. innepély-t, tb.

— ék , harm. szr. —e. Pompás szertartások öszvege

valamely jeles, nagyszer esemény kitüntetésére, va-

lamely személy tiszteletére , köz mulatságra stb. Ki-

rálykoronázási innepély. Lakodalmi innepély. Gyász-

innepély. Szélesb ért. udvarias szertartás , mely bizo-

nyos méltósággal jár. Innepélylyel fogadni a köve-

teket.

INNEPÉLYÉS
,
(id-nep-ély-és) mn. tt. innepé-

lyés-t v. — et , tb. — ek. 1) Innepélylyel járó, pom-
pás szertartásokkal kitüntetett, udvarias. Innepélyes

bemenelet tartani valahová. 2) Széptani ért. oly tárgy-

ról mondjuk, mely a lelket nagy és fontos dolgok

tisztelettel teljes varasára ébreszti
,

pl. innepélyes

csend, mely a vihart megelzi, innepélyes népgylés

vagy hallgatás a templomban. 3) Szélesb ért. bizo-

nyos körülményeinél fogva fontos, nagyszer. Inne-

pélyes igéret, fogadás, eskü. Innepélyes hang , beszéd.

INNEPÉLYÉSEN, (id-nep-ély-és-en) ih. Pom-

pás szertartásokkal ; bizonyos méltósággal és udvari-

sággal ; fontosán és nagyszeren. Innepélyesen fo-

gadni a felséget. Innepélyesen föllépni nyilvános he-

lyen. Innepélyesen ellenmondani.

INNEPÉLYESSÉG
,
(id-nep-ély-es-ség) fn. tt.

innepélyességét , harm. szr. — e. Innepélyes minség

;

innepélyes szertartás.

INNEPÉNEK, (innep-ének) ösz. fn. Innepi v.

innepies ének.
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INNEPEST, (innep-est) ösz. fn. Innepet meg-

elz est. Keresztényi ért. innepeltti nap , melyen a

hivek az innep megszentelésére elleges imákkal és

böjttel készülnek. Karácson innepeste. (Vigília).

INNEPI, (id-nep-i, id-nap-i) mn. tt. innepi-t, tb.

— ele. Innepet illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.

Innepi szokások, öltözetek. Innepi köntösbe öltözködni.

Ellentéte : köznapi, hétköznapi, mindennapi.

INNEPIES, (id-nep-i-es) 1. INNEPI.

INNEPIESEN, (id-nep-i-es-en) ih. Innepi módon.

INNEPILEG, (id-nep-i-leg) 1. INNEPIESEN.

INNEPISÉG
,

(id-nep-i-ség) fn. tt. innepiségét.

Innepi állapot ; innepi tulajdonság.

INNEPLAKMA, INNEPLAKOMA, (innep-lak-

ma v. -lakoma) ösz. fn. Innepkor vagy valamely in-

nepély alkalmával tartott lakoma, vendégség.

INNEPLÉS, (id-nep-él-és v. id-nap ol-ás) fn. tt.

innepélés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, ille-

tleg szertartás , mely által innepelünk.

INNEPLET, (id-nep-el-et) fn. tt. innepletét,

harm. szr. — e. A Bécsi codexben am. festivitas, ma:

innepély.

INNEPLÖ, (id-nep-el- v. id-nap-ol-ó) mn. tt.

inneplö-t. 1) Innepet ül, szentel. Karácsont inneplö,

urunk mennybemenetelét inneplö keresztények. 2) In-

nepre való , mit innepeken szokás viselni. Inneplö

köntös, nadrág.

INNEPNAP, (innep-nap) ösz. fn. 1. INNEP.

INNEPRONTÁS, (innep-rontás) ösz. fn. Az in-

nep szabályainak meg nem tartása, áthágása, pl. me-

zei, általában nyilvános munka által.

INNEPSZÁMITÁS, (innep-számitás) ösz. fn. A
naptárakban a mozgó innepeknek, mint húsvét, pün-

kösd stb. bizonyos szabályok szerénti kiszámítása,

hogy melyik hónapra , illetleg melyik napra kell,

hogy essenek.

INNEPSZEGÉS, (innep-szegés) 1. INNEPRON-
TÁS.

INNEPTOR, (innep-tor) 1. INNEPLAKMA.

INNEPÜLÉS, (innep-ülés) ösz. fn. Valamely

innepnek megülése, megtartása.

INNÉT v. INNÉT , v. INNETT v. INNETEN,
1. INNEN.

INNETTOVA, 1. INNENTOVA.
INNIVALÓ, (inni-való) ösz. mn. Italul szánt,

nyújtott ; mit meg lehet inni. Ez innivaló, amaz mos-

nivaló viz. Ez nem innivaló bor, oly savanyú.

INNYA, köznépies tájszó, inni v. innia helyett.

Ezen bort lehetetlen meginnya.

INNYE, tájdivatos ; 1. ENNYE, EJNYE.
INO , falu Közép- Szolnok megyében ; helyr.

Inó-n, —ra, —ról.

INOCZ, falu Zemplén megyében ; helyr. Inócz-

on
t
—ra, — ról. Hegy neve is.

INOG, (in-og) önh. 1. ING, ige.

INOGÁS, (in-og-ás) fn. 1. INGÁS.

INOKA, 1) TISZA— , falu Heves megyében;

helyr. Inoká-n, —ra, —ról. 2) L. INOKFALVA.
INOKFALVA , helység Erdélyben , Aranyos

székben ; helyr. Inokfalvá-n, —ra, — ról.

INOTA , falu Fejér megyében ; helyr. Inotá-n,

— ra, — ról.

INÖ, 1. ÜNÖ.

INPÓK, (in-pók v. in-bog) ösz. fn. A lábszárak

inainak megcsomósodása, különösen a lovaknál. Du-

nán túl hinpók. V. ö. PÓK, POK, BOG.

INPÓKOS, (in-pókos) ösz. mn. Amin inpókféle

kóros kinövés van. Inpókos lábú ló. V. ö. INPÓK.
INPÓKOSODÁS, (in-pókosodás) ösz. fn. Kóros

állapot, midn a lábszáron inpók n.
INPÓKOSODIK, (in-pókosodik) ösz. k. Inpó-

kossá lesz. Sok állásban , nagy eröködésben meginpó-

kosodik a ló. V. ö. INPÓKOS.
INRÁNGÁS, (in-rángás) ösz. fn. 1. INRÁNGA-

TÁS.
INRÁNGATÁS, (in-rángatás) ösz. fn. Cselek-

vés, melynél fogva az inak rángásba hozatnak. Véte-

tik szenved értelemben is, s am. inrángatódzás. In-

rángatásban szenvedni.

INRÁNGATÓDZÁS
,
(inrángatódzás) ösz. fn.

Inak szenved állapota, midn ingerültség vagy kó-

ros bántalom miatt rendetlen mozgásokat tesznek.

INSEG, (in-ség) fn. tt. inség-ét, harm. szr. —e.

Gyöke a hiányt, nélkülözést jelent in, mely megvan

az ingyen , incsen (nincsen), inkedik szókban is. Meg-

egyezik vele a héber on , mely nyomort, éhséget je-

lent. Értelme : szükség , különösen olyan , mely az

eleség hiányából ered. ínséget , nagy Ínséget szenved-

ni. Végs ínségre jutni. Szélesebb ért. nyomorúság,

szegénység, nagy csapás.

ÍNSÉGES, (in-ség- és) mn. tt. inségés-t v. — el,

tb. — ek. ínséggel járó, nyomorúságos, élelmi szük-

ségben szenved. ínséges állapot. Terméketlen vidék

ínséges lakosai.

ÍNSÉGESEN, (in-ség-és-en) ih. Szkölködve,

nyomorúságosan, éhséget szenvedve.

INSÉGÉSKÉDÉS, (in-ség-és-kéd-és) fn. tt. in-

ségéskédés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. ínséges álla-

potban levés, szenvedés , szkölködés, élelem nélküli

nyomorkodás.

INSÉGÉSKÉDIK, (in ség-és-kéd-ik) k. m. in-

ségéskéd-tem, —tél, — étt. ínséges állapotban van,

szenved ; nyomorúsággal, szükséggel küzködik ; foly-

tonos nélkülözésben él. V. ö. INSÉG, ÍNSÉGES.

INSÉGÉSKÉD, (in-ség-és-kéd-ö) mn. tt. insé-

géskédöt. ínségben szenved, tengd, éhségben nyo-

morkodó, szkölköd. Inségeskedö árvák, koldusok.

INSÉGSEGÉLY, 1NSÉGSEGÉLYZÉS, (inség-

segély v. -segélyzés) ösz. fn. Segélynyújtás valamely

Ínséges állapotban.

INSÉGSEGÉLYZÖ, (inség-segélyzö) ösz. mn.

Aki vagy ami valamely ínségben segélyt nyújt. In-

ségseyélyzö bizottság.
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INSTÁL, a latin insto után (melynek egyik je-

lentése : sürgetem, s melybl instanttá is származik)

a köznép nyelvébe is általment szó , kér, folyamodik,

esedezik értelemben.

INSZAKADÁS, (in-szakadás) ösz. fn. Inak bé-

nulása, midn rugalmasságukat, mozgékony erejöket

elvesztik. V. ö. INASZAKADT.
INSZAKGATÁS, (in-szakgatás) ösz. fn. Inak kó-

ros állapota, különösen csúszós, köszvényes nyavalyá-

ja, mely szakgatáshoz hasonló kinos fájdalommal jár.

INT, (in-t v. im-t) önh. m. int-étt, htn. — eni v.

— ni. Gyöke vagy a mozgást jelent in, s rokon az

inog, ingat, indul stb. szókkal, s eredetileg am. moz-

dít, mozgásba hoz , különösen, szemmozgással, szem-

hunyással vagy fejbiczentéssel jelt ad , valamit v.

valamire mutat , vagy pedig, ami hihetbb, minthogy

az in gyökbl eredett többi származékok mély kép-

zéssel és ragozással járnak, a mutató im. L. e czikk

végén. Szemével intett nekem. Jobbik szemével intett.

Kire intettél ? Többször rám intett. Áthatólag am. va-

lakit szóval vagy más jellel figyelmeztet valamire
; jó

tanács vagy fenyegetés által rá akar beszélni valamire
;

fedd vagy dorgálóképen szólít. Intelek fiam , hogy

vigyázz magadra. Elinteni valakit valamirl. Megin-

teni a pajkos gyermeket. Tanulásra , szorgalomra, jó-

viseletre, vallásosságra inteni az ifjúságot.

A régi magyar nyelvemlékekben : imt. Imte

azért ennek Simon Péter. Es imtének társoknak.

(Tatrosi codex). S épen ezek mutatják fkép az im-

tl származást.

—INT, (1), igeképzö, kicsinit átható jelentés-

sel, mint koppant koppint, koczczant koczczint, zuhant

zuhint, osont osint, csattant csattint ; néha magánosan

is, mint : érint, csapint, nyomint, emelint, tapint, há-

rint ; néha pedig csak az ént v. ent változata, mint :

tekint = teként , köhint =. köhent , koppint = köp-

pent stb. Erdélyben , kivált Háromszékben még más

igéket is kicsineznek vele
,

pl. dobint, házint.

—INT, (2), névképz, mint az ént módosulata,

pl. szerint = szerént, alkalmasint régiesen : alkalma-

sént , mint régiesen : mént (= mi-ént) ; így a kint=
ként (= ki- ént), mely csak mint névrag van haszná-

latban. L. —ÁNT, —ÉNT; és v. ö. —KÉNT.
INTA, falu Vas megyében ; helyr. Intá-n,—ra,

—ról.

1NTE, INTÉBB ; L. INTÉN alatt.

INTEGET, (1), (in- v. im-t-ég-et) önh. m. inté-

get-tem, — tél, — étt. Szemeivel, vagy bizonyos tag-

lejtésekkel bizonyos jelet vagy jeleket ad. Integetni

a távollevknek, hogy jöjenek. Szemekkel integetni egy-

másnak. Kalappal, kézzel integetni.

INTEGET, (2), (mint föntebb) áth. és gyakor.

Valakit gyakran figyelmeztet valamire
; jó tanácscsal

vagy feddéssel reá akar birni, beszélni. V. ö. INT.

INTEGETÉS, (in- v. im-t-ég-et-és) fn. tt. inté-

getés-t, tb. — ék. Cselekvés
, melynél fogva valakire,

valamivel, vagy valakit gyakran intünk, integetünk.

V. ö. INTEGET.

INTELEM, (in- v. im-t-el-em) fn. tt. intelmet.

Ujabb alkatú szó a latin ,monitus' értelmében. Int szó.

INTÉN, (int-e-en) ih. Alsó mátyusföldi tájnyel-

ven am. jután v. jutányosán , azaz aránylag olcsón,

nem drágán, csekély áron. Valamit intén venni. Intén

jutottam hozzá. Törzse : inte. Innen intébb áron. Kas-

sai J. szerént pozsonyi tájszólás szerént am. jutányo-

sabb áron. Intébb áron vette, adta el valamely jószá-

gát. E szóban az i a ju, jo, vagyis magas hangon : jö

gyök rövidített alakja, olyan, mint : ih juh, ig jog, ihar

juhar, idegen jödegen, idjöd; tehát : intén jöntén.

INTERES, a latin interusurium-hól alakított köz

ismeretü szó. L. KAMAT. A latin ,interusurium' pe-

dig öszvetett szó inter és usura szókból (az utóbbi

ismét utor igébl) s am. közbenes használat v. jöve-

delem, míg t. i. a kölcsön visszafizettetik.

INTÉS, (in- v. im-t-es) ih. Baranyai tájszólás

szerént am. irányában lev, pl. Torony intés, torony

irányában lev, s igehatározókép (mintegy : intést) :

irányában.

INTÉS, (in- v. im-t- és) fn. tt. intés-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Cselekvés, melynél fogva valamivel

vagy valamire, vagy valakinek, vagy valakit intünk.

A szemek intését megérteni. Az intésre hallgatni, az

intést elfogadni. Nem használt neki az intés. Atyai,

barátságos, bizodalmas intés. V. ö. INT.

INTÉST, (int-e-est) ; 1. INTÉN.
INTET, (in- v. im-t-et) fn. tt. intet-ét , harm.

szr. — e. Azon jelek vagy szók, melyekkel intünk.

Az els intetre megjelenni.

INTETLEN, (in- v. im-t étlen) mn. tt. intetlen-t,

tb. —ék. Akit nem intettek, intés által nem figyel-

meztettek. Határozóképen am. intet nélkül.

INTETLENÜL, (in- v. im-t-etlen-ül) ih. Intet

nélkül, nem figyelmeztetve. A pajkoskodó gyermeket

nem kell intetlenül hagyni.

INTET, (in- v. im-tet-) mn. és fn. tt. intett.

Aki vagy ami intet , megintést eszközöl. Leginkább

törvénykezési eljárásban divatozik. (Latinul : admo-

neri curans).

INTÉZ, (in- v. im-t-e-ez, v. in-t--ez), áth. m. in-

téztem, — tél, — étt, par. — z. Képzésre olyan, mint :

tet, tetéz. Értelme : valamit intés, figyelmeztetés, út-

mutatás által elrendez, elhelyez, vagy közvetlen m-
ködés által valamely tárgyhoz tartozó dolgokat oly

mozgásba hoz , hogy mindenik kell helyét foglalja

el. Mindkét értelme a mozgást jelent in gyökbl

magyarázható. Más elemzés szerint : il-t-éz , azon il

gyöktl, melybl illik, illeszt, illeszkedik származtak,

vagyis intéz = iltéz v. illetez, azaz illeten, kellleg,

helyesen rendez valamit. Innepélyes menetet , nyilvá-

nos mulatságot, csatát intézni, elintézni. Oda intézni a

dolgok folyamát, hogy stb. Ha lehet, intézzük el a dol-

got barátságosan. Szorosb ért. valami újat alkot, ren-

dez, valaminek v. bizonyos czélnak elérésére rendel-

kezik. Iskolákat, dologházat, kórházat intézni ; szokot-

tabban : intézkedni valamirl v. valaminek létesülen-

désérl. Innen ered az intézet szó. Közelít ragu név

7*
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vei ain. valakihez utasít, igazít, valaki felé fordít.

Leveleidet hozzám intézd. Nem tudom , kihez intézzem

beszédemet.

INTÉZÉS, (int--ez-és) fii. tt. intézés-t, tb. —ék,

harm szr. —e. Cselekvés , mely által valamit inté-

zünk. V. ö. INTÉZ. A csatarend intézését a fvezérre

bízni. A tisztújítás elintézését választmányra bízni.

INTÉZET, (int-ö-ez-et) fn. tt. intézet-et, harm.

szr. —e. 1 ) Szélesb ért. rendelet vagy rendelkezés,

mely által bizonyos dolgok elhelyeztetnek, czélsze-

rüen alkalmaztatnak. Felsbb intézetek szerént csele-

kedni. Országos intézet, 'polgári intézet. Ez értelemben

szokottabban : intézmény. 2) Szorosb ért. bizonyos

czélok elérésére alkotott társadalmi alapítvány. Isko-

lai, kotonai, papi intézet. Risdedovó, dolgozó intézet.

Betegek, árvák intézete. Tudományos, kereskedelmi in-

tézet. 3) Végintézet, am. végrendelet, testamentom.

INTÉZETI, (int--ez-el-i) mn. tt. intézeti- 1 , tb.

— ek. Intézetre vonatkozó , ahoz tartozó, azt illet.

Intézeti szabályok, szokások, rendtartások. Intézeti or-

vos, felügyel.

INTÉZETT, (1), (iut-ö-ez-étt) mn. tt. intézétt-et.

1) Bizonyos czélra rendelt, szánt. Jól, roszul intézett

hagyomány. 2) Helyezett, alkalmazott. Csatarendre

intézett seregek.

INTÉZETT, (2), (mint föntebb) fn. Váltójogi

ért. azon személy, kire vagy kihez a kibocsátott váltó

kifizetése utaltatik. (Trassat). Máskép és szabatosab-

ban : intézvényzett.

INTÉZGET, (int-ó'-ez ég-et) gyakorító áth. Foly-

tonosan, vagy egymásután több dolgot intéz.

INTÉZKEDÉS, (int -ez-kéd-és) fn. tt. intézke-

dés- t, tb. — ék, harm. szr. — e. Általán, am. rendel-

kezés ; a dolgoknak bizonyos czélra rendelése, szá-

nása, elhelyezése. Intézkedéseket tenni. V. ö. INTÉZ-

KEDIK. Különösen, am. végrendelkezés, testamentom-

csinálás.

INTÉZKEDIK, (int-ö-ez-kéd-ik) k. m. intézked-

tem, —tél, — itt. Rendelkezik, bizonyos czélra el-

készületeket tesz. Intézkedni a nevelésrl
,
falusi isko-

lákról. Ideje, hogy intézkedjünk róla v. felöle. Szoros

ért, végrendeletet tesz. Jószágairól intézkedni. Halál

esetére intézkedni.

INTÉZMÉNY, (int--ez-mény) fn. 1. INTÉZET
és INTÉZVÉNY, (1).

INTÉZ, (int--ez-) fn. tt. intézö-t. Személy,

ki valamit intéz , rendez , alapít. Váltójogi ért. ki a

váltólevelet kifizetésül máshoz utasítja, intézvényz,

tukványzó.

INTÉZLEVÉL
,

(intéz-levél) ösz. fn. lásd :

INTÉZVÉNY,
f

(2).

INTÉZVÉNY, (int--ez-vény) fn. tt. intézvény-t,

tb. —ék, harm. szr. — e v. —je. 1) L. INTÉZET,

(1). 2) írott rendelet, t. i. az igazgató vagy kormányzó

hatóságnak az illet hivatalokhoz bocsátott rendelete,

melyhez magukat tartaniok kell. A megyéhez, város-

hoz , egyetemi tanácshoz küldött intézvények. (Intima-

tum). 3) Váltójogi ért. oly váltólevél , melynek kifi-

zetése máshoz vagy másra intéztetik , máskép : tuk-

vávy. (Tratta).

INTÉZVÉNYES, (int--ez-vény- és) fn. tt. intéz-

vényés-t, tb. —ék. Váltójogi ért. azon személy, kinek

részére vagy javára, rendelkezésére a váltó kibocsát-

tatik. (Remittent). Máskép és szabatosabban rendel-

ményes , kinek t. i. rendelményére bocsáttatik ki a

váltó •, amannál azért jobb kifejezés, mert ,intézvény'

tulajdonképen csak idegen váltót, tukványt jelentvén,

,intézvényes' is csak ilyenrl volna mondható , holott

,Remittent' mind saját , mind idegen váltóban van,

s a ,
rendelmenyes' szó (kinek rendelményére bocsát-

tatik akár saját , akár idegen váltó) mindkét nem
váltók irányában alkalmazható.

INTÉZVÉNYÉZ, (int- ez-vény-éz), INTÉZVÉ-
NYÉZÉTT stb. lásd : TUKVÁNYOZ, TUKVÁNYO-
ZOTT.

INTM, puszta Somogy megyében ; helyr. In-

tom-ba, — ban, — ból.

INT, (in- v. im-t-) mn. tt. intö-l. Aki int, fi-

gyelmeztet , valamire nézve óvatossá tesz. Átv. ért.

mondjuk tárgyakról is , mely esetben öszvetett szót

alkot
,

pl. Intiével, intöbeszéd. Intöjelek. Mint fnév
jelent személyt, ki int, figyelmeztet stb., pl. Int ál-

tal emlékeztetni valakit az adósság megfizetésére.

INTGYÍK, (int-gyík) ösz. fn. Fehér és fekete

csikós gyík faj Kelet- és Nyugotindiában, mely a cro-

codil közelítését ers sziszegés által elárulja, s ez ál-

tal az embereket mintegy ovakodásra inti. (Lacerta

monitor).

INTOJEL
,
(int-jel) ösz. fn. Jel , mely valami-

nek eltávoztatására figyelmeztet
,

pl. a városokban

utczaburkoláskor éjnek idején valamely oda tett

lámpa.

INTÖLEVÉL, (int-levél) ösz. fn. Hivatalos le-

vél , mely által valaki megintetik. Különösen oly le-

vél , mely valakit figyelmeztet , hogy a törvény ren-

deletét teljesítse.

INTÖRAK, (int-rák) ösz. fn. Rákfaj, mely feje

fölé kinyújtott ollóit mozgatja, mintha integetne ve-

lök. (Cancer vocans).

INTTÁBLA
,
(int-tábla) ösz. fn. Valaminek

elkerülésére figyelmeztet tábla, melyre a figyelmez-

tet szavak vannak írva. V. ö. INTOJEL.

INTVÉNY, (in- v. im-t-vény) fn. lásd : INTÖ-
LEVÉL.

INY , 1NYBÉTÜ , ÍNYDAGANAT stb. 1. ÍNY,

ÍNYBÉTÜ, ÍNYDAGANAT stb.

IP, (1), fn. tt. ip-at. Személyragozva : ipám,

ipad , ipa v. ipja , ipunk, ipatok, ipjok. Legközelebb

rokonságban áll az ap szóval , mind hangra , mind

tárgyra nézve, mert az ap tiszta gyöke az apa szó-

nak , s jelent természetes , nemz atyát , az ip pedig

jelenti a férj nejének vagy n férjének atyját, vagyis

a fc.j ipja egy személy a n atyjával és viszont. Eb

fél, kutya fél , míg az öreg ipám él. (Km.). Mintegy
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kisebbik , másodrend apa. Tájszokásilag : ipa és

após. Héber nyelven ibba, finnlap nyelven appa.

IP, (2), elvont gyöke ipar szónak és származé-

kainak, 1. IPAR.

IPA, tájszó ip helyett. Személyragozva : ipám,

ipád , ipája v. ipja. Oly toldalékos szó, mint a szin-

tén tájdivatos húga , hugám, hugád, e helyett : húg,

húgom, húgod.

IPACSFA, helység Baranya megyében ; helyr.

Ipacsfá-n, — ra, — ról.

IPALL, áth. m. ipall-ott, htn. — ni v. — ani.

Molnár A. szerént am. valamit elföd , eltakar , hall-

gatva elmellz, eltitkol. Jóformán kiavult és homá-

lyos eredet ige , hacsak a latin pallio-tól nem szár-

maztatjuk.

IPAR, (ip-ar) fn. tt. ipar-t, tb. — ok, harm. szr.

— a. Gyökeleme a mozgást, elre törekvést jelent i,

melyhez p ajak- vagy fúvó betii járulván , lett ip

gyök , mint csa , esi , kö, szo hangutánzókból : csa-p,

csi-p, kö-p, szo-p. E szerént ip am. mozog, mozdít v.

mozdítani törekszik. Innen ar (ert jelent) képzvel

származott : ipar, azaz ers mozgás, törekvés , hala-

dás , melyben valaki teljes erejét megfeszíti. Ujabb

s ,iparkodik' igébl elvont szó. Különösebb jelentése :

szorgalom a kézi és gyári müvek eléhozásában
,
jö-

vesztésében , mipar. Elmozdítani a hazai ipari. A
szanszkrit nyelvben par v. pur am. el-, v. elremoz-

dít , melylyel rokoníttatik a latin prae, primus, prior

is stb. V. ö. IMPORÍT.

IPARADO
,
(ipar-adó) ösz. fn. A kézmivekre

vetett adó neme.

IPARAG, (ipar-ág) ösz. fn. A müiparnak egyes

faja, szakmája, pl. asztalos-, kalapos-, lakatos-, órás-

mesterség stb.

IPARÁRU
,

(ipar-áru) ösz. fn. Lásd : IPAR-

CZIKK, 2).

IPARCZIKK, (ipar-czikk) ösz. fn. 1) Valamely

kézi és gyári m ; 2) különösebben mint áruezikk.

IPAREGYESÜLET, IPAREGYLET, (ipar-

egyesület v. -egylet) ösz. fn. Az ipart, müipart, ipar-

szorgalmat pártoló s elmozdítani törekv egylet.

IPARELET
,
(ipar-élet) ösz. fn. A müiparnak

kisebb-nagyobb virágzása. Hazánkban az iparélet még

nincs kifejldve.

IPARFORGALOM, (ipar- forgalom) ösz. fn. Az
iparnak sürgése, forgása, iparból ered adásvevés.

IPARGÁT, (ipar-gát) ösz. fn. Ipar haladását

hátráltató akadály.

IPARI, (ip-ar-i) mn. tt. ipari-t, tb. —ok. Ipart

illet , ahhoz tartozó , arra vonatkozó. Ipari kedve-

zések.

IPARILAG
,
(ip-ar-i-lag) ih. Ipar szerint , ipar

által , ipar segedelmével. Iparilag eléállitott kéz-

müvek.

IPARINTÉZET, (ipar-intézet) ösz. fn. Intézet a

mipar elmozdítására, emelésére, pártolására.

IPARISKOLA, (ipar-iskola) 1. IPARTANODA.
IPARJOG, (ipar-jog) ösz. fn. 1) Jog, jogosít-

vány valamely iparzésre. 2) Lásd : IPARTÖR-
VÉNY.

IPARKAMARA v. —KAMRA, (ipar-kamara)

ösz. fn. Általában a müipart, iparosokat, iparosztályt

a hatóságok, s kormány irányában képvisel testület.

IPARKODÁS, (ip-ar-kod-ás) fn. tt. iparkodás-t
}

tb. — ok, harm. szr. —a. Bizonyos munkálkodásban,

cselekvés nemében elre törekvés, mköd erk meg-

feszítése, rendkívüli mozgása. Iparkodásra serkenteni

az ifjúságot.

IPARKODIK, (ip-ar-kod-ik) k. m. iparkod-tam,

— tál, — ott. Erejét megfeszítve mködik, umnkálko-

dik , elre haladni törekszik , siet. Iparkodjál vele,

mert elkésel. A tüzes ló iparkodik megelzni verseny-

társát. Nagyra iparkodjál, ha középszert akarsz nyer-

ni. (Km.). Eliparkodott, hogy jókor haza érjen. Föl-

iparkodni a hegyre. Különösen, kézmivek eléállitásá-

ban gyakorolja magát , szorgalmasan üzi a mestersé-

geket. V. ö. IPAR.

IPARKODÓ, (ip-ar-kod-ó) mn. tt. iparkodó-U

Erejét megfeszítve mköd, dolgozó , elre törekv,

siet. Iparkodó munkások, kézmivesek. Haza felé ipar-

kodó utasok. Iparkodó lovak.

IPARLOVAG, (ipar-lovag) ösz. fn. Szerencse-

vadászok gúnyneve , kik azon iparkodnak , hogy do-

log és hivatal nélkül csalás által megélhessenek ; kü-

lönösen, városi naplopók és csalók.

IPARMUTATVÁNY, (ipar-mutatvány) ösz. fn,

Ipari kézm, melyet valaki mint kitn jelességü mü-

vét szemlélésre kiállít.

IPARM
,
(ipar-m) ösz. fn. Különös iparral,

gonddal, ügyességgel készített m. Szélesb ért. min-

den kéz- vagy gyármü.

IPARMÜKIÁLLITÁS
,
(ipar-mü-ki-állítás) Ösz,

fn. Válogatott iparmüvek, melyeket iparüzö városok-

ban vagy országokban az iparosok köz szemlélésre

kitesznek , közönségesen hozzájok mellékelve áraik

jegyzékét is. Ujabban : iparmtárlat.

IPARMÜTÁRLAT
,

(iparm-tárlat) 1. IPAR
MÜKIÁLLITÁS.

IPAROL
,
(ip-ar-ol) k. m. iparol-t v. iparlott,

htn. — ni v. iparlani. Székely tájszólás szerént am.

valamitl hátra húzza magát , s mintegy hátrafelé

iparkodik , törekszik. Egy szikrát sem iparol , azaz

nem megy hátrább, vagy nem fél. (Tájszótár).

IPAROS, (1), (ip-ar-os) mn. tt. iparos-tv. — at
x

tb. — ak. Iparüz, iparmüvekkel foglalkodó, kézmi-

ves. Iparos osztály. Iparos legénység.

IPAROS
, (2), (mint föntebb) fn. tt. iparos-t,

tb. —ok. Kézmives, mesterember, gyármunkás. Ezen

város nagy része iparosokból áll.

IPAROSZTÁLY
,
(ipar-osztály) ösz. fn. Iparo-

sok (öszves vagy egyes) testülete.

IPARSEGÉLYZÉS
,

(ipar-segélyzés) ösz. fn,

Segélynyújtás az ipar emelése vagy pártolására.
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IPARSZABADSÁG, (ipar-szabadság) ösz. fn.

Szabadság, melynél fogva ipart kiki üzbet, a nélkül,

hogy szoros czéhbeli szabályok vagy más gátok aka-

dályoznák.

IPARTANODA, (ipar-tanoda) ösz. fn. Tanoda,

melyben iparosokat képz ismeretek , tudományok

adatnak elé, pl. természettan, vegytan, moztan , mér-

tan stb.

IPARTÁRLAT, (ipar-tárlat) 1. IPARMÜKIÁL-
LITÁS.

IPARTÉR, (ipar-tér) ösz. fn. A mipar mezeje,

az iparágak öszvesége.

IPARTERMÉNY, (ipar-termény) ösz. fn. Hely-

telen öszvetétel , mert az iparmüvek nem teremnek,

hanem készittetnek , tehát helyesen : iparkészitmény,

vagy ha a productum szónak általános értelmét akar-

juk visszaadni : iparjöveszték. Közönségesen elhara-

pódzottak a termel , termelés, termény szók a ,produ-

cere', ,productio',
,
productum' általános értelmében

;

pedig a csizma
,
posztó, asztal stb. nem terem, tehát

nem is termeltethetik , hanem készíttetik. A most ki-

jött kereskedelmi müszótárban ezek jöveszt, jövesztés,

jöveszték szókkal adatnak.

IPARTERÜLET, (ipar-terület) ösz. fn. Egy v.

több iparág kisebb-nagyobb kiterjedése egy vagy több

tartományban.

D?ÁRTÖRVÉNY, (ipar-törvény) ösz. fn. Az

ipar emelésére, ótalmazására szolgáló törvény.

IPARÜGYLET, IPARÜZLET
,
(ipar-ügylet v.

-üzlet) ösz. fn. Ügylet vagy üzlet valamely ipar-

ágban.

IPARZÉS, (ipar-üzés) ösz. fn. Iparm készí-

tésével foglalkodás.

IPARÜZO, (ipar-üzö) Ösz. mn. és fn. Iparmüvek-

kel foglalkodó, kézmives, gyáros, iparos, gyármunká-

val foglalkodó.

IPARVÁLLALAT, (ipar-vállalat) ösz. fn. Vál-

lalat , mely valamely iparzéssel foglalkodik , vala-

mely iparzésbe fekteti tökéjét , iparzésre fordítja

munkásságát.

IPARVÁLLALATI, (ipar-vállalati) ösz. mn.

Iparvállalatra vonatkozó, azt illet, ahoz tartozó.

IPÉRÉDIK, dunántúli tájszó , mely valószín-

leg éperedik igébl alakult , mint értelmébl kitnik,

mert am. betegség után lábadoz, gyógyul, felépül.

Alakjára nézve olyan, mint : cseperedik, guzsorodik,

zsugorodik.

IPLIK, fn. tt. iplik-ét, harm. szr. —je. Csizma-

zia mszó, s am. küls vastag varrás a paraszt csizma

sarkán. Innen : iplikre kotyogtatni am. a sarkantyú-

zatlan csizmát tánczban összeverni. Mint alakja mu-

tatja , hihetleg idegen származatú , talán a német

Fleek (flicken) szóból módosítva.

IPOLY, (1), fn. tt. Ipoly-t v. Iplyot. Fels-Ma-

gyarországi folyó, mely Esztergomon alul hontmegyei

oldalról a Dunába szakad.

IPOLY, (2), férfi kn. tt. lpoly-t. Hippolitus.

IPOLY, (3), puszta Nógrád megyében ; helyr.

Ipoly-on, — ra, —ról.

IPOLY-BALOG , falu Hont megyében ; helyr.—Balog-on, — ra, — ról.

IPOLY-BOLYK, falu Nógrád megyében ; helyr.—Bolyk-on, — ra, — ról.

IPOLY-DAMÁSD, falu Hont megyében ; helyr.

— Damásd-on, — ra, —ról.

IPOLY-FÖDÉMES, falu Hont megyében ; helyr.—Födémes-én, —re, — r'ól.

IPOLYMELLÉK, (Ipoly-mellék) ösz. fn. Hont-

vármegye része, mely az Ipoly vize mellett fekszik.

IPOLYSÁG , mváros Hont megyében ; helyr.

Ipolyság-on, —ra, —ról.

IPP , falu Kraszna megyében ; helyr. Ipp-on,

—ra, — ról.

IPPASZKODIK, (ip-asz-kod-ik, a p csak hang-

súly miatt van kettztetve, mint éppen = épen) ; k.

m. ippaszkod-tam, — tál, — ott. Székely szó. Kriza

J. szerént am. (kivergdni, elmenni) iparkodik. Oly

alkotású, mint : kapaszkodik, terpeszkedik stb.

„No kis legény ippaszkodj !

Küs leányhoz ragaszkodj."

Székely tánczvers. (Kriza).

IPRIKA, fn. tt. iprikát. Népies köz nyelven am.

emberganéj.

IPRIKÁL, (iprika-al) önh. m. iprikált. Népiesen

szólva am. szarik. Eliprikálta magát.

IR
, (1) , elvont gyök , mely különféle értelm

származékokban fordul elé , mi oda mutat , hogy

gyökeleme i, különféle értelemmel bir. 1) Az elavult

irgat, irgik, továbbá a ma is divatozó irgalom, irgal-

maz stb. szókban nem egyéb, mint öszvevont ior, s

gyökeleme a hangutánzó i. V. ö. IRG. 2) Az iram,

iramlik, irány, irányoz szókban jelent bizonyos pontra

czélzó vagy siet, mozgó vonalt, s gyökeleme a moz-

gást jelent i, egyesülve az ert jelent r-rel. 3) Az
iró, iromba, írt szókban, s ezek származékaiban lev
ir, eredetileg hosszú , s jelent metszést , vágást , hú-

zást, vonást, kenést, s rokon ró szóval. Lásd különö-

sen mindegyiket saját rovata alatt.

IR, (2), ige és fn. 1. ÍR.

IR, (3), v. ÍR, 1. IRHONI.
HiACS

,
(ír-acs) fn. tt. iracs-ot, harm. szr. —a.

Festi mszó, s am. festékanyagból alakított és meg-

szárított ecset, melylyel szárazan festenek. Iracscsal

festeni , am. száraz festékkel. (Pastelle). Gyöke : ír.

IRACSFEST
,
(iracs-festö) ösz. fn. Fest , ki

iracscsal, azaz száraz festékkel fest.

IRALA , hely Erdélyben, Csik székben ; helyr.

Iratán, — ra, —ról. Mintha az Ural-tó\ vette volna

nevét.

IRALMÁR
,
(ir-al-om-ár) fn. tt. iralmár-t , tb.

— ok, harm. szr. —a. Iralommal foglalkodó személy,

tudományos ember.
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IRALOM, (ír-al-om) fa. tt. iralmat , harm. szr.

— o. írásba foglalt ismeretek öszvege a tudományok

vagy szépmüvek bizonyos ágában. Mely ha szélesb

értelemben vétetik, helyesebben : irodalom. Szép ira-

lom, tudományos iralom. Franczia, német, angol , ma-

gyar iralom. világ, új világ irodalma. Oszves iro-

dalom.

IRÁLY, (ír-ály) fa. tt. irály-t, tb. — ok , harm.

szr. — a. Altalán írásmód, mely által gondolatainkat

czélszerüleg eléadni törekszünk. Felsbb, közép, alsó

nem irály. Történeti, bölcsészeti irály. Prósai, költi

irály. Tiszti, hivatalos irály. (Stylus).

IRÁLYBELI, (irály-beli) ösz. mn. Irályt illet,

arra vonatkozó. Irálybeli gyakorlat. Irálybeli hiba.

IRÁLYMÜVÉSZ, (irály-müvész) ösz. fa. Aki az

irályt mvészileg érti s alkalmazza.

IRÁLYOZ, (ir-ály-oz) áth. m. irályoz-tam, — tál,

— ott. Bizonyos írásmódba szerkeszt, alakít.

IRALYTAN, (irály-tan) ösz. fa . Tanítás, szabá-

lyok öszvege az irályról.

IRÁLYZAT, (ir-ály-oz-at) fa. tt. irályzat-ot,

harm. szr. — o. Valamely mben az irály egészben

véve.

IRAM, (1), (ir-am) fa. tt. iram-ot , harm. szr.

— a. Gyökeleme a mozgást jelent i, melybl lett az

elavult ir, azaz ersen mozog, siet, innét ir-am, mint

fut futam, foly folyam. Magának az r betnek is egyik

jelentése a mozgás
,

pl. rohan, robog, rándul, rándít,

és több számos szókban. Ennél fogva iram am. er-

sen vagy sietve mozgás , elre haladás, futás. Rokon

vele a szanszkrit rí v. ri , latin ruo , német rennen,

góth rínnan, angol (to) run stb.

IRAM, (2), (ir-am) fa. tt. iramot. Lásd : IRAM-
SZARVAS.

IRAMAT, (ir-am-at) fa. tt. iramat-ot, harm. szr.—a. Sebes menésü mozgalom, siet haladás. Olyan

szó, mint : futamat, folyamat. V. ö. IRAMIK.
IRAMBÖGÖLY, (iram-bögöly) ösz. fa. Bögöly-

faj, mely az iramszarvasokat csipdesi.

IRAMGIM, (iram-gím) ösz. fa. Nstény iram-

szarvas.

IRAMHAJO, (iram-hajó) ösz. fa. Sebesen járó

hajó.

IRAMIK, (ir-am-ik) k. m. iram-tam, —tál, — t

v. — ott. Sebesen fut, elfut.

„Néz Ilma s zavartan iramni akar

;

Oly édesen esdik az ifjú :

lyánka ! szemed nyila szívbe talált

,

Kéj rengeti habjait és bú."

Kisfaludy K.

Különösen, nagyobb négylábú állatokról , vadakról

mondják, midn az üldözk ell sietnek. Máskép :

iramlik, iramodik, iramoszik, iramúi. Szorosabb ért.

bizonyos vonalban , és czél felé fut , mi kitnik azon

eszmerokonságból , mely az iramik és irány szók kö-

zött van.

IRAMIT, (ir-am-ít) áth. m. iramított, htn. —ni

v. — ani. Iramodni készt vagy enged.

IRAMLIK, (ir-am-ol-ik) k. m. iraml-ott, htn.

— ani. L. IRAMIK.

... „Az egész nép , mint vert had , elömlik

,

Száguldva mezben szanaszét iramlik."

Arany J.

IRAMLÓS, (ir-am-ol-ó-os) mn. 1. IRAMOS.
IRAMODÁS, (ir-am-od-ás) fa. tt. iramodás-t, tb.—ok. harm. szr. — a. A futásnak azon neme, midn

a nagyobb, különösen négylábú vadállat sebes lép-

tekkel halad, pl. ha zik, kergetik, vagy mást vesz

zbe.
IRAMODIK, (ir-am-od-ik) k. m. iramod-tam,—tál, — ott. Szoros ért. iramni kezd bizonyos czél

felé, bizonyos vonalban. A szarvas neki iramodik az

erdnek. Szélesb ért. am. sebesen fut , siet. V. ö.

IRAMIK.
IRAMOS

,
(ir-am-os) mn. tt. iramos-t v. — at,

tb. — ak. 1) Futos, sebes, gyors. Iramos vadak. 2)

Átv. ért. s vegytanilag am. repülékeny , elszálló. A
testek iramos részei (volatilis). 3) Sima, sikos, csúszós,

melyen iramni könnyen lehet. Iramos jég.

IRAMSZARVAS, (iram-szarvas) ösz. fa. A szar-

vasok neméhez tartozó állatfaj, Európa és Ázsia leg-

éjszakibb részein, elre hajuló , s végén lapátalakú

agancscsal, és igen gyorsan futó lábakkal. Az illet

tartományok lakosainak igen hasznos házi állata.

(Cervus tarandus).

IRAMUL, (ir-am-úl) önh. m. iramúltam. Lásd :

IRAMODIK.
IRÁNT, (ir-án-t v. ir-ánt) névutó. Törzsökül te-

kintethetik az irány fnév is , mely t képzvel hatá-

rozó gyanánt használtatik. így lesznek a látomás, lé-

pés, sebes szókból : látomást (szemlátomást) , lépést

(lépést menni), sebest (vágtatni) határzók ; mely eset-

ben köz szokás szerént, könnyebb kiejtés végett az y
elhagyatik. 1) Am. valami fell, vagy miatt. A köny-

vek iránt már szólottam a könyvárussal. A fizetés iránt

kívánnék veled értekezni. 2) Am. nézve, valamire való

tekintettel v. tekintetbl , másként : irányában. Má-

sok iránt illemmel viseltetni. Személyragozva : irán-

tam, irántad, iránta stb. Irántam ne gondoskodjál.

Irántad mindig jó szívvel voltam.

IRÁNY, (ir-any) fa. tt. irany-t, tb. —ok, harm.

szr. — a. Küls tekintetre a fémekhez hasonló, vegy-

viszonyaiban azonban a kén és retenyhez (Selenium),

tehát fémdék ékhez v. fémdedekhez csatlakozó elem,

minél fogva némely vegyészek által a fémek , mások

által ellenben a fémdedek rovatába soroltatik. Fölfe-

dezte 1782-ben az erdélyországi iránytartalmú ér-

czekben Reichensteini Mller. Iránynak neveztetett

azon sajátságánál fogva, miszerint az úgynevezett

irlában (Schrifterz) írott betkhöz némileg hasonlító

jegeczekben jön elé. Latin neve Tellurium , földünk

latin nevétl a tellustól kölcsönöztetett. (Török J.

tanár).
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IRÁNY, (irány) fn. tt. irány-t, tb. — ok, harm.

szr. — a v. —ja. 1) Kitzött pont vagy czél , mely

íelé valami intéztetik, helyeztetik, igazíttatik. Kitz-

ni, kijelölni az irányt. Az ágyukat a várkapu irányá-

ban állítani fel. Elvéteni^ eltéveszteni az irányt. 2) Vo-

nal , mely bizonyos czél felé intéztetik, húzatik . ha-

lad. Torony irányában menni
,
futni. Két különböz

irányban kimért utak. Egy irányban sietni. 3) Csilla-

gászi eszköz , mely a föld futását a nap körül , s a

hold járását a föld körül ábrázolja. 4) Átv. ért. mond-

juk szellemi tárgyakról is, mennyiben bizonyos irányt

követnek, kapnak, iránynak indulnak, azaz bizonyos

czélra mködnek. Irányt adni az ifjú tehetségeinek.

5) Személyragos állapotban a köz értelmen kivül (1.

1) pont) , am. valakire nézvést, valakire való tekin-

tettel. Irányomban nem úgy cselekedett , mint kellett

volna. En ö irányában mindig méltányos voltam. Kü-
lönbözik : arány.

IRÁNYADÁS, .(irány-adás) ösz. fn. Cselekvés,

szólás stb. mely vezérfonalul szolgál.

IRÁNYADÓ, (irány-adó) ösz. mn. Olyan cselek-

vény, magaviselet, szózat, szabály stb. mely mind ma-

guknak a cselekvöknek, mind másoknak mintegy ve-

zérelvül , vezérfonalul szolgál. Az irányadó körökben

a miénktl eltér nézet uralkodik.

IRÁNYEK, (irány-ék) ösz. fn. Az ágyúsoknál

jelenti azon éket, melyet irányzás végett az ágyú alá

tesznek.

IRÁNYÉLET, (irány-élet) ösz. fn. Életmód,

mely valamely kitzött irányhoz, czélhoz alkalmaz-

kodik.

IRÁNYESZME
,
(irány-eszme) ösz. fn. Eszme,

gondolatkép , mely valamely mben vezérfonalul

szolgál.

IRÁNYHAJHÁSZAT, (irány-hajhászat) ösz. fn.

Az irány túlságos keresése szépmüvekben.

IRÁNYKÖLTEMÉNY
,
(irány-költemény) ösz.

fn. Költi m, melyben nem annyira tisztán maga a

költi tökély és széptani általános igények , hanem
még valamely mellékes bölcseleti, politikai stb. elvek

szolgálnak vezérfonalul.

IRÁNYUK, (ir-ány-1-ik) k. m. iránylott. L.

IRÁNYUL.
IRÁNYMESTER, (irány-mester) ösz. fn. Elnök

a czéhbeli mesteremberek tanácskozásában, ki a vi-

tatkozásoknak irányt ad.

IRÁNYMÜ, (irány-m) ösz. fn. Általán vala-

mely szépmü , melyben a széptani igényeken túl va-

lamely mellékes czél is szerepel.

IRÁNYNÉZET, (irány-nézet) ösz. fn. Nézet,

vélemény, melyet valaki valamely cselekvény v. m
irányáról táplál magában.

IRÁNYOS, (ir-ány-os) mn. tt. irányos-tv. — at,

tb. —ak. Bizonyos iránypont felé intézett , egyenes,

nem görbe. Irányos út. Egyirányos vonalak.

IRÁNYOSSÁG, (ir-ány-os-ság) fn. tt. irányos-

ság-ot, harm. szr. — a. Tulajdonság, melynél fogva

valami irányos, egyenes vonalú.

IRÁNYOZ
,

(i-r-ány-oz) áth. m. irányoz-tam,

— tál, —ott v. irányzott, htn. —ni v. irányzani, par.

— z. 1) Valamit bizonyos irány felé igazít, alkalmaz,

helyez. Agyút irányozni a várkapu ellen. Mellemnek

irányozta a szuronyt. 2) Visszaható névmással am.

tájékoz. Semmikép sem tudja irányozni magát.

IRÁNYOZÁS, 1. IRÁNYZÁS.
IRÁNYPONT, (irány-pont) ösz. fn. Czélpont,

mely felé az irányvonal igazíttatik ; irányul kitzött

pont.

IRÁNYREGE
,

(irány-rege) ösz. fn. Mellékes

irány kitzése valamely regében. V. ö. IRANYZATI,
IRÁNYKÖLTEMÉMY.

IRÁNYREGÉNY, (irány-regény) ösz. fn. Vala-

mely mellékes irány kitzése a regényben. V. ö.

IRANYZATI, IRÁNYKÖLTEMÉNY.

IRÁNYSZÖG, (irány-szög) ösz. fn. Szög, melyet

bizonyos irányban men egyenes vonal azon térrel

képez , mely felé irányoztatik. (Angulus directionis).

IRÁNYT, 1. IRÁNT.

IRÁNYT, (irány-t) 1. DELEJTÜ.

IRÁNYUL, IRÁNYUL, (ir-ány-úl) önh. m. irá-

nyúit. Irányt tart, valamely irány felé mutat , törek-

szik. Nézetem oda irányúi. Minden tettei a haza ja-

vára irányúinak. Ezen szóban némi önkéntesség rej-

lik a különben hasonló értelm iránylik , irányzódik

igék ellenében.

IRÁNYULÁS, IRÁNYULÁS
,
(ir-ány-úl-ás) fn.

tt. irányúlás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Iránytartás,

irány felé mutatás, törekvés. V. ö. IRÁNYUL.

IRÁNYÚT
,
(irány-út) ösz. fn. Út , mely bizo-

nyos tárgy vagy czél felé intéztetik.

IRÁNYVÁLTOZAT
,

(irány-változat) ösz. fn.

Általán, az irányvonalnak más czélpont felé fordula-

ta. Különösen, midn a delejt iránya fordul.

IRÁNYVONAL
,
(irány-vonal) ösz. fn. Vonal,

melyen bizonyos tárgy a czél felé siet vagy intéz-

tetik.

IRÁNYZÁS
,

(i-r-ány-oz-ás) fn. tt. irányzás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. 1) Cselekvés, melynél fogva

valamit bizonyos czélpont felé igazítunk. 2) Tájéko-

zás. V. ö. IRÁNYOZ.

IRÁNYZAT
,

(ir-ány-oz-at) fn. tt. irányzat-ot,

harm. szr. — a. 1) Valaminek bizonyos czél felé iga-

zított , intézett állapota. Ugyanazon irányzatban men-

ni. Más-más irányzatban repül madarak. 2) Szellemi

mködés állapota , midn a mköd erk valamely

kitzött czélra törekesznek. 3) A dclejtünek bizonyos

irány felé hajlott állapota.

IRANYZATI, (ir-ány-oz-at-i) mn. tt. irányzati-t,

tb. — ak. Irányzatot illet, arra vonatkozó, bizonyos

irányzattal biró. Különösen : irányzati költemény, mely

nem csupán arra törekszik, hogy a széptan általános

igényeit kielégítse , hanem bizonyos mellékeszme ki-

fejtését tzte ki tárgyul. Irányzati regények (tenden-

tialis).
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IRÁNYZATLAN, (ir-ány-oz-atlan) mn. tt. irány

zatlan-t, tb. — ok. Minek bizonyos irányzata nincsen,

mi egyenesen nem intéztetik valamely határozott czél

felé. Határozókép am. irányzat nélkül.

IRÁNYZATLANUL
,

(ir-ány-oz-at-lan-ul) ih.

Irányzat nélkül, bizonyos czélpont felé nem igazítva.

IRÁNYZÓDIK, (ir-ány-oz-ód-ik) külszenved

;

m. irányzód-tam, —tál, —ott. L. IRÁNYUL.

ÍRÁS , minden öszvetételeivel együtt , lásd :

ÍRÁS.

IRÁSZ, (1), 1. ÍRÁSZ.
IRÁSZ

, (2) ,
puszta Bihar megyében ; helyr.

Irász-on, —ra, — ról.

IRAT , minden öszvetételekkel együtt , lásd :

ÍRAT.

IRATOS , ALMÁS— v. PONYVAHÁT , falu

Arad megyében; DOMB— , falu Csanád megyében;

KIS—, falu Csanád megyében; FORRAI-NAGY—

,

falu Arad megyében. Helyr. Tratos-on, —ra, — ról.

IRBONTALAN, mn. tt. irbontalan-t , tb. — ok.

Székely tájejtéssel am. idomtalan. Irbontalan nagy.

Alkalmasint ildomtalan-hói módosult.

IRDA, (ii-da) fn. tt. irdát. L. IRODA alatt.

IREG, ALSÓ—
,
puszta, FELS— , mezváros,

MEGYÉS— ,
puszta Tolna megyében ; helyr. Ireg-én,

— re, —röl.

IREGFOROG
,
(ireg-forog) ikerített ige , mely-

nek mindkét része ragoztatik. Iregni-forogni, iregtem-

forogtam , irgett-forgott. Máskép : sürögforog , mely-

ben mindkét szó Önállólag is használtatik.

IREGY, régies, irigy helyett.

ÍREK, UDVARNOK— , falu Nyitra megyében
;

helyr. Irek-én, — re, — röl.

IRELL, régiesen öszvehdzva irigyel-böl.

ÍREM, tájdivatos ; 1. ÜRÖM

.

IRFÖLD, (ir-föld), IRFÖLDI, (ir-földi) ; 1. IR-

HON, IRHONI.
IRG , elavult vagy elvont törzsök , melybl ir -

galom , irgalmas stb. származékok erednek. Rév ai

szerint fnév , am. misericordia ; de hihetbb , hog y
elavult gyakorlatos ige, s rokon képzés a silrg, filr g,

forg , csurg stb. igékkel. A régi halotti beszédben :

jorg, t. i. a jorgat (irgalmaz) származékban, minélfogva

gyöke alkalmasint : jó, melybl lett jor, s öszvehdzva

ir, (mint juhász, ihász, jonkább inkább). Alapértelme :

jóakaró érzés, könyörül indulat.

IRGAL, (jor-og-al) elavult ige, máskép irgat v.

jorgat. Hasonlóan elavultak : szerel (szeret), melybl
szerelem, mutat (mutat), melybl a régies képmutató

(Bécsi cod.) eredtek.

IRGALMAS, (jor-og-al-om-as) mn. tt. irgalmas-t

v. —at, tb. — ak. Ki másnak baján , nyomorúságán

szánakozik , fájdalmiban , szenvedésiben részt vesz
;

ki a megbántónak, bnösnek megbocsát , azaz méltó

büntetését, s a vele jáió szenvedéseket elengedi, ir-

galmas barátok , szüzek , kik a betegek^ ápolják. Ir-

galmas Isten, ki nem akarja a bnös halálát , hanem
At*o. NA.cnr szófia, in. köt.

hogy megjobbuljon és idvezüljön. Irgalmas ellenség.

Nem ér egy irgalmas kiáltást. (Km.). V. ö. IRG.

IRGALMASKODÁS
, (jor-og-al-om-os-kod-ás)

fn. tt. irgalmaskodás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Ir-

galmas tettek gyakorlása. V. ö. IRGALMAS.
IRGALMASKODIK, (jor-og-al om-os-kod-ik) k.

m. irgalmaskod-tam, — tál, — ott. Irgalmas tetteket

gyakorol. V. ö. IRGALMAS.

IRGALMASSÁG, (jor-og-al-om-os-ság) fn. tt.

irgalmasság-ot
, harm. szr. — a. Az emberi szívnek

gyöngéd érzelmi tulajdonsága , melynél fogva irga-

lomra hajlandó. Átv. értelemben tulajdonítjuk Isten-

nek is. V. ö. IRGALOM, IRGALMAS.
IRGALMATLAN, (jor-og-al-om-atlan) mn. tt.

irgalmatlan-t , tb. —ok. Irgalom nélküli ; kemény
szivü , kegyetlen ; könyörületlen. Irgalmatlan szivtt.

Irgalmatlan ellenség. Irgalmatlan vad ember. Tréfá-

san am. szertelen , renkivüli. Irgalmatlan nagy csiz-

mát, kalapot viselni. Irgalmatlan rósz bor. V. ö. IR-

GALOM. Határozókép am. irgalom nélkül.

IRGALMATLANKODIK
,

(jor-og-al-om-atlan-

kod-ik) k. m. irgalmatlankod-tam ,
—-tál, — ott. Ir-

galmatlan tetteket gyakorol ; kegyetlenkedik , ádáz-

kodik. keménys/.ivüeskedik. V. ö. IRGALMATLAN.
IRGALMATLANSÁG

,
(jor og-al om-atlan-ság)

fn. tt. irgalmatlanság- ot, harm. szr. — a. 1) Irgalom

hiánya ; kegyetlenség, keményszivüség. 2) Irgalmat-

lan tett, cselekedet. Nagy irgalmatlanságot követett el.

V. ö. IRGALOM.
IRGALMATLANUL, (jor-og-al-om-at-lan-ul) ih.

Irgalom nélkül , kegyetlenül , keményszivüleg , ször-

nyüképen. Irgalmatlanul megverni valakit. Irgalmat-

lanul bánni a meggyzött ellenséggel.

IRGALMATOS, (jor-og-al-om-at-os) mn. tt. ir-

galmatos-t v. — at , tb. — ak. Szertelenül megnyúj-

tott régi szavaink egyike (mint szerelmetes, kegyelme-

tes, irgalmas, szerelmes, kegyelmes helyett) tréfás elé-

adásban vagy régiséget jellemz írásmódban.

IRGALMAZ, (jor-og-al-om-az) önh. m. irgalmaz-

tam, — tál, —ott. Elemzésileg véve átható ige volna,

mert az -alom, -elem képzjü nevekbl ilyenek alakul-

nak, pl. hatalmaz, rágalmaz, ótalmaz, jutalmaz, szidal-

maz, tilalmaz , védelmez stb. De köz szokás szerént

irgalmaz önható , mely tulajdonságát valószínleg a

latin misereor után vette föl az egyházi nyelvbl, hol

a miserere nobis, így van fordítva : irgalmazz nekünk,

holott nyelvünk természete szerént jobb volna : irgal-

mazz (irgalommal illess , fogadj) minket. így lett a

parce nobis domine, uram kegyelmezz nekünk , e he-

lyett : kegyelmezz minket , azaz kegyelembe fogadj,

kegyelemmel illess minket. Egyébiránt jorgat v. irgat

a régi könyörgésben szintén latinosan tulajdonító ragot

vonz : hogy jorgasson ö neki.

IRGALMAZÁS, (jor-og-al-om-oz-ás) fn. tt. ir-

galmazás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. A kedélynek

jóságos megilletdése , melynél fogva valaki iránt ir-

galmat gyakorlunk V. ö. IRGALOM.
8
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IRGALMAZAT, (jor-og-al-om-az-at) fn. tt. ir-

galmazat-ot, harm. szr. —a. Régies , am. irgalmazás

elvont értelemben, vagyis irgalom.

IRGALOM, (jor-og-al-om) fn. tt. irgalmat. Szív

érzelme , kegyes indulat , melyet mások szenvedései-

nek , bajainak rokon érzete gerjeszt bennünk. Külö-

nösen hajlam, melynél fogva a bnösüknek érdemlett

büntetéseit elengedni készek vagyunk. Légy irgalom-

mal hozzám. Irgalomért könyörögni. Irgalmat nyerni

a halálra itélt számára. Isteni, mennyei irgalom. Isten

irgalmából. Régiesen, mint minden -alom (elém) vég-

zetü fneveknél az o (s é) az alanyesetben is kiesett :

irgalm.

IRGALOMADÓ
,
(irgalom-adó) ösz. fn. Adó , a

szegények ápolására.

IRGALOMHÁZ, (irgalom-ház) ösz. fn. Közinté-

zet, melyben szegények közadóból vagy egyes adako-

zók alapítványából ápoltatnak.

IRGALOMISKOLA
,

(irgalom-iskola) ösz. fn.

Szegény gyermekek ingyen tanítására alapított iskola.

IRGALOMPÉNZ
,
(irgalom-pénz) ösz. fn. Sze-

gények , szkölködk, ügyefogyottak, koldusok gyá-

molására adott pénz. Irgalompénzböl élni.

IRGAT, elavult ige, 1. IRG.

IRGY, (ír-gy) fn. tt. irgy-et , harm. szr. — e.

Fels tiszai vidéken am. kenyér szalonnája, vagyis

irhez (kencshöz) hasonló keletlen része , czopákája

a kenyérhéj alatt. Gyöke a kencsöt jelent ir.

IRGYES
,
(ír-gy- es) mn. tt. irgyes-t v. — et, tb.

— ele. Keletlen kenyérrl mondják , melynek irgye,

azaz szalonnája, czopákája van. Az irgyes kenyér fo-

gaimhoz ragadt. V. ö. IRGY.
IRHA, fn. tt. irhát. Liszttel, timsóval és bork-

vel készített, leginkább birka-, kecske-, zerge-, bor-

júbr , melynek f tulajdonságai a puhaság és hajlé-

konyság. Gyöke valószínleg a metszést , betvetést,

betübevágást jelent ir ige , minthogy az irha oly

br, melyre a régiek irni szoktak. Ir gyökbl lett iró

(iró br)
, ebbl ir-a , s h lehelleti bet közbevetésé-

vel ir-h-a. V. ö. H bet. így alakultak : purha (por-ó,

por-a, pur-a, pur-h-a, purha fa, azaz poró
,
porrá vá-

ló fa), turha a hangutánzó tur-hól (tur-ó , tur-a , tur-

ha , azaz tur hangon való köhögés vagy kiköpött

sürü nyál) stb. Ilyenek : renyhe , csürhe, börhe stb.

Irhával kivarrott, behúzott nadrág. Rávertek az irhára.

Hord el az irhádat , am. takarodjál , mert különben
megvernek. Elhordta az irháját , am. a verés ell el-

illant.

IRHABUROK, (irha-burok) ösz. fn. A férfi tök-

zacskójának bre.

IRHAGYÁRTÁS, (irha-gyártás) ösz. fn. Irha-

féle brök készítése.

IRHAGYÁRTÓ, (irha-gyártó) ösz. fn. 1. IRHA-
TIMÁR.

IRHAKÖT, IRHAKÖTÉNY, (irha-köt vagy
-kötény) ösz. fn. Irhabörbl való kötény némely mes-

terembereknél,

IRHÁS, (1), (ir-h-a-as) mn. tt. irhás-t v. — at,

tb. — ak. Irhával bevont vagy béllelt. Irhás nadrág,

milyenek voltak az úgynevezett salavárdi nadrágok,

melyeknek üleptányérát irhabr födte. Irhás ködmen,

IRHÁS
, (2), (mint föntebb) fn. tt. irhás-t, tb.—ok, harm. szr. —a. Timár , ki irhabröket készít.

IRHÁSZ
,
(ir-h-a-ász) fn. tt. irhász-t , tb. —ok.

L. IRHÁS, (2).

IRHATATLAN, 1. ÍRHATATLAN.

IRHATIMÁR
,
(irha-timár) ösz. fn. lásd : IR-

HÁS, (2).

IRHÁZ ,
(ir-h-a-az) áth. m. irház-tam ,

—tál,

— ott, par. — z. Irhával behúz vagy béllel, czifráz.

Nadrágot, subát irházni. Tréfás nyelven : alfelére ver

valakinek. Majd megirházlak.

IRHÁZÁS
,

(ir-h-a-az-ás) fn. tt. irházás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. Irhával behúzás, bélelés, czif-

rázás, szegélyezés.

IRHON, (Ir-hon) ösz. fn. Nagy-Britanniához tar-

tozó sziget és ország az atlanti tengeren. (Hibernia,

Irland, Erin).

IRHONI, (ir-honi) ösz. mn. Irhonból való , ott

született, termett, készült, ott létez stb. Irhoni lako-

sok, iparmüvek, termények.

IRIDOM, (ír-idom) 1. IRMOD.

IRIGY, IRIGYEL, IRIGYKEDIK stb. 1. ÍRÍGY,
ÍRÍGYEL, IRIGYKEDIK stb.

IRIL , IRILL v. IRELL, régiesen öszvehuzva

irigyeibl L. ÍRÍGYEL.

IRINGA
,

(ir-am-ga) fn. tt. iringát. Csuszka,

azaz csúszkáló , sikándozó hely a jégen, melyre neki

iramodva megyén a játszó gyermek. Néhutt : ironga.

IRINGÁL, (ir-am-ga-al) önh. m. iringált. Csusz -

kál, sikánkozik a jégen.

IRINGÓ , fn. tt. iringó-t. A görög eryngium-ból

alakított szó. Növénynem az öthímesek seregébl és

kétanyások rendébl, melynek virágai tömötten egy-

máshoz szorulnak, s egy bokrot képeznek. (Eryngi-

um. L.).

IRINY v. IRÍNY, falu Szathmár megyében;

helyr. Iriny-be, —ben, — böl.

IRJ, 1. IRGY.
IRJES, 1. IRGYES.
IRKA, (ir-og-a v. ir-ka) fn. tt. irkát. 1. IRKA-

FIRKA.
IRKAFIRKA, (irka-firka) iker. fn. tt. irkafirkát.

1) Rendetlen, rósz irás, macskavakarás. 2) Szellemi

ért. haszontalan , hiábavaló, ponyvairodalomhoz tar-

tozó írói müvecskék. Kontár irói munkák gúnyneve.

IRKAFIRKÁL, (irka-firkái) iker. áth. m. irka-

firkált, 1) Rendetlenül, i*oszul ír, beír, bemázol vala-

mi (-. Falakra irkafirkálni valamit. Beirkafirkálni a

papirost. 2) Haszontalan, hiábavaló dolgokat ír ösz-

ve , melyeknek se fülök , se farkok ; kontár Írókról

gúnyképen használtatik.
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IRKAFIRKÁLÓ
,
(irka-firkáló) iker. fn. tt. ir

kafirkáló-t. 1) Aki rendetlen rósz betket vet. 2) Kon
tár iró.

IRKAKÓNYV, (irka-könyv) ösz. fn. Kalmárok

és kereskedk könyve, melybe naponként eléforduló

üzleteiket futtában beírják, mieltt a hiteles könyvbe

följegyeznék. (Kladde, Schmirbuch).

IRKÁL
,
(ir-ka-al) önh. és átb. m. irkál-t. Fut-

tában, gondatlanul, rendetlenül, roszul irogat ; kontár

röpiratokat, költeményeket, könyveket stb. készít.

IRKÁLÁS
,

(ir-ka-al-ás) fn. tt. irkálás-t tb.

— ok, harm. szr. — a. Futó, gondatlan, rend nélküli,

rósz irás ; kontár elmemüvek készítése.

IRLA
,
(ir-ol-a) fn. tt. irlát. Új szó a latin ce-

russa kifejezésére. Máskép : irón.

IRLAP, 1. ÍRLAP.
IRMA, ni keresztnév. A Mária vagy Mari név-

nek változata,

ÍRMAG, (ir-mag) ösz. fn. 1) Valamely nemnek

vagy fajnak utósó magva , ivadéka , akár az állati,

akár a növényi országból. Úgy elpusztítom e népet

vagy családot, hogy irmagnák való sem marad belle.

Els tagja ir , talán a fiút , magzatot , ivást jelent

ivar-hó\ változott által, mintha volna : ivar-mag, azaz

szaporítani való ivadék. 2) Minthogy az utósó ivadék

vagyis gyermek legkedvesebb szokott lenni
,
jelent

átv. ért. kedvencz gyermeket. Vigyáz rá , mint az ir-

magra. Kedves irmagom, egyetlen irmagom !

IRMES, (ir-em-es, mintegy er-es) mn. tt. irmes-t

v. — et, tb. —ek. Nedves, nyirkos; s mint ilyen, ter-

mékeny minség. Rokon irgyes szóval is. Tájszó.

IRMOD, 1. ÍRMÓD.
ÍRNOK, ÍRNOKI stb. 1. ÍRNOK, ÍRNOKI stb.

D3NYE, (ír-nye) fn. tt. irnyét. Déli Európában,

Ázsiában és Afrikában tenyész fa, apró , hosszúkás,

körded és hegyes vég levelekkel , melyek mindig

zöldellenek, s kellemes illatúak. Nevét az ír (unguen-

tum) gyöktl vette. (Mirtus).

IRNYOG, (ir-ny-og) önh. m. irnyog-tam, —tál,

— ott. Békákról mondjuk, midn vékony ir hangon

szólanak. Vastag hangon : vartyog a varty törzstl.

IRNYOGÁS
,
(ir-ny-og- ás) fn. tt. irnyogást, tb.

— ok , harm. szr. — a. Békák ir hangon kiabálása.

IRÓ , minden származékai- s ÖBzvetételeivel , 1.

ÍRÓ, (1), és (2) stb.

IRODA, (ir-od-a v. ir-o-da) fn. tt. irodát. Hiva-

talszoba vagy terem, mely különösen írásra van ren-

delve, így neveztetnek a kalmárok , kereskedk szo-

bái, hol a számadásokat és leveleket irják \ a hatósá-

gok , törvényszékek , urodalmak stb. hivatalszobái,

melyekben a jegyzk, írnokok, számvevk stb. dol-

goznak. Némelyek szerint öszvehúzva : irda , de a

mely inkább eszközt jelent, különösen távírda
, fény-

irda szókban.

IRODAIGAZGATÓ, (iroda-igazgató) ösz. fn.

Hatósági tiszt , ki az illet irodai személyzetnek

fnöke.

IRODALMI, (ir-od-al-om-i) mn. tt. irodalmi-t,

tb. — ak. Irodalmat illet, ahhoz tartozó, arra vonat-

kozó. Irodalmi értesít, közlöny.

IRODALOM, (ir-od-al-om) fn. tt. irodalm-at,

harm. szr. — a. Legszélesb ért. mind azon jelesebb

elmemüvek öszvege, melyeket az emberi ész teremtett,

és könyvekben vagy Írással közössé tett. Világiroda-

lom. Szorosb ért. alkalmazható részént egyes nemze-
tekre , idszakokra, részént a tudandók külön-külön

nemeire és ágaira. Görög, latin, sínai, arab irodalom.

, új , középkori irodalom. Franczia , angol , német,

olasz, magyar irodalom. Történeti, bölcsészeti, szépm-
vészeti irodalom. „Irodalom alatt a nyelvben és írott

termékekben nyilatkozó emberi szellem müveiuek bi-

zonyos öszvegét értjük/' Toldy F. „Az irodalom —
tükre a nemzet szellemi életének , mértéke a nemzet

szellemi nagyságának. u Jámbor P. Egyébiránt az

egyes szakoki'a nézve vagy mennyire szkebb körre

szorul az irodalom fogalma, szabatosabban : iralom.

IRODALOMMÜ, (irodalom-m) ösz. fn. Iroda-

lomban megjelent m, különösen mely kiváló helyet

foglal el az irodalomban.

IRODALOMTÖRTÉNET
,

(irodalom-történet)

ösz. fn. Az irodalmi müveknek fejldés szerénti és

kritikai elésorolása valamely kisebb vagy nagyobb
korszakban. „Az irodalomtörténet az ily (irodalmi)

müvekben nyilatkozó szellem fejldése-, s mködése-
inek öszvefügg és okfejt eléadása. " Toldy F.

IROM,(l), (írom) fn. tt. irom-ot , harm. szr.

— a. Új szó az irodalmi müvek rakhelyének kifejezé-

sére. Ezen könyvárusnak nagy iroma van , azaz nagy
rakhelye. Ezen m található N. könyvárus iromában.

Gyöke ír (seribit) , képzje pedig a bséget jelent

om (öm).

ÍROM
, (2), (ir-oin) székelyes kiejtése az ,iram'

szónak. L. ezt.

IROMÁNY
,
(ir-om-ány v. ir-o-mány) fn. tt. iro-

mány-t, tb. —ok, harm. szr. — a v. —ja. 1) írásba

tett gondolatok szövege , foglalata. 2) Azon papiros

vagy hártya
, melyre a gondolatok szövege, foglalata,

följegyeztetett. Szúette, eltépett irományok. Régi iro-

mányok. Levéltári, hivatalos irományok.

IROMBA
,
(ir-om-b-a) mn. tt. irombát. Tiszaví-

déki é3 erdélyi tájszó ; mondják oly tyúkról , mely-

nek pettyegetett tollai vannak ; kendermagos tarka

tyúk. Néhutt : Hornba. Gyöke a festést jelent ír,

melybl a bséget jelent om (öm) képzvel lett írom,

azaz sok festés, sok petty , s innét : iromó v. iromú,

irom-v , irom-b , irom-b-a, mint : gom, gomu, gom-v,

gom-b, gom-b-a ; dom, domu, dom-v, dom-b , és innen

helység neve Dom-b-a stb.

IROML1K , tújdivatos ; 1. IRAMLIK.

IROMJÁRO, (jrom-járó) ösz. mn. A székelyek-

nél ,iroin' aui. ,iram', tehát ,iromjáró' am. jirauijáró',

azaz irammal vagy iramban járó, iramlani szokott.

Iromjáró ló. (Kriza J.).

IROMOS, 1. JEROMOS.
8*
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IRONGA
,

(ir-am-og-a v. ir-ong-a) fn. tt. irort-

gát. Jégen a csúszkálok , korcsolyázók számára ké-

szített sikos út. Gyöke a sietést, futást jeleutó' ir,

melybl iram, iramodik , iramlik stb. származékok

erednek. Közuyelven : csuszka, néhutt : iringa.

IRONGÁL
,

(ir-am-og-a-al) önh. m. irongál-t.

Síkos jégen csuszkái. V. ö. IRONGA.

IRONGÁLÁS, (ir-om-og-a-al-ás) fn. tt. irongá-

lás-t, tb. — ok. Irongán, azaz síkos jégen csuszkái.

IRONGÁLO. (ir orn-og a-al-ó) mn. tt. iróngálát.

Aki irongán csuszkái. Irongáló gyermekek.

IRONT, (ir-om-t) önh. m. iront-ott , htn. — ni

v. —ani, par. — s. Székelyeknél arn. szapora, sebes

léptekkel halad. Egy törzs az iramlik , iramodik

ugyanazon eredet igékkel. Iram nálok : irom ; in-

nen iramt lesz iromt, s az m a t eltt n né változván

(mint rom-t, bom-t stb.) : iront.

1R0SZLÓ, férfi kn. tt. Iroszló-t. A lengyel-szláv

Jaroszlav- ból van alakítva. Máskép : Joroszló v. Ja-

roszló.

IROTA, (1), (ir-ot-a v. ir-o-ta) fn. 1. IRODA.
IROTA

, (2), falu Borsod megyében ; helyr.

Irotán, —ra, — ról.

1R0TVÁNY, régies, am. Irtvány.

IRRA1NT, áth. m. irant-ott, htn. — ni v.

—

ani.

A székelyeknél (Kriza J. szerént) am. hirtelen elsik-

kaszt , tehát világosan : orrant = orvant , orv szó-

tól ; a , hirtelen' fogalmát az ant, ent képz fejezi ki,

a v r-ré hasonul , s az o i-vel váltakozik , mint ort,

irt szókban is.

IRSA
, (1), mély hangon némelyek szerént am.

Orzse , Erzsi.

IRSA, (2), falu Pest megyében ; helyr. Irsán,

— ra, —ról.

IRSMANY
,

puszta Nyitra megyében ;
helyr.

Irsmányo-n, — ra, — ról.

IRT
,

(ir-t) áth. m. irt-ott , htn. —ni v. —ani,

par. —s. Gyöke az elvonást, húzást, ránczigálásl je-

lent , s természeti hangot utánzó ír, am. elmetélés,

vagdalás, szakgittás által valamit tövétl, gyökerétl

elválaszt, elront, megsemmisít. Mondják különösen

a növényekrl. Fákat , bokrokat irtani az erdben.

Gazt, gyomot irtani a kertekben. Búza közöl irtani a

rozsot, konkolyt. Irtani a buján növ ágakat, hajtáso-

kat. Szélesb ért. pusztít, kiöl. Kiirtani a ragadozó ál-

latolat. Irtani a patkányokat , egereket, csótányokat.

Átv. ért. szellemi tárgyakra vonatkozólag am. meg-

szüntet. Irtani a bnöket, rósz szokásokat. Némely táj-

szólás szerént : ort. Egyeznek vele a latin rodo, rado,

szanszkrit rad, ris, uémetroden, reuten, reiszen, (aus)

rotlen, török firtmah stb.

IRTÁS, (ir-t-ás) fn. tt. irtás-t, tb. — ok, harm.

szr. —a. 1) Cselekvés , mely által valamit irtunk.

Fák, bokrok, haszontalan növények irtása. Agak, buja

sarjak irtása. Gyom-, gaz-, burjánirtás. 2) Mondjuk
magukról a földekrl is, melyek elbb erdk voltak.

Az irtások vagy irtásföldek nem tartótnak az

állományokhoz. Árpát, zabot vetni az irtásba. Tájdiva-

tosan : ortás.

IRTÁSFALVA, falu Zaráud megyében ; helyr.

Irtásfalvá-n, — ra, —ról.

IRTÁSFÖLD, (irtás-föld) ösz. fn. 1. IRTÁS, 2).

IRTATLAN, (ir-t-atlan) mn. tt. irtatlan-t , tb.

— ok. Amit nem irtottak. Irtatlan gyom. Irtatlan

búza vetés , melybl a rozsot ki nem metszették. Ha-

tározókép am. nem irtva.

IRTHATATLAN
,
(ir-t-hat-atlan) mn. tt. irtha-

tailan-t, tb. — ok. Amit irtani, kiirtani, elpusztítani,

kiveszteni, megszüntetni nem lehet. Kiirthatatlan s-
erdk. Irthatatlan buja növényzet. Kiirthatatlan vadak,

goncr: erkölcsök, balitéletek. V. ö. IRT.

ÍRTMÁNY, (ir-t-om-ány v. ir-t-mány) fn. tt. iri-

mány-t, tb. — ok, harm. szr. — a v. —ja. Vidék, te-

lek , melyrl a fákat , különösen erdt kivágták és

szántóföldekké vagy legelvé, rétté fordították. Más-

kép : irtás v. irtásföld. (Exstirpatura).

IRTÓ
,

(ir-t-ó) mn. tt. irtó-t. Oly eszközökrl

mondjuk , melyek által az irtás véghez vitetik
,
pl.

irtó kés , irtó kapa. Átv. ért. irtó háború, mely az el-

lenséges ország lakóinak kiölésére, elpusztítására tö-

rekszik. Oszve is szokták írni : irtókapa, irtóháború.

Fnévül használtatván jelenti azon személyt, ki irt,

vagy irtani szokott. Irtokat küldeni a vetésbe, erdbe.

Az irtok kihúzzák a fák töveit is.

1RTÓDZIK, (ir-t-ó-od-oz ik) k. 1. IRTÓZIK.
1RT0EKE, (irtó eke) ösz. fn. Sajátságos készü-

letü eke , a földet ellep burjánok, perjék, gyökerek

stb. kipusztítására.

IRTOGAT, (ir-t-og-at v. ir-t-o-gat) áth. és gyak.

m. irtogat-tam, — tál, — ott, par. irtogass. Folytono-

san vagy lassan-lassan irt valamit. Gyomot irtogatni

a kertbl. Irtogatni az erdt. A rósz szokásokat , bal-

itéleteket irtogatni. V. ö. IRT.

IRTOGATÁS, (ir-t-og-at-ás) fn. tt. irtogatás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Gyakorlott, folytonos cse-

lekvés , mely által valamit irtogatnak. Erdk irtoga-

tása. V. ö. IRT, IRTOGAT.
IRTÓHÁBORÚ, (irtóháború) ösz. fn. Háború,

melyben egyik hadvisel fél a másikat teljesen sem-

mivé tenni törekszik. Átv. ért. valamely nemzetnek,

nemzetiségnek politikai úton és eszközökkel való el-

enyésztése vagy elenyésztem akarása.

IRTÓHAD, (irtó-had) 1. IRTÓHÁBORÚ.
IRTÓKAPA, (irtókapa) ösz. fn. Kapa nem

eszköz, melylyel a földbl növényeket irtanak.

IRTOLL, (ir-toll) ösz. fn. 1. ÍROTOLL.
IRTOVÁNY, (ir-t o-vány) fn. 1. IRTMÁNY.
IRTOVÁNYKEPE, (irtovány-kepe) ösz. fn. Ke-

pe , \ agy is gabonakévékben adott bér azon irtová-

nyért, melyet valaki az illet tulajdonostól bir.

1RT0VÁNY0S, (ir-t-o-vány-os) mn. és fn. Mint

mn. tárgyesete : irtoványos-t v. — at, tb. — ak. Irto-

ványt tartalmazó. Mint fn. tárgyesete : irtoványos-t,

tb. —ok. Hely , föld-, erdöiész, melyben irtovány v.

irtoványok vannak.
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IRTOVANYTIZED, (irtovány tized) ösz. fo.

Tized az irtoványban termett jószágból , melyet az

irtoványbérl az illet' tulajdonosnak ad.

IRTÓVAS, (irtó-vas) ösz. fn. Éles eszköz vas-

ból , holmi haszontalan és káros gyomok , burjánok,

perjék stb. kipusztítására.

IRTÓZÁS, (h-t-ó-oz-ás) fn. tt. irtózás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. Gyöke ir , mennyiben megi'áz-

kodó ijedést fejez ki, az i gyökelem t. i. mozgást, az

r pedig rázkódást jelentvén , minthogy az irtózás

csakugyan am. rázkódással és undorral vegyes erö-

sebb ijedés. Irtózással hallottam a szörny eseményt.

Irtózás futott végig rajtam.

IRTÓZAT, (ir-t-ó-oz-at) fn. tt. irtózat-ot, harm.

szr. — a. Rendkívül felizgatott érzéki állapot, melyet

valamely ijeszt és undorító tárgy benyomása okoz, s

mely egész valónkat megrázkódtatja. Irtózat lep meg.

Irtózat miatt elájulni.

IRTÓZATOS, (ir-t-ó-oz-at-os) mn. tt. irtózatos-

1

v. — at , tb. — ak. Irtózatot okozó, irtózattal járó,

borzasztóan, undorítólag ijeszt. Irtózatos látomány,

kegyetlenség. Irtózatos állapotban, sorsban lenni. V. ö.

IRTÓZAT.'

IRTÓZATOSSÁG, (ir-t-ó-oz-at-os ság) fn. tt. ir-

tózató sság-ot, harm. szr. —a. Valamely esemény, lá-

tomány tulajdonsága, melynél fogva az irfózatot ger-

jeszt. A belháború s mindenféle kegyetlenségek irtózatos-

ságai.

IRTÓZIK, (ir t-ó-oz-ik. V. ö. IRTÓZÁS) k. m.

irtóztam-, — tál, — ott. Valamitl borzadva, megráz-

kódva visszaijed , visszarezzen, valamitl borsódzik a

háta. Irtózom tle, oly annyira utálatos. Irtózom csak

azon gondolattól is, hogy . . . Sok ember irtózik a bé-

kától, patkánytól. Ki a fekélyes, sebes, varas vagy holt

testtói irtózik, ne legyen sebész, orvos.

IRTÓZKODÁS, (ir-t-ó-oz-kod-ás) fn. tt. irtóz-

kodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Szenved állapot,

midn valaki irtózkodik.

IRTÓZKOD1K, (h-t-ó-oz-kod-ik) k. m. irtózkod-

tam
,

—tál, —ott. Valamitl irtózva visszahúzódik,

vissza borzadoz, folytonosan irtózik. V. ö. IRTÓZIK.

IRTÓZTAT, (ir-tó oz-tat) • mivelt. m. utaztat-

tam, — tál, — ott. Eszközli vagy okozza, hogy valaki

irtóz zék valamitl, mrgráfkodtató, borzasztó, undoro-

dó ijedésbe ejt.

IRTÓZTATÓ, (irtó oz-tat- ó) mn.1t. irtóztató-t.

Oly tárgyakról moiidjuk , melyek megrázkódtató, s

egész valónkat bon-adással tölt félelemre gerjeszte-

nek. Nagj mondható szavaink egyike, melylyel néme-
lyek kisebb ber. 3 oiriásu tárgyak hatását is szokták ki

fejezni, igen nagyon, fölötte helyett ; de szoros ért. je-

lenti a félelmesnek legmagasabb fokát, Irtóztató vér-

ontás. Timur kán a legirtózfatólb halállal végeztette ki

ellenségeit
,
pl. fürészeléssel , mozsárban töréssel stb.

Jr/óztató tengeti förgeteg. Irtóztató dolgokat olvasunk

a > égi franczia fm vadalomról

IRTÓZTATÓAN, (ir-t-ó-oz-tat-ú-an) ih. 1. IR-

TÓZTATÓKÉP.

IRTÓZTATÓKÉP, (irtóztató-kép) ösz. ih. Irtóz-

tató módon ; szörny kegyetlenül , rettenetesen , bor-

zasztólag. Irtóztatókép kínozni a legyzött ellenséget.

Irtóztatókép dühöng vihar.

IRTÓZTATÓSÁfi, (ir-t-ó-oz-tat-ó-ság) fn. tt. ir-

tóztatóság- ot, harm. szr. —a. Valaminek irtóztató tu-

lajdonsága vagy állapota. Nem lehet leírni a kegyet-

lenkedés irtóztatóságát. Látnod kellett volna azon ir-

tóztatóságot, melyen átestünk volt. Tengerei zivatar ir-

tóztatósága.

IRTVÁNY, 1. IRTOVÁNY, IRTMÁNY.
IRULPIRUL, (irúl-pirúl) ikerített ige, m. irúlt-

pirúl-t , htn. irúlnipirúlni. Szégyenletében el-el futja

arczát a vér, s folytonos szégyenzavarban van.

IRVÁGY, 1. ÍRVÁGY.

IS, (1), kötszó , mely a rokon értelm s egy

eredet es-tl, (v. ö. ÉS) lényegesen abban különbö-

zik , hogy ez a kapcsolandó szó vagy mondat eltt,

amaz pedig utána áll , s innét magyarázható az is,

hogy az és mintecy a jövre figyelmeztetleg hosszú,

az is pedig az elre bocsátott viszonyszó után mint-

egy sietve rövid , s a hangsúlyt rendesen az eltte

álló szóra veti
,
pl. Péter is ott volt. Egyébiránt vala-

mint a székelj' egyik tájbeszédben , úgy régi nyelv-

emlékeinkben is számtalanszor élnek vele es vagy és

alakban. „A konkolyt kiszedvétek kiirtsátok vélek

öszve a búzát es. " Tatrosi cod. „Valahol lakozandol én

es lakozom." Bécsi cod. A régieknél a szónak, melyre

viszonyul, gyakran elébe is jön. „Hogy esti látjátok."

Régi halotti beszéd. „Kellemetes hogy es én elmenjek.

"

Tatrosi cod. „Mert ha megbocsátandjátok embereknek

bnöket, megbocsátja es tünektek (dimittet et vobis)

t mennyei atyátok tü vetkezetteket. " Tatrosi cod.

„Mert es városokat megtöré" (nam et civitates

eorum destruxit). Bécsi cod. Ez utóbbiak részint la-

tinosságok , részint némely kötszókhoz (hogy, mert

stb.) toldalékul függednek , miként ma is mondjuk :

miértis
;
például ebben : „Kellemetes hogy es (=:

hogyis) én elmenjek", nincs is meg a latinban az ,is'-

nek megfelel szó : Expedit vobis ut ego vadam. (Já-

nos ev.) Kötszói minségén felül 1) egyes igék-

re vonatkozik, midn némi gúnyt, tagadást, két-

kedést jelent
,

pl. üidsz is te ahhoz , azaz , dehogy

tudsz hozzá
,

gondolsz is te becsületeddel , azaz, de-

hogy gondolsz vele. Láttam is én = dehogy láttam.

Tudom is én nr mit tudom én. Gondol is ö vele =
épen nem gondol vele. Vagy 2) valamit mintegy

ismételve, vagy emlékeztetés okáért kérdezünk, pl.

Hányan is volta/ok az ebédnél f Hogy is van az a

vers , nóta f Kinek is híják azt az embert f 3) Két

vagy több mondatot is fz öszve , és pedig a) vagy

mindkét mondat egyes szavainál fogva, s ekkor köz-

vetlenül ezek után áll
,

pl. én in, te is ; képedet is lá-

tom, szavadal is hallom ; a nap jóknak is világít, go-

noszoknak in. Mind szóval , de amelj7 az illet szót
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megelzi, fölcserélhet: mind én, mind te. (Ezen szé-

kely tájdivatos szóban : tés is , kettztetve áll : te is

is), b) Vagy a mondatot egészben véve köti öszve

más mondattal , s ekkor rendszerént az ige után so-

rozzuk , mint mely a mondat sarkalata , s melyet a

föntebbi oknál fogva nyomosítni kell, pl. Nem bánom,

ha életemet koczkáztatom is. Igen sokan hibáznak e

szabály ellen , irván : Nem bánom , ha véremet is ve-

szik e helyett : ha véremet veszik is ; mert az elébbi

mondatnak csak akkor van értelme, ha a mondatsuly

az is-t megelz szóra esik, t. i. ha azt akarnám mon-

dani, hogy egyebemen kivül még ,véremet is* veszik.

Sínai nyelven ,is' i, ,és' pedig je.

IS
, (2) , a régi halotti beszédben áll

,
,ös' he-

lyett , ebben : is-emük, azaz ös-iink. L. ÖS.

— IS , névképz , mint a szokottabb as, os, es,

ös változata
,

pl. hainis (a régi halotti beszédben :

hamosj, lapis (lapos\ kódis (koldus), kris (körös),

haris és némely mások. V. ö. —AS képz.

ISA , a régi halotti beszédben négyszer fordul

elé a mai ,bizon' értelmében , mely Göcsejben : bizo,

Baranyában : beze , s kivált az elsbbik a b elhagyá-

sával igen közel jár az isa szóhoz. így szokott el-

hagyatni általán a ,hiszen' szóból is a h
,
,iszen' szó-

ban , s hiszen és bizon különben is rokonok. Néme-

lyek véleménye szerént a régies es (mely annyi volt,

mint eskü) módosulata. Mind egyik, mind másik eset-

ben eredetileg állitó, bizonyító értelemmel bir.

ISAR, hegy neve Erdélyben , Kolos megyében.

ISASZEGH, falu Pest megyében; helyr. Isa-

szegh-én, — re, —röl.

ISKÁTÜLYA, fn. tt. iskátulyát. A német Schach-

tel, vagyis inkább olasz scatola , újlatin scatula után

alakított szó , magyarosan : doboz. (Millye pedig am.

Büchse, nv^íg).

ISKE , falu Ungh megyében ; helyr. Iské-n,—re, — röl.

ISKOLA , ín. tt. iskolát , harm. szr. —a. Gö-

rögül ayo/.r, latinul schola, németül Schide, régi íelsö

németben scuala, scola, spanyolul esciiela
,
portugál

nyelven escola stb. A hellén nyelvben a ayeiv (tarta-

ni) szótól származtatva am. nyg, szabad id (a né-

met Musze), mely a tudományokra fordíttathatik ; 1)

tartós foglalkodás, különösen tanulmányozás; 2) tanu-

lás helye. Mint idegen eredet szó helyett ujabb idk-

ben a magyar tanoda kapott fel : a köz nyelvben

mindazáltal szokottabb az i&kola. Kis iskola, nagy is-

kola. Falusi, városi iskola. Faiskola, Uiskola. Isko-

lába járni. Pesten jártam iskolába, léidig jái tara a

rózsába . (Népd.)- Iskola mellé járni. is elment az is-

kola mellett. Manincs iskola. Máskép : oskola. Egyéb-

iránt 1. TANODA.
ISKOLABABÁT, (iskola-barát) ösz. fn. 1) Sze-

mély, ki az iskolák és tanulók iránt különös részvét-

tel viseltetik, s azokat pártolja. 2) Barát, kivel mint

iskolatárssal ismerkedtünk meg.

ISKOLABABÁTSÁG, (iskola-barátsági ösz. fn.

Barátság az tgy iskolában járó növendékek vagy ta-

nulók között , vagy a tanulóidszakban kezddött 8

azóta fenmaradt barátság.

ISKOLABELI, (iskola-beli) ösz. mn. lásd : IS-

KOLAI.
ISKOLABÉR, (iskola-bér) ösz. fn. 1. ISKOLA-

PÉNZ.
ISKOLABESZÉD, (iskola-beszéd) ösz. fn. A

tanítónak int, buzdító beszéde hallgatóihoz.

ISKOLABETEG, (iskola-beteg) ösz. fn. és mn.

Gúnyosan oly tanulóról mondják, ki beteggé teszi v.

betegnek mondja magát , hogy iskolába ne kelljen

mennie.

ISKOLABETEGSÉG, (iskola-betegség) ösz. fn.

Tettetett, hazudozott betegség, melynek ürügye alatt

a henye tanulók el szokták mulasztani az iskolába

járást.

ISKOLAESZTEND, (iskola-esztend) 1. IS-

KOLAÉV.
ISKOLAÉV, (iskola-év) ösz. fn. Idszak, mely-

nek folyama alatt a nyilvános iskolai oktatások tar-

tatni szoktak, mely hazánk tanító intézeteiben rende-

sen tíz hónapig tart. A többi két hónapot iskolai szün-

idö-nek mondják.

ISKOLAFEGY, (iskola-fegy) ösz. fn. Bizonyos

szabályok által meghatározott rendtartás az iskolai

életben. Az iskolafegy újabb idben nagyon meglazult.

ISKOLAFENYÍTÉK
,
(iskola-fenyíték) ösz. fn.

Fenyíték az iskolába járó tanulók számára. V. ö.

FENYÍTÉK.
ISKOLAGÖG, (iskola-gög) ösz. fn. Ggje vagy

ggössége az iskolához tartozóknak , legyenek ezek

iskolaigazgatók, tanárok vagy csak tanulók.

ISKOLAHANG, (iskola-hang) ösz. fn. Kimért,

feszesen komoly hang vagy beszédmód, melyet elé-

adásaikban a tanítók rendesen használni szoktak.

Szélesb ért. követel , igényes , s mintegy tekintetre

vágyó modor saját véleményünk eléadásában vagy

parancsainkban, intéseinkben stb. mintha gyermekek-

hez szólanánk.

ISKOLAHANGI , (iskola-hangi) ösz. mn. Isko-

lahangon szóló , arra mutató , vonatkozó. Iskolahangi

éi tekezés , felszólítás ,
figyelmeztetés. V. ö. ISKOLA-

HANG.
ISKOLAHANGILAG, (iskola-hangilag) ösz. ih.

Feszes , komoly, kimért eléadással, mint az iskolata-

uítóké lenni szokott ; igényelleg, követel modorban.

Iskolahangilag beszélni a társaságban. Iskolahangilag

eléadott száraz értekezés.

ISKOLAHÁZ, (iskola-ház) ösz. fn. Köz épület,

egy vagy több osztálybeli tanulók számára rendelt

teremekkel. Röviden : iskola.

ISKOLAI, (iskola-i) mn. tt. iskolai-t , tb. — ak.

Iskolát illet , abba való , ahhoz tartozó , arra vonat-

kozó. Iskolai évek, rendszabályok, fegyelem
,
fenyíték,

gyakorlat. Iskolai épület, bútorok, készületek, eszközök.

Iskolai pénzalap. Iskolai ifjúság , növendékek. Iskolai

rend, tanitás, tárgy, tudomány.
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ISKOLAIGAZGATÓ, (iskola-igazgató) ösz. fn.

Személy, ki egy vagy több iskolai intézet fnöke, ki

az illet iskolákra, s tanítókra felügyel, az iskolai ta-

nács és próbatételek elnöke , s mint olyan az iskolai

ügyek fkormányával közvetlenül érintkezik. Ilye-

nek a nemzeti iskolák, középtanodák, fiskolák igaz-

gatói.

ISKOLAILAG, (iskola-i-lag) ih. Iskolai módon,

iskolai szokás szerint. Iskolailag fejtegetni valamely

tantárgyat.

ISKOLAINTÉZET, (iskola-intézet) ösz. fn. Ta-

nulók számára állított közintézet.

ISKOLAKERÜL, (iskola-kerül) ösz. fn. Rósz

tanuló , ki nem szeret iskolába járni , hanem amikor

csak szerét teheti, mindig elmulasztja.

ISKOLAKÖNYV, (iskola-könyv) ösz. fn. Kézi

könyv az iskolai tanulók számára, melyben az illet

tantárgyak az ifjúság fogalmához alkalmazva, bizo-

nyos tanmód szerént adatnak elé.

ISKOLALÉPÉS
,
(iskola-lépés) ösz. fn. Szabá-

lyos lépés, melyre a lovagiskolában (lovardában) min-

denek eltt szoktatják a nyereg alá szánt lovakat.

ISKOLAMESTER, (iskola-mester) ösz. fn. Ta-

nító a kisebb, pl. nép- vagy nemzeti iskolákban. Fa-

lud, kisvárosi iskolamesterek. A felsbb oskolaintéze-

tekben : tanár.

ISKOLAMESTÉRÉS, (iskola-mestérés) ösz. mn.

Oly modorú vagy szokású, milyen az iskolamestereké

szokott lenni , azaz feszes, peczkes , szigorú, komoly,

követel.

ISKOLANYELV, (iskola-nyelv) ösz. fn. Nép-

szer, igen világos, a tái'gynak minden részleteit pon-

tosan fejteget , szóval , a növendékek felfogásához

alkalmazott eléadási mód.

ISKOLAÓRA, (iskola-óra) ösz. fn. Óra , vagyis

órányi idszak , mely alatt az iskolai tanítások tar-

tatni szoktak. Reggeli, délutáni iskolaórák.

ISKOLAPÉNZ, (iskola-pénz) ösz. fn. Pénz, me-

lyet az iskolai tanulók fizetni szoktak az iskola né-

mely szükségeinek fodözésére
,
pl. ftésre , seprre,

krétára, földabroszokra, a szolga díjazására stb. Ettl

különbözik a tanpénz.

ISKOLAPOR, (iskola-por) ösz. fn. Tulaj d. ért.

por, melyet a járó-kel tanulók csinálnak az iskolá-

ban. Iskolaport nyelni. Átv. ért. jelenti valakinek

azon tulajdonságát, melynél fogva az iskolai elemeken

túl nem emelkedett, s munkáin, beszédein meglátszik

az iskolai modor. Értekezésén igen látszik az iskola-

por. Ezen versek nem mentek az iskolaportól.

ISKOLAPOROS, (iskola-poros) ösz. fn. Gúny-

neve az oly tanárnak , ki a tárgyak iskolás nézetein

nem bír fölülemelkedni , s a legfontosabb tanokat

holmi apró bibeldésekkel kisszerekké teszi.

ISKOLAREND, (iskola-rend) ösz. fn. Rend az

iskolák czélirányos elintézésére
,
pl. a tanulmányok

sorozata, viszonya, mennyisége, az osztályok fokoza-

ta, a fegyelem és kormányzási mód tekintetébl. ÚJ

iskolarendet hozni be. A tanárok és tanulók tartoznak

magukat az iskolarendhez szabni.

ISKOLARENDÉLET, (iskola-rendélet) ösz. fn.

Iskolát, vagyis a tanárokat és tanulókat illet , köte-

lez felsbb rendelet. V. ö. RENDELET.
ISKOLARENDÉZÉS, (iskola-rendezés) ösz. fn.

Czélirányos iskolarend behozása, elintézése. V. ö. IS-

KOLAREND.
ISKOLÁS

,
(iskola-as) mn. tt. iskolás-t v. — at,

tb. — ak. 1) Iskolai modorú, szabású. Iskolás elé-

adás , értelmezés. 2) Iskolába járó. Iskolás gyer-

mekek.

ISKOLÁSÁN, (iskola-as-an) ih. Iskolai modor-

ban vagy szokás szerint. Iskolásán fejtegetni valamely

tantárgyat.

ISKOLÁSDI
,

(iskola-as-di) fn. tt. iskolásdi-t,

tb. —ak. ízlés nélküli, egyoldalú tudákos , ki aggo-

dalmasan és feszesen ragaszkodik valamely korlátolt

formák és nézetekhez a nélkül, hogy a szellem sza-

badabb mozgását trné. (Pedant).

ISKOLÁSDIAS
,
(iskola-as-di-as) mn. tt. isko-

lásdias-t v. — at, tb. — ak. Iskolásdi modorú.

ISKOLASZER
,
(iskola-szerü) ösz. mn. 1. IS-

KOLÁS, 1).

ISKOLASZÜNET, (iskola-szünet) ösz. fn. Szé-

les ért. minden id , melyben iskolai eléadások nem
tartatnak. Szoros ért. több napokból vagy épen he-

tekbl és hónapokból álló ilyetén idszak.

ISKOLATÁRGY, (iskola-tárgy) ösz. fn. 1) Is-

kolát illet ügy. 2) Iskolában taníttatni szokott tu-

domány.

ISKOLATUDÓS, (iskola-tudós) ösz. fn. Iskolai

ismeretekkel biró tudós. Gúnyos ért. oly tudós , ki

mesterei szavára esküszik ; vagy ki az iskolai tanul-

mányokkal beéri, s a tudományok mezején tett ujabb

fölfedezéseket nem használja.

ISKOLATUDÓSSÁG, (iskola-tudósság) ösz. fn.

Jártasság az iskolai tanulmányokban. Gúnyos ért.

oly tudósság, mely az iskolai tudományokon túl nem
halad.

ISKOLAÜGY'
,
(iskola-ügy) ösz. fa. Az iskolá-

kat illet tárgyak Öszvege, mennyiben azok az orszá-

gos kormány , különösen oktatási kormányosztály te-

endi közé tartoznak. A tanügy vagy oktatásügy na-

gyobb terjedelm , mennyiben ide az egyházi ügyek

is tartozhatnak.

ISKOLÁZ, (iskola-az) áth. m. iskoláz-tam^ — tál,

— ott. Iskolai fenyítés alá fog, mint iskolás gyerme-

ket fedd, int, dorgál vagy oktat valakit.

ISKOLÁZÁS
,
(iskola-az-ás) fn. tt. iskolázás-t,

tb. —ok, barin. szr. — a. Cselekvés, mely által vala-

kit iskoláznak. A rost nem szereti az iskolázást.

(Km.).

ISKOLÁZÓ, (iskola-az-ó) mn. tt. iskolázó-t. Ki

mást iskolás gyermek gyanánt fedd . dorgál , fenyít

vagy szigorúau oktat.
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ISKOLÁZTAT, (iskola-az-tat) mivelt. tn. isko-

láztat-tam ,
—tál ,

— ott. Iskolába járat, iskolában

taníttat. A gyermekeket iskoláztatni kell , hogy valamit

tudjanak.

ISLANG, fn. tt. islang-ot, harm. szr. —ja. Ba-

ranyai tájszólás szerént atn. ékszerül szolgáló tü,

melltü. Alakja idegen származatra mutat. V. ö. SA-

LANG.
ISLOG

,
(német Schlaggold?) fn. tt. islógot,

harm. szr. —ja. Ékszerül szolgáló boglár, csillagocs-

ka, pl. a lószerszámokon vagy bútorzatokon. Az na-

pon elveszi az Úr a saruk ékességét és az islógokat.

(Isai. 3. 18. Káldi). Úgy látszik, egy eredet az is-

lang szóval. V. ö. ISLANG, SALANG.

ISME
,
(is-rne , azaz s-mi) tulajdonképen sz.

fn. tt. ismét, harm. szr. isméje. Törzsöke az ismer, is-

meret , vagy csangósan iszmér, iszméret stb. szóknak.

A törzsök gyöke vagy határozója is
,
(mely a régi

nyelvemlékekben igen sokszor eléfordúl ös helyett,

v. ö. ÖS), vagy csangósau isz, megvan a görög tarjui

v. ícaui, német wissen, lengyel vedzet igékben, melyek

értést , tudást jelentenek. (Azonban ezek inkább ész

szóval rokonok). A me képz a magyarban am. mi,

tehát miség , valamiség, tárgy értelmével bir, s ennél

fogva isme am. s-mi , s-tárgy , ami már régebben

megvan elménkben, emlékezetünkben, vagyis a tárgy-

nak emléke, sképe. Tájdivatosan esme v. ösme. Újabb
idben önállólag kezdek használni ismeret helyett.

ISMEÁG, (isme-ág) 1. ISMERETÁG.
ISMÉG , ISMEG, (és-még) ketts kötszó, s am.

megint, újra , még egyszer. (Ámbár elemzésileg véve

,és-még' az eredeti, s tájszokásilag ma is dívik esmeg

alakban ; mégis közönségesebb divatú lett az ismét,

mely képzragokat is vesz fel : ismétel).

„Kopjával nyeregbül messzi kitaszitá
,

Gyorsan szablyájával az fejét elvágá

,

Jó lovára ismég mint evét fölugra.
u

Deli Vid hitvese. (Zrínyi Miklós).

L. ISMÉT.

ISMEGENT, (és-megént), ISMÉGLEN, (és-még-

len), am. ismég v. ismét. „Ha peniglen valamit nyil-

vábban értnk the k(egyelmednek) isméglen thudá-

sára aggyuk." Levél 1558-ból. (Szalay Á. gyjt.).

ISMEJEGY, ISMEJEL, (isme-jegy v. -jel) ösz.

fn. L. ISMÉRV.
ISMEKÖR

,
(isme-kör) ösz. fn. Halár

, meddig
ismeretünk terjed.

ISMER, ISMER, (s-me-er) áth. m. ismér-t.

Valamirl régebben szerzett tudás- , értés- , felfo-

gással bír , valamirl isméje , azaz s tudata , em-
léke van ; különösen valaminek megkülönböztet je-

leit elméjében felfogta és tudja. Ismerlek tollúidról jó

madár. Ismerem, mint a rósz pénzt. (Km.). Hát lemar
nem ismersz engem f Sok darab kenyeret kell megenni,

mig ember egymást megismeri. (Km.). Régen ismerjük

mi egymást. Ismerd magadat. Reáismerni valakire. Te

félreismersz, (azaz balul ismersz) engem. Kiismernélek

ezer közöl is. Hibásan használják némelyek az elismer

igét, midn a német verkennen helyett veszik, mi he-

lyesen magyarul : félreismer ; ellenben elismerni va-

lamit am. tudomásul elfogadni vagy megvallani, hogy

ismerjük , tudjuk
,
pl. o. Ezen kéziratot elismerem v.

el nem ismerem magaménak. Minthogy törzsökéül az

isme fnevet veszszük, elemzésileg mindig ismer volna

(hosszú é-vel), mint : ige, ígér. Azonban a két éles

hang kikerülése végett az életben rendszerént rövidül

használtatik : ismer , ismerkedik , ismeret stb. Máské-

pen : ösmer v. ösmér, és esmér v. esmér.

ISMERÉS, ISMERÉS, (ös-me-er-és) fn. tt. is-

mérés-t, tb. —ék , harm. szr. —e. A gondolkozó ész

mködése , melynél fogva a tárgyakról fogalmakat

szerez, ítéletet hoz, s okoskodik. Köz értelemben tu-

domás, mely által a tárgyakat az emlékezetben felfo-

gott s egybekapcsolt jegyeiknél fogva megkülönböz-

tetjük. V. ö. ISMER.

ISMERET, ISMERET, (s-me-er-et) fn. tt. is-

mérel-ét, harm. szr. — e. Tudalom , melyet bizonyos

tárgyról érzékeink által vagy közvetlen szerzünk, vagy

annak más tárgyaktól különböztet jeleit közvetve

csak gondolatunkban tüntetjük elménk elé , csak ké-

pét idézzük vissza, mi által a képlet, tárgyától mint-

egy külön válni látszik. Az ismeret két tényez ered-

ménye, ú. m. az ismer alanyé és az ismert tárgyé.

Alapos, világos, rendszeres ismeretekkel bírni. Új isme-

reteket szerezni, önmagunk ismeretére jutni. Ismeret

elvei. Ismeretek tára. Hasznos ismeretek. Lelki ismeret,

vagyis erkölcsi bels állapotunk tudata, s azon bels
sugalom, mely részint természeti ösztön szerént , ré-

szint az elfogadott erényszabályoknál fogva tudtunkra

adja, mi legyen erkölcsileg jó és rósz, s itél erejével

mintegy bíráskodik tetteink fölött, honnan köz nyel-

ven és tréfásan kisbiró-nak mondjuk. V. ö. LELKI-
ÖSMERET.

ISMERET- v. ISMERETÁG
,
(ismeret-ág) ösz.

fn. Ismeretünknek egyes része.

ISMERET- v. ISMERETALAP
,
(isméret-alap)

1. ISMÉRETELV.

ISMERET- v. ISMERETELV, (ismeret-elv) ösz.

fn. Elv, melyen ismereteink alapulnak, melybl isme-

reteinket mintegy eredeti elembl kivonjuk, származ-

tatjuk, milyenek : a teljes azonság elve ; az ellenke-

zés elve ; a középs kizárásának elve stb. V. ö. IS-

MER.
ISMERETES, ISMERETES, (s-me-er-et-és)

mn. tt. isméretes-t v. — et, tb. — ek. Mirl ismerettel

birunk , minek különböztet jegyei tudvák elttünk,

mit sokan ismernek ; köz tudomásu. Ismeretes dolgok-

ról szólni. Oly ismeretes, mint a rósz pénz. egész vá-

rosban ismeretes ember. Hisz az mindenki eltt ismere-

ti s. Ismeretes társadat , régi barátodat holtig szeresd.

(Km.). V. ö. ISMER.

ISMÉRETÉSSÉG , ISMERETESSÉG , (Ks-me-

er-et-és ség) fn. tt. ismeretésség-ét , harm. i
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Tulajdonság vagy állapot, melynél fogva valami vagy

valaki ismeretes. Ismeretessége miatt lehetetlen neki ti-

tokban maradnia. Nyilvános fellépése által köz ismere-

tességre jutott. V. ö. ISMER.

ISMERETFORRÁS, (ismeret- forrás) ösz. fu. Is-

meretünk kútfeje , melybl ismeretünket merítjük,

vagyis lelkünknek azon tehetsége , mely az észlelt

tárgyakat érzékileg felfogja, vagy gondolatában visz-

szaidézi és különböztet jegyeiknél fogva egyiket a

másiktól megkülönbözteti.

ISMERETKÖR, (ismeret-kör) 1. ISMEKÖR.

ISMERETLEN, ISMERETLEN, (s me- éret-

len) mn. tt. isméretlen-t, tb. —dk. 1) Akit vagy amit

nem ismernek ; kinek vagy minek különbztet je-

gyei nincsenek tudva, el vannak rejtve ; mirl a gon-

dolkodó ész tiszta , világos fogalmat nem szerzett
;

idegen
,
jövevény. Ismeretlen tárgyak. Ismeretlen ás-

ványok, füvek, bogarak. Ismeretlen vendégek. 2) Isme-

retek hiányával lev bizonyos tárgyakra vagy he-

lyekre nézve, milyenek az idegenek, jövevények szok-

tak lenni, vagy a tudományok szakaiban a kezdk,

avatlanok. En ezen városban ismeretlen vagyok. Mirl
másokat tudósítani akarunk , abban magunknak nem

szabad ismeretleneknek lennünk. Lehet-e az országos

követ, ki az államtanban ismeretlen f

ISMERETLENSÉG , ISMERETLENSÉG
,
(s-

me-er-etlen-ség) fn. tt. ismeretlenség-ét , harm. szr.

—e. 1) Ismeretek hiánya. Ismeretlenségbl fonákul

beszélni, ítélni. 2) Állapot, midn valakit nem ismer-

nek, róla mit sem tudnak, vagy nem tud másokról,

nem ismer másokat. Ismeretlenséged miatt történt,

hogy tolvajnak gyanítottak. Ismeretlenség miatt unat-

kozni az idegen városban.

ISMERETLENÜL, ISMERETLENÜL, (s-me-

er-etlen-ül) ih. 1) A nélkül , hogy ismernék ; titkon,

elrejtve, névtelenül. Ismeretlenül lappangani valamely

városban. 2) Ismeretek nélkül. Ismeretlenül beleszólni

valamely fontos tárgyba vakmerség.

ISMERETSÉG, ISMERETSÉG, (s-me-er-et-

ség) fn. tt. ismeretség- ét, harm. szr. — e. Személyek

közötti viszony, melynél fogva egymással társalgási

öszveköttetésben állanak. Régi ismeretség. Számos is-

meretségei vannak. Ismeretséget kötni. A belsbb és

szorosabb ismeretségbl szokott keletkezni a ba-

rátság.

ISMERET- vagy ISMERETSZOMJ
,
(ismeret-

szomj) 1. ISMERETVÁGY.

ISMÉRETTAN, ISMERETTAN, 1. ISMETAN.

ISMERETTÁR, (ismeret-tár) ösz. fn. Több ne-

m ismereteknek gyjteménye.

ISMERETTÁRGY, (ismeret-tárgy) ösz. fn. Do-

log ,
személy , fogalom, melyre ismer tehetségünket

irányozzuk.

ISMERETVÁG V v. —VÁGYALOM, (ismeret-

vágy v< -vágyalom) ösz. fn. A léle* vágyVlása isme-

retek szerzésére.

AKAD. HAGY BÍRTAK. ITI. KÖT.

ISMERGET, (s-me-er-ég-et) áth. és gyak. m.

ismerget-tem ,
—tél ,

—étt. Lassan-lassan megismer

valakit v. valamit, vagyis több és több különböztet

jegyek tudomására jut.

ISMERGETÉS, (s-me-er-ég-et-és) fn. tt. ismer-

getés-t, tb. — ék. Gyakorlatos cselekvés , mely által

valakit v. valamit ismergetünk.

ISMERKEDÉS, (s me er kód e"s) fn. tt. ismer-

kédés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Közelebbi viszonyba

lépés oly emberekkel, kik elbb idegenek voltak re-

ánk nézve. V. ö. ISMERKÉDT".

ISMERKEDIK, (s-me-er-kéd-ik) k. m. ismer-

kéd-tem, — tél, —éti. Társalgás által valakivel köze-

lebbi viszonyba j ; s megtudja, ki légyen, mily ter-

mészet, gondolkozású, hajlamú stb. Emberekkel is-

merkedni. Idegenekkel, jeles emberekkel megismerkedni.

Nyilvános mulatságokban , körökben leghamarabb is-

merkedünk.

ISMÉRÖ, ISMER, (s-me-er-ö) mn. tt. isme-

rö-t. Aki valamit v. valakit ismer ; aki valamihez tud,

ért. Emberismer bölcs. Magát nem ismer ember.

Borismer kocsmáros. Ismer er. Ismer tehetség.

ISMERS, ISMERS, (1), (s-me-er--es) mn.

tt. ismerös-t v. —et, tb. —ék. Akit vagy amit isme-

rünk, vagy legalább ismerni látszunk ; ki hasonlít va-

lakibe;: , kit ismerünk. Két ismers és egy ismeretlen

utassal találkoztam. Ejnye be ismers hang ez. Is-

mers házba menni. Ismers darabot játszani a szín-

padon.

ISMERS, (2), (mint föntebb) fn. tt. ismerst,

tb. —ök, harm. szr. —e. Személy, kit ismerünk, ki-

vel társalgási viszonyban állunk. A gzösön több is-

merseimmel jöttem öszve. Mi már régi ismersök va-

gyunk. Barátait , rokonait és ismerseit megvendé-

gelte.

ISMERSZIK, ISMERSZIK, (s-me-er ész-ik) k.

m. ismerszétt, htn. ismerszeni. Oly jegyrl , tulajdon-

ságról mondjuk, mely szembetnik , melyet észreve-

szünk. Ismerszik rajta, hogy szereti a borocskát. Alig

ismerszik rajta , hogy már ötven éves. Veszedelemben

ismerszik meg, ki a jó hazafi. A sebe úgy begyógyult,

hogy helye sem ismerszik.

ISMERT, ISMERT, (s-me-er-t) mn. tt. ismert-

et. Akit vagy amit ismernek , köz tudomásu , nem

titkos. Ismert emberekrl szólok. Ezek ismert dolgok.

ISMERTET, ISMERTET, (s-me-er-tet) mivelt.

m. ismertet-tem, — tél, — étt. Ismeretessé tesz ; vala-

kinek vagy valaminek különböztet jegyeit kimutat-

ja, vagy elmondja, hogy ismerjék mások is. Az ide-

gen vendéget megismertetni a házbeliekkel. Magát meg-

ismertetni a közönséggel. Új gazdasági eszközöket,

rendszert megismertetni a földmivelökkel. Szélesb ért.

tudat, tudomásra hoz, nyilvánossá tesz valamit.

ISMERTETÉS , ISMERTETÉS ,
(s-me-er-tet-

és) fn. tt. ismertetés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cse-

lekvés, melynél fogva valakit v. valamit ismertetünk.

V. ö. ISMERTET.
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ISMERTET, ISMERTET, (ös-me-er-tet-ö)

mn. és fn. tt. ismertetö-t. Ismeretessé tev, megkü-

lönböztet. Ismertet jelek. Jellémismertet lettek, vo-

nások. Mint fnév jelent tudósítást , hírlapi rovatot,

melyben bizonyos tárgyak, pl. új könyvek a közön-

ség tudomására adatnak, s némi vonalakban lerajzol-

tatnak.

ISMÉRV, (s-me-er-v) fn. tt. ismerv-et , harm.

szr. —e. Ismertet jegye valamely tárgynak. Minél

több ismérveit tudjuk' a tárgynak , annál világosabb

képletünk van róla.

ISMÉRVÉNY , ISMERVÉNY
,
(s-me-er-vény)

fn. tt. ismervény-t , tb. — ék, harm. szr. —e. Hiteles

vagy tanuiromány, melylyel valamit elismerünk
, va-

lamit lett dolog gyanánt megvallunk.

ISMÉT, 1. ISMÉG.

ISMETAN, (isme-tan) ösz. fn. Az elméleti böl-

csészet része , mely azon eszméket és elveket fejte-

geti , melyek alapjai minden ismereteinknek. Az is-

metan a tapasztalati ismék alapjait, a léteznek sark-

tulajdonságait vizsgálja , milyenek a tér, id, okiság

stb. (Gnoseologia).

ISMETANI, (isme-tani) ösz. mn. Ismetant ille-

t , arról szóló , arra vonatkozó. Ismetani kérdések,

fejtegetések.

ISMETÁR, (isme-tár) 1. ISMERETTÁR.
ISMETÁRGY

,
(isme-tárgy) lásd : ISMERET-

TÁRGY.
ISMÉTEL

,
(is-mét- v. [még-]él) áth. m. ismé-

tél-t v. ismétlétt, htn. — ni v. ismétleni. Valamit újra,

ismét , megint, még egyszer tesz. Ismételni a monda-

tot, am. még egyszer elmondani. Ismételni az oskolát,

am. még egyszer ugyanazon oskolába járni. Ismételni

a dalt, am. újra dallani. Ismételt verseny (lefuttatás-

kor), mikor ki van kötve , hogy a ló két ízben le-

gyen els.

ISMÉTÉLÉS, ISMÉTÉL, 1. ISMÉTLÉS, IS-

MÉTL.
ISMÉTELTEN, (is-mét- [v. még-]el-t-eu) ih.

Többször megújítva.

ISMÉTEN, (is-még-en) 1. ISMÉT.

TSMÉTÉZ, (is-mét- [v. még]-ez) m. ismétéz-tem,

— tél, —étt; ISMÉTÉZÉS, 1. ISMÉTEL, ISMÉTÉ-
LÉS.

ISMÉTLEN, (is-mét- [v. még-jlen) ih. UJTa meg
újra, meg még egyszer. Itt a len nem tagadó, hanem
nyomatékos toldalék, mint az eddigien, addiglan, hol-

tomiglan szókban. V. ö. — IG , rag.

ISMÉTLÉS, (is-még-él-és) fn. tt. ismétlés-t , tb.— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, melynél fogva vala-

mit ismét , azaz újra , még egyszer teszünk. Beszéd

ismétlése. Ismétlések által betanulni a fegyverforga-

tásba.

ISMÉTL, (is-még-él-j fn. tt. ismétlö-t , harm.

szr. —je. Oly tanulóról mondják, ki valamely oskolát

újra jár.

ISMÉTLDIK
,
(is-még-el-öd-ik) belsz. Maga-

magát ismétli.

ISMÉTLÖÓRA, (ismétl-óra) ösz. fn. Óra mü,

mely negyedütéskor az órákat is újra üti.

ISÓBÉRCZ , hegy neve Erdélyben , Maros

székben.

ISÓP, 1. IZSÓP.

ISOPALLAGA , falu Bihar megyében ; helyr.

Isópallagá-n, — ra, — ról.

ISPÁI v. ISPÁHI, Zrínyi Miklósnál török köny-

nyü lovast jelent ; a persa aszp szótól, (zeud nyel-

ven aszpa, szanszkritul aszva), mely am. ló.

ISPÁN , fn. tt. ispán-t
, tb. — ok , harm. szr.

—ja. Eredetét köz hiedelem szerént a német Ge-

spann szótól vette volna, mely régi német nyelven

am. valamely hivatalnoknak hasonló rangú és hatal-

mú segéde, aki mintegy öszve van vele fogva. Lásd

a czikk végén. Nálunk jelenleg 1) alsóbb rend uro-

dalmi tiszt , ki a pajtamesternél fölebbvaló, a kasz-

nárnál pedig alantabb áll , s a néhai úrbéri rendszer

mellett fkötelessége volt a robotokat , s más úrbéri

tartozásokat végrehajtani, vagy az urodalmi major-

ságokra fölügyelni, a gazdasági munkákat intézni stb.

Hajnalban jó korán
, ott terem az ispán , kezében a

csákány, robotra szólítván. (Parasztdal). Nagy uram,

ispán uram. 2) A vármegyék fnökei ; különösen kit

a király nevez ki, fispán (Comes parochianus , sup-

remus comes), kit pedig a vármegye rendéi választa-

nak : alispán, (Vice-Comes). Els alispán, másod al-

ispán , helyettes alispán. A fispánnak régente csak

egyszeren ,ispán' vala a neve : „Miért hogy az

Endre király Vata ispánnak kegyetlenségöt hagyott

vala tenni ez országban." (A Carthausi névtelen.

Toldy. F. kiadása). A törökben is eléjön : iszpán

alakban.

Ha szabad min nyelvünkhöz folyamodni : (amint-

hogy nem is emlékezünk , hogy valaha a régiségben

g-vel jönne elé : gespán, gispán), bán a perzsa nyelv-

ben am. bánó, aki valamivel bánik, továbbá : úr, f-
úr, vezér; ugyanez a zendben és szanszkritban van,

a sínai, valamint régi hunn nyelven váng, vám (a sí-

nai nyelvben nem levén b bet , ezekben is rokon v-

vel pótol tátik, t. i. a régi hunnok történetei is csak

a sínai korrajzok után jöttek tudomásunkra), am. a

császár után következ fúr, mint nálunk a ,nádor-

ispán.' A régi magyar Passióban is (Toldy F. kiadá-

sa) Pontius Pilátus ,ispán'-nak neveztetik , mely a

Vulgatában ,praeses' a görög szövegben : rjYé f
l(ov

i
ez

utóbbi fnököt , igazgatót stb. jelentvén. A mongol

nyelvben is van am. fejedelem. Ezek szerént ,ispán,

annyi volna, mint ,sbán' vagy ,szbán'. V. ö. BÁN.

ISPÁNI, (ispán- i) mn. tt. ispáni-t, tb. — ak. Is-

pánt illoto, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Ispánt kö-

telességek. Ispáni fizetés, czím. Fispáni méltóság. Al-

ispáni parancs, ítélet. V. ö. ISPÁN.
ISPÁNK , falu Vas megyében ; helyr. Ispánk-

on, — ra, — ról
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ISPÁNKODÁS, (ispán-kod-ás) fn. tt. ispánko-

dás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Ispáni hivatal viselé-

se, gyakorlása. V. ö. ISPÁN.

ISPÁNKODIK, (ispán-kod- ik) k. in. ispánkod-

tam, — tál, — ott. Mint urodalmi ispán hivatalkodik.

Mondhatjuk egyébiránt azt is : föispánkodik, alispán-

kodik, azaz f vagy alispáni hivatalt visel.

ISPÁNLAKA, falu Erdélyben , Alsó-Fejér me-

gyében ; helyr. Ispánlaká-n, — ra, — ról.

ISPÁNMEZÖ, falu Gömör megyében és Erdély-
|

ben, Bels-Szolnok megyében ; helyr. Ispánmezö-n, i

— re, — röl.

ISPÁNSÁG, (ispánság) fu. tt. ispánságot,
j

harm. szr. — a. Ispáni hivatal vagy méltóság, vagy

azon kör, melyre az ispán hivatala kiterjed, vagy id-

szak , mely alatt valaki ispánkodik. Ispánságért fo-

lyamodni. Föispánságot elfogadni vagy megköszönni.

Alispánságról lemondani. Az én ispánságomban a job-

bágyok igen pontosak valónak kötelességeik teljesítésé-

ben. Egész ispánságom alatt ilyesmi nem történt

rajtam.

ISPÁNY, 1. ISPÁN.

ISPÉK, fn. tt. ispék-ét, harm. szr. —je. A né-

met Speck-bö\ csinált szakácsszó , s jelenti a vékony

szalagforma szeletkékre metszett szalonnát , melyet

némely ösztövér, kivált vadhúsokba tznek, hogy iz-

letesbek legyenek.

ISPÉKÉL, (ispék-él) áth. m. ispékél-t. Ispékkel,

szalonna szeletkével ellát. V. ö. ISPÉK. Oz húst, fog-

lyot, kappant ispékelni. Tréfásan szólva , az eléadást

holmi idézetekkel, czifra szavakkal megtoldja.

ISPÉKÉL, (ispék-él-) fn. tt. ispékélö-t, harm.

szr. —je. Vastag és nagy fül szakácstü , melylyel

ispékelni szoktak.

„Úgy szúrja farába a nyúlispékelöt

,

Hogy most is keresik a nyúlispékelöt."

Csokonai, Dorottya.

1SPION, az idegen spion-bó\ alakított köznépies

szó, magyarul kém, 1. ezt.

ISPITA, 1. ISPITÁLY.

ISPITÁLY, ISPITÁL, fn. tt. ispitály-t, tb.

—ok , harm. szr. — a v. —ja. Ugyanaz a latin hos-

pitale, német Spital szókkal. 1) Eredeti latin értel-

ménél fogva jelent irgyenszállást az utazók , kivált,

régi bucsujárók , zarándokok számára , milyeket a

magyaroknak is állított szent István király Jeruzsá-

lemben és Rómában. 2) Ápoló intézet, elöregedett éa

tehetetlen, vagyontalan polgárok , s más szegények

táplálására. 3) Kórház, kóroda. Vármegyei, városi is-

pitály. Meghalt a katonai ispitályban.

ISPITÁS, (ispita-as), ISP1TÁLYOS, (ispitály-

os) fn. It. ispitás-t, tb. — ok. Iepitában lakó, táplált

vagy betegesked személy. Az ispitásokvak ételt, kül-

deni. Átv. ért. beteges, nyavalygó ember. te szegény

ispitás !

ISPOT, (latin spatha, s hellén Gná&tj után) fn.

tt. ispót-ot, harm. szr. —ja. Sebészi éles metsz kés

vagy gerely.

ISPOTÁLY, ISPOTÁLYOS, 1. ISPITÁLY, IS-

PITÁLYOS.
ISSASZEGH, 1. ISASZEGH.
IST, régies és tájdivatos üst helyett ; 1. ezt.

ISTA, férfi kn. tt. Mát. István név kicsinyíté-

se ; eltéttel : Pista.

ISTÁCZ , fn. tt. istácz-ot. Homoki szegfüfaj.

Nevét a statice armeria görög szótól vette.

ISTÁLÓ, fn. tt. istálót, harm. szr. —ja. Ugyanaz
a latin stabulum, német Stall, tót mastal, spanyol es-

tala , franczia étable, régiesen éstable stb. szókkal.

Els eredete a szanszkrit szthá, latin sto, német steh-

en, perzsa isztáden stb. honnan a német stellen , hel-

lén KTrrjfÁ.1 stb. erednek. Szoros ért. gazdasági épü-

let, melybe a nagyobb barmokat, különösen igás ök-

röket és lovakat, s teheneket bekötik. Ökörisiálló, te-

hénistáló , lóistáló. A csikókat , tinókat istálóra fogni.

A rideg barmok, u. m. gulyabeliek
, ménesiek, to-

vábbá juhok, kecskék lakhelye : akol vagy karám. Az
istáló eredeti régi magyar nyelven ól , mely ma köz

divat szerént csak a disznók és baromfiak tanyájáról

mondatik. V. ö. ÓL.

ISTÁLÓBÉR
,
(istáló-bér) ösz. fn. Díj, melyet

az idegen istáló használataért fizetni kell, pl. a ven-

dégfogadókban.

ISTÁLÓPÉNZ
,
(istáló-pénz) ösz. fn. 1. ISTÁ-

LÓBÉR.
ISTÁLÓS, (istáló-os) mn. tt. istálós-t v. —at,

tb. —ak. 1) Istálóval ellátott. Istálós majorház. 2)

Istálóra fogott , istálóban tartott. Istálós tehenek, ök-

rök, lovak. Különböztetésül a gulyabeli-, ménesbeli-

ektl , melyek a szabad ég alatt vagy akolban, ka-

rámban tanyáznak.

ISTÁLÓZ, (istáló-oz) áth. m. istálóz-tam, —tál,

— ott. A barmokat istálóban tartja, neveli. Istálózni

a csikókat , mieltt befognák. Közlegein hiányában is-

tálózni a teheneket.

ISTÁLÓZÁS, (istáló-oz-ás) fu. tt. istálózás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. A barmoknak, nevezetesen

szarvasmarháknak és lovaknak istálóba kötése és ott

tartása, nevelése, hizlalása.

ISTÁLY, (1), fn. tt. istály-t, tb. — ok, harm.

szr. — a. Bányászati mszó , a német Stollen után

alakítva, s jelent meneteles földalatti utat, melyet a

hegybe ásnok, részént a víz kivezetésére, részént fris

leveg nyerése végett, részént közlekedésül. Magya-

rosan : bányaalag, vagy egyszeren : alag.

ISTÁLY, (2), AL— , FEL— v. FIL— , falvak

Pozsony megyében ; helyr. Istály-on ,

—ra ,

—ról.

ISTALYOS, (istály-os) fn. tt. istályos-t , tb.

— ok. Személy, illetleg bányabirtokos, ki saját

költségén istályokat, azaz bányaalagokat ásat ; istály-

birtokos.

9*
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ISTÁP, fh. tt. istáp-ot, harm. szr. —ja. Ugyanaz

a német Stáb szóval, s valamint a német eredeti, tu-

lajdon és átv. ért. használtatott a régiek által. Ma-

gyarul 1. GYÁMBOT, GYÁMOL.

ISTÁPOL
,
(istáp-ol) áth. 1. GYÁMOL , GYÁ-

MOLÍT.
ISTÁPOLÁS, (istáp ol-ás) fn. tt. istápolás-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. L. GYÁMOLÍTÁS.

ISTEN, (lásd végül), fn. tt. istent, tb. — ék,

harm. szr. — e. 1) Széles ért. nagy erej felsbb

lény , mely a" világ változásai és emberi sors okozója

s intézjéül tartatott a mveletlen és érzéki emberek

által , kik több ilyféle lényt képzeltek maguknak,

különféle ert , rangot és hatáskört tulajdonítván ne-

kik. Jó, és gonosz istenek. Felsbb, alsóbb istenek. Fél-

istenek. Egi, pokoli, földi, tengeri, hegyi, erdei istenek.

Tz, víz istene. Költészet, gyógyászat, szónoklat istene.

Szépség, egészség istennje.

„Van kies szöllöm , van arany kalászszal

Biztató földöm ; szeretett szabadság

Lakja hajlékom. Kegyes istenimtl

Kérjek- e többet?"

Berzsenyi.

2) A bibliában átv. ért. isteneknek (valamint némely

régi népségeknél isten fiainak) neveztetnek a királyok.

3) Ugyan átv. ért. istennek mondatik oly személy,

vagy tárgy is, melyet valaki túlságosan lisztéi, vagy

minek egyedül él. Hasa az istene. 4) Szorosb és leg-

nemesb ért. legfelsbb lény, legtökéletesebb szellem,

mely minden léteznek okfeje , vagyis a világmin-

denség teremtje. Ez ért. többes száma nincs. Örök,

mindenható, mindentudó, kegyelmes, irgalmas, felséges,

igaz, nagy Isten. Atya, Fiú, Sz. Félek úr Isten. Szent-

háromság egy Isten. Úr Isten. Üreg Isten (atyaisten).

Jó az Isten, jót ád , kopasznak is hajat ád (km.). Se

Istene, se lelke (km.). Emberé a munka, Istené az ál-

dás (km.). Kinek Isten mit ád , ember el nem teheti,

vagy ember el ve vallja (km.). Kinek Isten nem adja,

János kovács sem koholja (km.). Isten marka. Kintt

az Isten markából, azaz nagyra ntt. Isten a megmond-

hatója , azaz csak az isten tudná mind meg- vagy el-

mondani.

„Isten a megmondhatója
,

Mennyit szenvedek
,

Testi lelki nyugodalmam

,

Mind eltntének."

Kis leány baja. (Vörösmartytól).

Ábrahám , Izsák , Jákob Istene. Magyarok Istene. El

még a magyarok Istene. Várj , megemlegeted még a

magyarok Istenét. Istenben hinni, reményleni, bízni.

Fizzál Istenben , nem hagy el. Istent mindenekfölött

szeretni, imádni. Istenben boldogult am. meghalt. Is-

tenre eskünni. Isten nevét káromolni, hiába venni. Is-

tennek tiz parancsolatit megtartani. Isten ellen véteni.

Istentl elrugaszkodni. Isten áldása, jótéteménye.

„Jó az Isten el nem veszthet

,

táplálja a verebet; ö vezérli éltemet."

B. Orczy Lrincz.

„Jó az Isten
,
jót ád ; megszerezi kardom

,

Amire szükségem leszen , avval tartom."

Toldy Miklós (Arany Jánostól).

Isten csapása. Isten büntetése. Isten haragja. Beleütött

az isten haragja , azaz a mennyk. Isten csudája. Mi-

csoda Isten csudája ez ! Isten ege , azaz szabad ég.

Isten háza = templom. Isten igazában = egész er-

vel. Isten kegyelme. Isten koporsója. Isten koporsóját

sem rzik ingyen. (Km). Isten lova am. szamár. Isten

nyila am. mennyk. Isten szamara am. nagy szamár.

Isten országa =z ei'kölcsi ország ; keresztény hívek

öszvesége ; mennyország. „Istenben bizván , mindent

tle származtatván , és hozzá vezetvén vissza , a úgy
a birodalmak történetében , mint saját élte folyamá-

ban Istent keresvén , innen érthet azon szende nyu-

galom , mely arczán el vala hintve azon méltóságtel-

jes komolyság , mely egész lényét áthatotta , és azon

elmefenség , mely ... az ö derültségét saját magas-

ságában találja." (Lonovics József érsek stb. Emlék

-

beszéde Majláth György felett). Már a régi halotti

beszédben is eléjön : ..Hadlava (=r hallá) holtát te-

remt istentl." — „Haraguvék isten és veteve (=
veté) t ez munkás világbele." — ..Imádjok uromk

Isten kegyilmét ez lélikért.

Nyelvtanilag megjegyzend , hogy általános

gyakorlat szerént , Isten' mint legfelsbb lény, név-

mutatóval vagy anélkül használtathatik , de az ige,

mely reá áthntólag viszonylik , mindig tárgyi rago-

zással jár
,

pl. Istent (v. az Istent) nem látjuk , csak

munkáiból ismerjük , Istent imádjátok, vagy az Istent

imádjátok
, (, Istent imádjatok' már azt tenné : [vala-

mely] Isten legyen az , kit imádjatok , nem ember).

Eiüuk az , Isten' szóval különféle érzelmek , in-

dulatok, esküvések, bizonyítások stb. kifejezésére is,

különösen 1) Nagy fájdalomban, szomorúságban. Is-

tenem, Istenem ! Boldog Isten, mire jutánk ! Jaj Iste-

nem de nagy baj , kilencz tehén, még sincs vaj. (Km.).

Jaj Istenem , mire jutánk, kilencz gyermekbl tíz ma-

radt. (Km.). Istenem, teremtöm , hol az én szeretöm.

(Népd.). 2) Öröm és hála kifejezésére. Istenem, beh

örülök ! Istenem, beh szép ! Hála Istennek ! Isten fizesse

meg. Csak Isten fizessével fizetett. (Km.). 3) Jót, vagy

rosszat kívánva. Isten áldjon meg. Isten veled. Isten

hozzád. Isten hírével. Adná a jó Isten. Isten büntesse

meg. Verje meg az Isten mind a két kezével. 4) Csu-

dálkozáskor, bámuláskor. Ur Isten, mi az f Szent Is-

ten , mi történt? 5) Midn valamitl idegenkedünk.

Isten mentsen meg ! Isten ne adja ! Isten rizz ! 6) Mi-

dn mentegetdzünk. Isten ne vegye rósz néven. Isten

bocsáss v. bocsa ! 7) Valaminek rosszalásakor. Isten

verte, Isten büntette gonosz embere. Isten adta sok rósz

fia. Isten taszította gyáva embere. 8) Ráhagyólag.

Isten neki. Isten oda. 9) Kétkedöleg. Tudja Isten, v.
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Isten tudja, mi lesz még bellünk. 10) Esküvleg, vagy

bizonyitólag. Isten úgy segéljen. (Isten úgyse). Isten en-

gem. Istenbizon. Istenemre. Isten látja lelkemet. „Isten

bizonyom , sirattam az szegény ártatlan iffiaknak ve-

szedelmeket. " Levél 1557-bl. (Szalay Á. gyjt.).

Az ,isten* szó eredetére nézve különféle véle-

mények vannak. Révai egyértelmnek állítja a Je-

hova szóval , s véleménye szerént am. aki vagyon,

minthogy héber nyelven jesch am. lény , létez vala-

mi , s arabul esztlii , latin est , német ist, (görög taxi,

szláv jeszt, szanszkrit aszd v. eszti, perzsa : észt vagy

Jieszt stb.), honnan en harmadik személyraggal szár-

mazott volna : eszthien, isten. Egészben véve egyezik

a perzsa jisdan szóval, mely a jó istenség neve volt.

De eléjön a perzsában ized vagy ezid is, mely szintén

am. isten. Mások szerént a chaldaeai esta-bó\ szárma-

zott , mely tüzet jelent , s megegyezik az örök tüzet

jelent görög éaríu (latin vesta) v. íatia névvel.

Mind ezen fejtegetéseknél kevés vagy semmi

figyelemmel nem valának épen magára a magyar

nyelvre. A magyarban régiesen is am. a mai ös , fen

pedig vagy tön , vagy dön , s mély hangon : don is-

meretes képzk, mint újdon, zordon, mely csak víjabb

idben rövidült zord-ák, s mely képzk különösebben

fneveket is alkotnak, mint ösztön {z= ííz-tön), haja-

don, gordon stb. Ezek után Ítélve ösdön v. régiesen :

isden vagy isten, annyit tesz mint is-tev v. s-tev,
öszvébbhúzva is- v. ös-tö (,t l

elötö szóban is am. te-

v) , és n toldalékkal (mint eleven), ös-tön, is-tön, is-

ten ; tehát jelentése : smüköd vagy svaló, slény,

melynek ezek szerént akár tiszta magyarságát , akár

találó jelentését , találóbbat , mint bármelyik a mon-

dottak közöl csak az elfogult tagadandja. S a ma-

gyar még különösen szereti hozzá tenni : él. Eskü-

szöm az egy élö istenre, a Bécsi codexben : eleven Is-

ten , mintha mondaná : oly slény , mely nem holt

(mint a bálványok), hanem él. Némelyek megenge-

dik, st elfogadják ugyan, hogy az is szótag am. ös,

mely a finn nyelvben isá'
,

(s am. apa), hanem a ten

szórészt a tatár tengri (= ég, és isten) szóból öszve-

tettnek s módosultnak hiszik. Figyelmet érdemel,

hogy a ,tengri' szónál még egyszerbb a sínai thién,

mely am. ég ; id ; nap (coelum , tempus ; dics) ; a

honnét is-ihien vagy s-id, (mintegy s idtl fogva

való), vagy ös-ég, (azaz églakó) jelentés volna. Ta-

gadhatatlan , hogy nyelvünk a tatár nyelvekkel van

legközelebbi rokonságban, de az sem szenved kétsé-

get, Deguigues egyetlen történész után, ki sínai for-

rásokból írta meg a hunnok v. hunok, mint szerénte

is a magyarok sei történetét, hogy hunn eleink ezer

évnél húzamosb ideig laktak volt a sínaiak tszom-
szédságában

, st részben ezekkel egyesültek. V. ö.

HUN. Azonban a tiszta magyar fejtegetésnek itt sincs

szüksége idegen nyelvre.

ISTEN ADTA, am. úgy amint Isten teremtette,

úgy amint Isten kezébl kijött.

„Hol forrás csörgedez,

Egy jámbornak áll kis kápolnája
,

Nyílt , födetlen ; ég mosolyg le rája

Egy letzött kard a szent kereszt ott

,

És az oltár Isten-adta föld."

(Salamon. Vörösmartytól).

Mint indulatot kifejez szóval vagy kedvesnek talá-

lunk valakit
,

pl. Isten adta kis barnája, beh illett a

csókom rája, (népd.) ; vagy pedig valamit roszalunk,

pl. Isten adta vize, se bze, se íze. Isten adta koldusa,

mindig alkalmatlankodik rajtam. A két értelem közti

különbség a kiejtés hangoztatásában rejlik ; t. i. az

els értelemben a kifejezést vidoran, gyorsan; az utób-

biban pedig vontatva hangoztatjuk. Fölveszi a név-

ragokat is, pl. Ne higy a leánynak, az isten adtának.

(Népd.).

ISTEN ANYJA , am. boldogságos szz Mária,

ki Jézust szülte , ki Isten éá ember egy személyben.

ISTENASSZONY, (isten-asszony) ösz. fn. A
régiek hitregéi szerént isteni hatalmú és rangú n-
személy

,
pl. Juno, Venus , Diana stb. 1. ISTENNÉ.

1STENBELI, (isten-beli) ösz. mn. A Tatrosi co-

dexben am. Istentl származó. „M istenönkbeli ir-

galmasságnak miatta." (A latinnak szószerénti fordí-

tása : per visccra misericordiae Dei nostri).

ISTEN BIZON , ISTEN BIZONYSÁGOM. Es-

küv vagy ersen bizonyító szavak. Isten bizon, nem

tudok e dologról semmit.

ISTEN BOCSÁSS v. BOCSÁSSA BNÖMET,
mentegetdz szavak, melyekkel élünk, midn olyas-

mit mondani készülünk , mit rosznak tartunk. Isten

bocsáss, az ördög hozta t ide, nem is a jó.

ISTEN CSODÁJA v. CSUDÁJA, am. valamely

rendkívüli bámulatos látvány , undok torzkép, ször-

nyeteg. Jaj, mily Isten csudája ezen ember.

ISTENDOMB, hegy neve Erdélyben, Maros

•székben.

ISTENÉL, (isten- él v. isten él) áth. m. istenélt

v. isteniéit, htn. —ni v. istenleni. Isten gyanánt tisz-

tel, imád valakit vagy valamit. Hogy isteneljem , ami

nem Istenem. (Km.).

„Látá ezt az örök hír; s felemelked

Két szárnyára vévé nagy nevedet , Virág 1

S túl a csillagokon Melpomene fiát

Istenié diadalmi hang."

Virág Benedekhez Csokonai.

ISTENÉLÉS, 1. ISTENLÉS.

ISTENEMBÉR, (isten ember) ösz. fn. Keresz-

tény hittani értelemben, Jézus Krisztus, Isten és em-

ber egy személyben.

ISTENEMRE, (is-ten-ém-re) esküvési vagy er-

sen bizonyító indulatszó. Istenemre (esküszöm, mon-

dom) ezt nem cselekedtem.

ISTENERÖ , (isten-er) ösz. fn. 1) Isten min-

denhatóságáról elménkben alkotott fogalom. 2) Szel-

lemi er , tehetség , mely kitnbb emberekben nyi-

latkozik.
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ISTENÉRT
,

(ís-ten-ért) indulatszó , melylyel

megütközésünket, roszalásunkat jelentjük ki valami

fölött. Istenért, mit csinálsz f

ISTENES, (is-tenés) mn. tt. istenes- 1 v. — et,

tb. — ék. Isteni tiszteletre, imádásra vonatkozó
;
jám-

bor , buzgó, ájtatos. Istenes ének. Istenes életet élni.

Istenes jóságok. Istenes emberek, hivek. Vannak ily

vezetéknevü családok is.

ISTENÉSÉDIK, (is-ten-és éd-ik) k. m. istené-

séd-tem
,

—tél ,
— éti. 1) Istenessé , azaz jámborrá,

ájtatossá leszen. 2) Isteni rangra emelkedik , isten

gyanánt tiszteltetni kezd.

ISTENÉSÍT, (is-ten-és-ít) áth. m. istenésít- ett.

htn. — ni v. — eni. 1) Valakit jámborrá, ájtatossá

tesz. 2) Isten gyanánt tekint, tisztel ; helyesebben :

istenít.

ISTENÉSKÉDÉS, (is-ten-és-kéd-és) fn. tt. iste-

néskédés-t. tb. — ék, harm. szr. — e. Jámbor, ájtatos

életmód gyakorlása.

ISTENÉSKÉDIK, (is-ten-éa-kéd-ik) k. m. iste-

néskéd-tpm, — tél, — ett. Jámbor, ájtatos, buzgó élet-

módot gyakorol.

ISTENÉSSÉG
,
(is-ten-és-ség) fn. tt. istenésség-

ét, harm. szr. — e. Jámborság, vallási buzgóság, ájta-

tosság.

ISTENÉSÜL
,
(is-ten-és-ül) önh. m. istenésül-t.

Isteni tiszteletben részesül, istenek sorába igtattatik.

Máskép : istenül.

ISTENÉSÜLÉS
,
(is-ten-és-ül-és) fn. tt. istené-

sülés-t, tb. — ék. Állapot, midn valaki istenesül. V.

ö. ISTENÉSÜL.
ISTENÉSÜLT, (is-ten-és-ül-t)mn. tt. istenésült-

et. Istenhez hasonló rangra emeltetett, isteni tiszte-

letre méltatott. Istenesült római császárok. Istenesült

hsök a görögöknél.

ISTENÉSZ, (1), (is-tenész) fn. tt. istenész-t, tb.

— ék. L. HITTUDÓS.
ISTENÉSZ, (2), (isten-ész) ösz. fn. Isteni ész.

1) A legfbb lénynek tulajdonított észbeli er; 2)

az emberekben az isten eszéhez hasonlító lelki te-

hetség.

„S most helyettök hófehér burokban

Jár a béke s tiszta szorgalom

;

S a mvészet fényl csarnokokban

Égi képet \íj korára nyom

;

S míg ezer fej gondol istenészszel

,

Fárad a nép óriás kezével."

Vörösmarty (Liszt Ferenczhez).

ISTENESZME, (isten-eszme) ösz. fn. Eszme,

melyet elménkben az Isten léte s munkásságáról al-

kotunk, táplálunk.

ISTENÉZ, (is-ten-éz) áth. m. istenéz-tem, —tél,

— étt. Valakit istennek nevez, hí, isteni czimmel tisz-

tel. Máskép : istenéi.

1STENÉZÉS, (is-ten-éz-és) fn. tt. istenézés-t, tb.

—ék harm. szr. — e. A tisztelésnek legmagasabb

foka, illetleg imádás, mely által valakit isteneznek.

Máskép : istenélés.

ISTENFA, (isten-fa) ISTEN FÁJA, 1. ABRUT-
ÜRÖM.

ISTENFELEDÉS
,
(isten-feledés) ösz. fn. Er-

kölcsi állapot, midn valaki Istennel , mint az erköl-

csi törvények hozójával és bnnek büntetjével nem
gondol.

ISTENFELEDÖ
,
(isten-feled) ösz. mn. Isten-

nel vagy Istenre nem gondoló, úgy cselekv, oly éle-

tet gyakorló , mintha Isten nem is volna , vagy nem
is parancsolná, hogy jók legyünk.

ISTENFÉLÉS, (isten-félés) ösz. fn. Az isteni

akaratnak és parancsainak tisztelése
,
jámbor , erköl-

csi élet általi teljesítése.

ISTENFÉL, (isten-fél) ösz. mn. Jámbor élet,

ki Isten iránti tiszteletbl az erkölcsi , különösen ki-

nyilatkoztatott vallási törvényeket leikiesméretesen

teljesíti. Istenfél keresztények.

ISTENFÉLLEG, (isten-félleg) ösz. ih. Jám-

borul, az Isten parancsait tiszteletben tartva és meg-

rizve. Istenfélleg élni.

ISTEN FIA, am. Jézus Krisztus, a Szenthárom-

ság második személye , ki az Atyától öröktl fogva

született.

..Nyilván látjátok Isten haragját,

Mind ez világon boszuállását :

Mert nem tiszteljük az Isten Fiát

,

Szent Fiának vére hullását."

Protestáns panaszló éneke, 1549-bl. (Thaly K.

gyjt-)-

Szélesebb bibliai ért. Isten fiainak neveztetnek álta-

lán a jámborok , a jó emberek ; legkülönösebben a

fejedelmek. V. ö. ISTEN.

ISTENFIÚSÁG, (isten-fiúság) ösz. fn. Tulaj-

donság , melynél fogva Krisztus urunk Isten fiának

hívatik.

ISTENGÚNYOLÁS
,

(isten-gúnyolás) ösz fn.

Erkölcstelen cselekvés, midn valaki az Istent vagy

Isten nevét gúnynyal illeti. V. ö. GÚNY.

ISTENGÚNYOLÓ, (isten-gúnyoló) ösz. mn. Ki

az Istent gúnyos szavakkal illeti. Istengúnyoló hitet-

lenek.

ISTEN HARAGJA, Dunán túl am. Isten nyi-

la , mennykcsapás. Beleütött a házba az Isten ha-

ragja.

ISTEN HÁTA MÖGÖTT, am. félre fekv he-

lyen, utón kivül. Isten háta mögött lakni. Isten háta

mögött fekv helység.

ISTEN HÁZA, 1. TEMPLOM.

„ Télen nyáron pusztán az én lakásom

;

A rózsámat is csak vasárnap látom

,

Lakásom van hortobágyi pusztába
,

Nem járhatok én az Isten házába !

u

Néprlal (Tompa M. szerzeménye).
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ISTENHIVO, (isten-hivö) ösz. fu. Személy vagy

bölcsész, ki Istent hisz, s azt mindenek teremtjének

vallja, de kinyilatkoztatást nem hiszen. (Deista).

ISTENHIVSÉG, (isten-hivó'ség) ösz. fn. Böl-

csészeti vagy hitvallási tan , mely szerint Isten van,

de kinyilatkoztatott isteni vallás nem létezik. (De-

ismus).

ISTEN HOZTA, üdvözl szózat, melylyel a

hozzánk belép vendéget fogadjuk. Isten hozta önt.

Isten hozta kigyelmedet. ,Isten hozott' (azaz téged v.

benneteket), ha valakit tegezünk.

ISTEN HOZZÁD, búcsúzó szózat , melylyel az

egymástól elválók élai szoktak , máskép : Isten ve-

led. Több személyhez szólva : Isten hozzátok. Isten

veletek.

„Isten hozzád , többet nem szólt,

Nyakamba borult s megcsókolt." Csokonai.

Tréfásan : Isten hozzád kapufa , arról mondják , ki

búcsúvétel nélkül elmegy, elillan valahonnét.

ISTENI, (is-ten-i) mn. tt. isteni-t , tb. — tk. 1)

Istent illet. Isteni lisztelet , szeretet, szolgálat. 2) Is-

tentl ered. Isteni küldetés, származás. Isteni parancs,

rendelet. Isteni akarat, jelentés, nyilatkoztatás. Isteni

gondviselés. Isteni szózat. 3) Istenre vonatkozó. /*-

teni tudományok. Isteni félelem. Isteni tisztelet. 4)

Átv. ért. és köz nyelven mondják oly dolgokról, me-

lyek igen jelesek , kitnk , felségesek. Isteni gondo-

lat. Isteni mü. Tulzólag nagyító , néha csekély dol-

gokra is alkalmazott kifejezés.

ISTEN IGAZÁBAN, Balaton vidékén am. bi-

tangra hagyva , egyedül az Isten gondviselésére bíz-

va. Általánosb szokással am. derekasan, egész ervel.

ISTENIGE, (isten-ige) ösz. fn. Isten szava , a

Szentírás tanítása; egyházi beszéd.

ISTENÍHLELÉS
,
(isten-íhlelés) 1. ISTENSU-

GALLÁS.
ISTENILEG-, (is-ten-i-leg) ih. Isteni módon.

Atv. ért. dicsén, jelesen, fölségesen.

ISTENIMÁDÁS, (isten-imádás) ösz. fn. A tisz-

teletnek és hódolatnak legfelsbb neme , mely egye-

dül Istent illet.

ISTENIMÁDÓ
,
(isten-imádó) ösz. mn. és fn.

Oly személyrl mondjuk, ki az Istent imádja.

ISTENISÉG, (isten-i-ség) fn. tt. isteniség-ét,

harm.szr.—e. 1) Isteni természet, isteni tulajdonságok

öszvege. Krisztusban az isteniség és emberiség egyesül-

lek, (deitas). 2) Isteni eredet, származat. A szentírás

istenisége, (divinitas).

ISTENISMERET, (isten-ismeret) ösz. fn. Isten-

rl , amennyire emberileg lehet , képzett fogalmak

öszvesége.

ISTENÍT, ISTENIT, (is-ten-ít) áth. m. istenít-

ett, htn. —ni v. —eni. Átv. ért. embert vagy más
teremtett állatot istennek vall , oly dicsnek

,
jeles-

nek, fölségesnek tart, mintha valóságos isten volna.

ISTENITAL, (isten-ital) Ösz. fn. A régiek hit-

regéje szerént ama drága , s mintegy szellemi ital,

melylyel az istenek éltének. Átv. ért. igen finom,

édes ital, pl. tokaji, malagai stb. (Nectar).

ISTENÍTÉLET, (isten-itélet) ösz. fn. Közép-

kori birói eljárás a bnösség kinyomozásábau, t. i. a

bnösség vagy büntelenségröli eldönt ítéletet némely

életveszélyes bizonylatok, pl. bajvívás, tz- vagy víz-

próba kimenetelébl mondották ki. (Középkori latin

szóval : ordalium, az angolszász ordál, alsó német or-

deel, azaz Urtheil szótól).

ISTENÍTÉS , ISTENÍTÉS ,
(is-ten-ít-és) fn. tt.

istenités-t, tb. — ék , harm. szr. —e. A tisztelésnek,

illetleg imádásnak cselekvényc , melylyel valakit v.

valamit istenítenek. V. ö. ISTENÍT.

ISTENIVÉGZÉS, (isteni-végzés) ösz. fn. 1) Ál-

talán, Isten akarata, rendelete. 2) Különösen a világ

és emberek sorsa, mennyiben Isten által intéztetik.

Megnyugodni az isteni végzésen. Ki tehet az isteni vég-

zés ellen '? Rendszerént külön írjuk.

ISTENI VÉGZET, 1. ISTENI VÉGZÉS.
ISTENKÁROMLÁS, (isten-káromlás) ösz. fu.

Szó vagy beszéd , mely által valaki Isten irányában

méltatlanul nyilatkozik , mely által az Istent holmi

becstelen czimekkel illeti vagy tökéletlenségeket tu-

lajdonít neki, pl. ki az Istent igaztalannak, személy-

válogatónak mondja stb. 1. KÁROMOL, KÁROM-
KODIK.

ISTENKÁROMLÓ, (isten-káromló) ösz. mn. és

fn. Ki az Isten ellen méltatlan , becstelen szavakkal

kikel , s tökéletlenségeket tulajdonít neki. Istenká-

romló, hitetlen, vallástalan ember.

ISTENKEDÉS
,

(is-ten-kéd-és) fu. tt, istenke-

dés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. 1) Állapot, midn
valaki isteni hatalmat igényelve mködik.

„Mindenható elménk istenkedése

Ég- s földbe hat , mint az , kivel rokon.

"

Kisfaludy K.

2) Rimánkodó könyörgés az Isten nevében.

ISTENKÉDIK, (is-tenkéd-ik) k. m. istenkéd-

lem, —tél, — éti. 1) Isteni hatalmat igényelve, isteni

nevet bitorolva mködik. 2) Isten nevére hivatkozva

rimánkodik , könyörög.

ISTENKEGYELME-FÜ, I. CSIKORKA. (Gra-

tiola officiualis).

ISTENKÉSÉRTÉS v. —KÍSÉRTÉS, (isten-

késértés) Ösz. fn. Maga veszélyeztetésével járó el-

szántság, munka, egy magában helyes czél elérése v.

vállalat kivitele végett.

ISTENKORSÓCSKÁJA, 1. BOLONYIK.
ISTEN LÁTJA LELKEMET ! esküvést vagy

bizonyítást , vagy mentséget kifejez mondat, mely-

lyel az Isten mindentudására hivatkozunk.

ISTENLÉS, (isten-el-és) fn. tt. istenlést, tb.

—ék , harm. szr. — e. Cselekvés , vagyis tisztelés

neme, mely által valakit isten gyanánt imádunk , is-

tennek nevezünk. V. ö. ISTENEL.

ISTEN MENTSEN ! szabadkozó, mentegetdz,

óvakodó, valamely roszat tagadó, elhárító kifejezés,

s am. dehogy , a világért sem, távol legyen.



143 ISTENMEZEJE —ISTEN OSTORA ISTENROKONSAG—ISTENTELENKEDES 1 4 4

ISTENMEZEJE, falu Heves megyében ; helyr.

Istenmezejé-n, — re, —röl.

ISTENNÉ
,
jobban : ISTENN

,
(isten-nö) fn.

tt. istenné t v. istennö-t. A régiek hitregéi szerén t am.

Isten gyanánt tisztelt, imádott nszemély, vagy isteni

er, hatalom nó'személyben ábrázolva , milyenek vol-

tak : Juuo, Venus, Diana, Galatea stb.

..Ragyogsz felém, éj csillagfátyol a
,

Könyümön rengesz , hold , szelíd istenné !

Ah , nem levek az éghez hívtele nné
,

Reményem mégis messze pártol a."

Szemere Pál.

ISTENNÉBE , a székelyeknél összehúzva , eb-

bl : Isten nevében ; 1. ezt.

ISTEN NEKI ! ráhagyást , megegyezést, enge-

dést jelent indulatszó , s am. nem bánom, legyen,

hagyján, ha úgy tetszik, Isten nevében stb. Isten neki

!

hát csak elmegyek magam is.

ISTEN NEVÉBEN , ih. gyanánt használtatik,

1) am. ingyen, ajándékból, alamizsnaképen, isteni ju-

talom vagy fizetés fejében. Adj a szegénynek Isten

nevében. Isten nevében dolgozni. 2) Am. Isten segítsé-

gével. Menjünk hát Isten nevében. Székelyesen össze-

vonva : istennébe v. istennében.

ISTENNYILA, (isten-nyila) ösz. fn. A nyila

személyragos állapotban van, s ragoztatik. Képes ki-

fejezés, s am. villám , mennyk. Beütött házunkba az

istennyila. Üssön bele az istennyila.

„Kidlt , bedlt az oldala
,

Bele jár az istennyila."

Vörösm.

Köz nyelven roszaló értelemmel bír. Mi istennyilát

csinálsz itten t Menj innét istennyilába. Mátyusföldén

egyszeren is használják : nyila. Ali a nyila , megint

itt vagy ? Takarodjál nyilába.

ISTENNYILAFÜ
,

(isten-nyila-fü) ösz. fn. 1.

SZÁDOR. (Orobanche).

ISTENNYILATKOZAT, (isten-nyilatkozat) ösz.

fn. Isten akaratának, parancsainak, tetteinek, oktatá-

sainak nyilvánulása, részint közvetlenül a régi prófé-

ták eltt, és által , részint közvetve a világ igazga-

tásában.

ISTEN ORSZÁGA, am. idveziiltek hazája,

mennyország. Szélesb ért. keresztény hivek gyüleke-

zete, anyaszentegyháza e földön. Legszélesb ért. er-

kölcsi világ.

ISTENORSZÁGLÁS, (isten-országlás) ösz. fn.

Mózes által alapított héber alkotmány, mely szerint

Jehova a hébernép nemzeti istene, s az álladalom lát-

hatatlan fnöke, Mózes pedig ennek helytartója vala.

(Theocratia).

ISTENORSZÁGLAT, (isten-országlat); lásd:

ISTENORSZÁGLÁS.
ISTEN OSTORA , am. eszköz, Isten kezében,

akár egyes emberek , akár népek fenyítésére.

ISTENROKONSAG
,

(isten-rokonság) ösz. fn.

Rokonság az Istennel , erkölcsi és szellemi értelem-

ben véve.

ISTENSÉG, (isten-ség) fn. tt. istenség-ét, harm.

szr. — e. 1) Isteni lény, isteni természet. Jézus isten-

ségét hiv keresztények. Jézus istenségét tagadó hitlenek.

„Légy jelen , könyörgünk , mostan azok ellen
,

Azkik káromkodnak Istenséged ellen !

a

Thaly K. szerént a XVI v. XVII. századból.

2) Isten. Fölséges, örök, mindenható Istenség. Imá-

dunk szent Istenség. ., Azért az úr Istenség úgy akar-

ja , hogy mind földön meunyön , csak az szent bé-

keség maradjon meg." Góry-cod.

ISTENSUGÁLLÁS
,

(isten sugallás) ösz. fn.

Széles ért. isteni mködés , mely által Isten, mintegy

közvetlenül fölvilágosítja értelmünket , s az erkölcsi-

leg teendket tudtunkra adja. így neveztetik azon

tudomás is, melyhez ember ily rendkívüli módon jut.

Istensugallásból történt, hogy stb. Szorosb bibliai ért.

az isteni ihlés azon neme , mely által Isten emberi

észt fölülmúló erkölcsi tárgyakat, vallású tanokat, s

emberileg elre nem látható jövendket kinyilatkoz-

tatott a prófétáknak , s más választott híveinek.

ISTENSZAKÁLLA v. ISTENSZAKÁLLAFÜ,
(isten-szakálla-fü) ösz fn. Pimpinella nev növény

egyik faja.

ISTEN SZERELMEÉRT! Kérést, feddést je-

lent indulatszó. Isten szerelmeért ! kérlek, ne tedd azt.

Isten szerelmeért ! mit csinálsz t

ISTENSZERETET, (isten-szeretet) ösz. fn. Er-

kölcsi magaviselet, melyet valaki Isten irányában,

Istenhez vonzódva az által bizonyít, hogy a jótette-

ket gyakorolja.

ISTENSZOBOR, (isten-szobor) ösz. fn. Hitregei

vagy valamely pogány istent ábrázoló szoborm.

ISTENTAGADÁS, (isten-tagadás) ösz. fn. Isten

lételének tagadása , midn valaki állítja és vitatja,

hogy nincs Isten.

ISTENTAGADÓ, (isten-tagadó) ösz. mn. és fn.

Ki nem hiszi , hogy Isten van, s ezen véleményét vi-

tatja is.

ISTENTASZÍTOTTA
,

(isten-taszította) ösz.

mn. Együgy, gyáva, gyüge, mamlasz. Istentaszitotta

ember.

ISTEN TEHÉNKÉJE. Fekete pettyes és vörös

paizskáju bogárka. (Cantharis rubra).

ISTENTELEN, (is-ten-telen) mn. tt. istentelen-t,

tb. — ék. Ki oly feslett és botrányos életet él, mintha

Istent sem hinne , vagy mint mondaui szokás : kinek

se Istene , se lelke. Istentelen pogány ember. Isten-

telen szokás. Szorosb ért. Istentagadó , Istent nem
hiv.

ISTENTELENKEDES, (is-ten-telen-kéd-és) fn.

tt. isteiitelenkédés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Feslett,

erkölcstelen, gonosz életmód gyakorlása.
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ISTENTELENKÉDIK
,
(is-ten-telen-kéd-k) k.

m. istentelenkéd-tem ,

— tél ,
—étt. Erkölcstelen, fes-

lett, gonosz életmódot gyakorol.

ISTENTELENSÉG, (is tea- telén ség) fn. tt. w-

tenlelenség-ét , harm. szr. — e. Isten megvetésére v.

épen tagadására mutató erkölcstelen, feslett életmód,

rendkívüli romlottsággal járó cselekvés. Istentelenség

az árvákat és özvegyeket úgy megcsalni Borzasztó,

hallatlan istentelenség !

ISTENTELENÜL
,
(is-teu-telen-ül) ih. Feslett

életén, Istenrl és annak törvényeirl megfeledkez-

ve , Istentl elrugaszkodva , szörny gonoszul. Isten-

telenül élni. Istentelenül kínozni
,

gyötörni ember-

társait.

ISTENTISZTELET, (isten-tisztelet) ösz. fn. A
protestáns keresztényeknél egyházba gylve Isten

imádása, és Isten igéjének hirdetése, s hallgatása.

ISTENTUDALOM , ISTENTUDAT ,
(isten-tu-

dalom v. -tudat) ösz. fn. Emberi kell felfogás az Is-

ten létérl.

ISTENTUDOMÁNY, (isten-tudomány) 1. HIT-

TUDOMÁNY, HITTAN.
ISTENTUDÓS, (isten-tudós) 1. HITTUDÓS.

ISTENURALOM
,
(isten-uralom) 1. ISTENOR-

SZÁGLÁS.
ISTENÜL, (istenül) ih. Istenképen ; Isten gya-

nánt. A teremtett lényeket Istenül imádni.

ISTENÜL
,

(is-ten-l) önh. m. istenül-t. Átv.

ért. isteni dicsségben részestíl ,
mintegy Istenné

leszen.

ISTENÜLÉS, íis ten-ül-és) fn. tt. istenülés t, tb.

— ék , harm. szr. — e. Olyan tiszteletben részesülés,

mint az istenek részesülni szoktak ; dicsöülés.

ISTEN ÜNÖJE, 1. ISTEN TEHÉNKÉJE.
ISTEREK v. CSSZTELEK ,

CSESZTEREK,
falu Torontál megyében ; helyr. Isterek-én ,

— re
}—röl.

ISTÓK , férfi kn. tt. Istók-ot , harm. szr. —ja.

Közuépi nyelven az István névnek nagyított módosí-

tása
, s felntt emberekrl mondjuk. Istók bátyám.

Gúnynévül is használtatik , s néha bolondot jelent.

Bekukkantott, mint bolond Istók Debreozenbe. (Km.).

Kinek Isten nem adja, Kovács Istók meg nem koholja.

(Km.). Mindenütt Istók. Eredj te Istók.

ISTÓKOS
,
(istók-os) mn. tt. istókos-t v. —at,

tb. — ak. Bolondos, dre. Értelmét a közmondásbeli

bolond Istóktól vette , ki hagyomány szerént lévai

születés volt, s évenként eljárt Debreczent megnézni,

de csak a vámsorompóig ment, honnan betekintvén a

városba, ismét haza tért. (Dugonics szerint).

ISTÓKOSAN, (istók-os-an) ih. Bolond Istók

módjára ; esztelenül , felébe , harmadába. V. ö. IS-

TÓKOS.
ISTOR, tájdivatos ostor helyett ; 1. ezt.

ISTÖK, U'-jdivatOo üttök holvett ; 1. ezt.

ISTRÁNG
, fn. tt. istráng- ot , harm. szr. —ja.

Ugyanaz a latin strangulum , német Strang ,
olasz

AKAD, NAGi" SZÓTÁR III. KOT.

sti inga stb. szókkal. Jelent általán vékonyabbféle köte-

let, különösen hámkötelet. Lóistráng, hámistráng. V.

ö. HÁMKÖTÉL
ISTRÁNGOL

,
(istráng- ol) áth. m. istrángol-t.

1) Istránggal ver, megver vagy megfojt, felakaszt

valakit. 2) Istránggal felszerel, ellát.

ISTRÁZSA , a szláv nyelvbl csúszott át ; ma-

gyarosan ÓV, rálló; amabból eredett : strázsál, mely

am. rt áll.

ISTVÁN, (hellén-latin Stephanus-hói eredett, je-

lentése : koszorú) ; férfi ku. tt. Islván-t , tb. — ok,

harm. szr. —ja Stephauus Sz. István király

„Ah! hol vagy magyarok

Tündökl csillaga

!

Ki voltál valaha

Országunk istápja V

Hol vagy István király ?

Téged magyar kivan
,

Gyászos öltözetben

Te eltted sírván.

Tekints István király

!

Szomorú basádra
,

Fordítsd ^ nemeidet

Régi országodra
"

Régi szent ének (Erdélyi J. gyjt.).

Több helységek neveztetnek róla , u. m. Istvánfalva,

Istvánháza, Istvánmegye, Istvánvágás, Istvánd, Islván-

di, Istvánlelke (Pest határában) s>cb.

ISTVÁND , LESENCZE— , falvak Szála me-

gyében ; helyr. Istvánd on, — ra, — ról.

ISTVÁNDI, mezváros Somogy megyében ;
falu

Szathmár megyében. Helyr. Istvándi-ba ,
— ban,

— bél.

ISTVÁNFALU , helységek Szepes és Vas me-

gyében ; helyr. Istvánfalu-ba, — ban, —ból.

ISTVÁNFALVA , helység Pozsony megyében
;

helyr. Istvánfalvá-n, — ra, — ról.

ISTVÁNFÖLD, falu Torontál megyében ; helyr.

Istvánföld-ön, —re, — röl.

ISTVÁNHAZA, puszta Heves megyében; de

falu Erdélyben, Alsó-Fejér megyében ; helyr. István-

házá-n, —ra, — ról.

ISTVÁNHEGY , bányászgyarmat Krassó me-

gyében ; helyr. Istvánhegy-én, —re, — röl.

ISTVÁNRA, (István-ka) kies. férfi kn. It T«t-

vánkát. Kisded , fiatal vagy kedves István , Pistika.

ISTVÁNMEGYE, puszta Bács-Bodrogh megye

ben ; helyr. Istvánmegyé-n, — re, —röl.

ISTVÁN-VÁGÁS, falu Sáros megyében ; helyi

.

István- Vágás-on, — ra, — ról.

ISZ, (1), elvont hangutánzó gyök, melynek

származékai jelentenek a) csúszandó mozgást, u. m.

iszam, iszamodik, iszamlik, iszánkodik . b) elsurranó

mozgást , mint : iszki, iszkódik, iszkurdi.

10
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ISZ, (2), borzadási kedélyhang, az iszony, iszo-

nyodik, iszonyú, iszonyat, iszonyatos, iszonytató, iszo-

nyúság származékokban. Legközelebbi rokona azon

ir, melybl irtózik, irtóztató eredtek. Lásd : ISZONY
alatt.

ISZ
, (3) , elvont gyöke, vagyis törzsöke isza,

iszák, iszik szóknak. Rokon szí szóval. L ISZIK.

ISZA, (i sz-a) fn. tt. iszát. Oly személy , ki so-

kat iszik, máskép : iszos. Jobbára összetéve használ-

tatik , s ekkor általán am. ivó , valamit inni szokó.

Borisza , ki bort szokott inni ; bornemisza, ki nem

iszik bort; vízisza, ki vizet szokott inni.

ISZÁK, (1), (i-sz-ák v. i-sz-a-ak, v. i-sz-a-ak),

fn. tt. iszák-ot. Szeszes italokkal, különösen borral,

pálinkával mértéken túl élö, részeges ; isza. Ezen ér-

telemben az iszik igével egy gyökü.

ISZÁK
, (2), fn. tt. iszák-ot. Ugyanaz a latin

Saccus, német Sack, hellén cáxog, lapp tsakes, héber

pH? stb. szókkal , s jelent némely vidéken brtarisz-

nyát , másutt nyeregbeli általvetöt, Göcsejben, s du-

nántúli több vidékeken koldustáskát, mely két rész-

bl áll , s egyik elül, másik hátul fityeg.

ISZÁKOS, (1), (i-sz-a-ak-os) mn. tt. iszákos t

v. — at, tb. — ak. Részeges, iszos.

ISZÁKOS, (2), (iszák-os) mn. tt. iszákos-t v.

—at, tb. — ak. Iszák nev tarisznyával ellátott. Iszá-

kos nyereg. Iszákos koldus. V. ö. ISZÁK, (2).

ISZÁKOS-ÁLLAT, ösz. fn. Indiai emls állat,

hegyes és bajuszos orral (Schnauze), olyan lábakkal,

mint a majmokéi, és hosszú farkkal. Hasán redzetes

bre van , mely a hasbörrel együtt iszákot képez,

ebben fiait ápolván és hordozván. (Didelphis).

ISZÁKOSKODÁS
,

(i-sz-a-ak-os-kod-ás) fn. tt.

iszákoskodás-t , tb. —ok, harm. szr. —a. Mértéken

túl ivás , illetleg szeszes italok mértéktelen haszná-

lása , részegeskedés.

ISZÁKOSKODIK
,

(i-sz-a-ak os kod-ik) k. m.

iszákoskod-lam, — tál, —ott. Szeszes italokkal mér-

téktelenül él , részegeskedik.

ISZÁKOSSÁG, (i-sz-a-ak-os-ság) fn. tt. iszá-

kosság-ot, harm. szr. —a. Részegesség, iszosság, pi-

tyós8ág.

ISZALAG, (ih v. juh szalag) ösz. fn. Eredeti-

leg ih-szalag , mit másutt juh-szalagnak mondanak,

mint : ihász, juhász, ihok, juhok, ihar, juhar. Szalag-

alakú felfutó növényfaj a béresek nemébl, mely ki-

vált a síkföldi erdket szereti , s a fák derekaira te-

kerödzik. Máskép : vmike, venicz, szulák. (Clematis

vitaiba).

ISZAM, (isz-am) fn. tt. iszam ot, harm. szr. — a

v. —ja. Eredetileg , s általán am. helybl való ki-

mozdulás, csúszás, sikamlás. Gyógytani ért. valamely

Z8igernek rendes helyzetébl részintes vagy egészle-

ges kilépte, természetes vagy más nyilason, úgy hogy
a kimozdult rész köz takarók nélkül a léggel érint-

kezésbe jön (prolapsus, procidentia).

ISZAMEKONY, (isz-am ék-ony) mn. tt. iszam-

ékony-t v. —at, tb. —ak. Könnyen isz amodó.

ISZAMIK, (isz-am ik) k. 1. ISZAMODIK.

ISZAMKODÁS
,

(isz-am-kod-ás) fn. tt. iszam-

kodás t, tb. — ok, harm. szr. — a. Jégen csúszkálás,

csuszkárolás, irongálás.

ISZAMKODIK
,

(isz-am-kod-ik) k. m. iszam-

kod-tam, — tál, — ott. Székely szójárás szerént am.

csuszkái , csuszkorál , korcsolyával befutja a jeget,

irongál.

ISZAMLÁS, (isz-am- ol-ás) fn. tt. iszamlást, tb.

— ok, harm. szr. —a. 1. ISZAMODÁS.
ISZAMLIK, (isz-am-ol-ik) km. iszaml ott, htn.

— ani. 1. ISZAMODIK.
ISZAMÓ, (isz-am-ó) mn. sajátlag ,iszamik' igé-

nek részesülje. A régieknél, pl. a Carthausi névte-

lenben am. gyarló (caducus, mintegy csuszamló). „Mi

oka, szeret fiam, hogy esmeg ez iszamó világra tér-

tél?' (Toldy F. kiadása 160. lap).

ISZAMODÁS, (isz am-od-ás) fn. tt. iszamodás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Csuszamodás , valamely

testnek rendes állásából , helyzetébl el- vagy kisi-

kamlása. V. ö. ISZAMODIK.
ISZAMODIK, (isz-am-od-ik) k. m. iszamod-tam,

— tál, —ott. 1) Mondjuk tagról, midn csuklójából

kimozdul , kicsuszszanik. 2) Futauaodik , futásnak

ered, különösen jégen csuszkái, irongál. V. ö. ISZAM

ISZÁNK
,

(isz-án-k) fn. tt. iszánkot. Lásd :

IRONGA.
ISZANKODIK v. ISZÁNKODIK, (isz án-kod-

ik), 1. ISZAMKODIK. Igen valószín, hogy a szán,

szánka, szánkó név is innen vette eredetét, s tulajdon-

kép : iszán, iszánka, iszánkó , azaz oly eszköz, mely

iszánkodik, csuszamlik , vagy melyen iszamni, csúsz-

ni lehet.

ISZAP, (isz-ap) fn. tt. iszapot, harm. szr. —ja.

Gyöke a csúszást jelent isz ugyanaz , mi az iszam,

iszamlik szóké. Jelenti a víz által lerakott nyálkás

sarat , mely fris állapotában sikos , csúszós szokott

lenni Az árvíz iszappal behordja a földeket, réteket.

ISZAPDA, (isz-ap-da) fn. 1. ISZAPPAD.

ISZAPFOLYÓFÜ
,

(iszap-folyó-fü) ösz. fn. A
folyókák , vagyis szulákok neméhez tartozó füfaj,

nyildad levelekkel (convolvulus arvensis). Máskép :

kis fulák, szulák, folyófö.

ISZAPFÜ, (iszap-fü) ösz. fn. lásd : ISZAPFO-
LYÓFÜ.

ISZAPFÜRD, (iszap-fürd) ösz. fn. Fürd oly

iszapban, mely gyógyervel bir.

ISZAPGÖDÖR, (iszap-gödör) ösz. fn. Gödör,

melyben az átfutó árvíz , vagy általán a kiapadt víz

iszapja lerakodik, vagy lerakodott.

ISZAPGYOPÁR, (iszap gyopár) ösz. fn. A gyo-

párok neméhez tartozó növényfaj, mely iszapos föld-

ben tenyészik. V. ö. GYOPÁR.
ISZAPHAL, (iszap-hal) ösz. fn. Általán halfa-

jak, melyek iszapban , vagyis iszapos vízben szeret-
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nek lakni , milyenek némely pontyfajok
,

pl. czoni-

pók, kárászok, de különösen, a csíkok, 'angolnák.

ISZAPÍT, (isz-ap-ít) áth. m. iszapított , htu.

—ni v. — ani. Tulajdonképen : iszappá tesz. Külö-

nösen 1. ISZAPOL.

ISZAPLÓ, 1. ISZAPOLÓ.

ISZAPMERO, (iszap-mer) sz. fn. így nevez-

tetnek azon különféle alakú eszközök, edények vagy

gépek, melyekkel a csatornák, folyók, kutak, árkok

fenekén öszvegjült iszapot kitakarítják.

ISZAPMÜ, (iszap-mü) ösz. fn. A folyóvízi aranyá-

szok , aranymosók sajátságos eszköze , illetleg ro-

vátkolt s lejtésen felállított deszkája vagy padja,

melylyel az iszapban elszórva létez aranyszemeket

hosszas ide-oda lóbálgatás , mosás , öntözgetés után

elválasztják.

ISZAPODAS, (isz-ap od-ás) fn. tt. iszapodást,

tb. —ok. harm. szr. —a. A vízben felolvadt földré-

szecskéknek fenékre leszállása, s iszappá levésé.

ISZAPODIK, (isz-ap-od-ik) k. m. iszapod tam,

— tál, — ott. A vízrl mondjuk, midn lassan-lassan

kipárologván, a benne létez földrészecskék srsöd-
nek, míg végre iszappá alakulnak.

ISZAPOL, (iszap-ol) áth. m. iszapol-t. Iszappal

bevon , betakar , bemocskol. Az árvíz beiszapolja a

partokat, földeket, réteket, füvet, vetéseket. A keité-

szeknél faültetéskor a földet úgy meglocsolja, hogy

ez mintegy iszappá válik a végett, hogy a fa gyöke-

rei körül semmi üreg ne maradjon.

ISZAPOLAS, (isz ap-ol-ás) fn. tt. iszapolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Valaminek iszappal beta-

karása, bemocskolása.

ISZAPOLÓ, (isz-ap-ol-ó) fn. tt. iszapoló-t. Bá-

nyabeli munkás , ki az iszapban létez érezrészeket

mosás által, iszapmü segedelmével megtisztítja.

ISZAPOS, (iszapos) mn. tt. iszapost v. — at,

tb. — ak. 1) Iszappal bevont, födött, takart, mocs-

kolt. Iszapos vízpartok. Iszapos széna, legel. Iszapos

faderekak. 2) Iszappal vegyes, kevert. Iszapos víz.

ISZAPOSÁN , (isz-ap-os-an) ih. Iszappal be-

hordva , iszappal mocskolva , vegyülve, keverve.

ISZAPOSODÁS, (isz-ap- os-od-ás) fn. tt. iszapo-

sodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. A vízfenéknek vagy

vízmelléknek, árvíz lepte földnek azon állapota , mi-

dn iszapossá lesz. V. ö. ISZAPOS.

ISZAPOSODIK, (isz-ap-os-od-ik) k. m. iszapo-

sod-tam, —tál, —ott. Iszaptól bemocskolódik, iszap-

pal behúzódik, iszapossá lesz. Iszaposodnak árvízkor

a fák derekai, a megfutott rétek, legelök, vetések. Isza-

posodik a folyóvíz partja.

ISZAPPAD
,
(iszap-pad) ösz. fn. Padka, vagyis

tüzhelyforma pad a hámorokban , melyen az idegen

ásványrészektl elválasztott ónat megmossák.

ISZAPPÁRTAMAG, (iszap-párta-mag) ösz. fn.

Növényfaj a pártamagok nemébl , mely iszapfold-

ben tenyészik. (Pyretrum uliginosum. W).

ISZAPROJT, (iszap-rojt) ösz. fn. Növénynem
a két fbb hímesek seregébl, és magrejtsök rendé-

bl. Iszapos földben tenyészik. (Limosella).

ISZAPVONO, (iszap-vonó) ösz. fn. Általán esz-

köz, pl. hosszú nyélre szegezett deszka, melylyel az

iszapot eltakarítják. Ilyenek a sóaknai iszapvonók v.

nagyobbféle eszközök , melyek által , s lovak vagy

hajók erejével a vizek fenekén öszvegyült iszapot ki-

takarítják.

ISZAPZÁTONY, (iszap-zátony) ösz. fn. Zátony,

mely az öszvegyült víziszapból kerekedett.

ISZAPZSOMBOR, (iszap-zsombor) ösz. fn. Nö-

vényfaj a zsomborok nemébl, melynek levelei a víz

alatt pázsftosak, a víz felett láncsásak. A víz elszá-

radván, szára az iszapon elterül, s akkor minden le-

velei láncsásak. (Sisymbriutn amphibium).

ISZASÁG
,

(i-sz a-ság) fn. tt. iszaság-ot, harm.

szr. —a. Tulajdonság, vagyis rósz szokás, midn va-

laki szeszes italokkal mértéktelenül él.

ISZÉNY, (íz-ény) fn. tt. iszényt, tb. — e4. So-

mogyban am. némely más helyeken : izék ; 1. ezt.

ISZERNYÉK, (íz-er-eny-ék) fn. tt. iszemyékét

L. ÍZEK.

ISZIK
,
(i-sz-ik) k. és néha átható is. Gyökül

egyedül az i tekinthet , melynek tiszta származéka

i-ik, a jelenidben sz nyomosító hangot vett fel, s lett

i-sz-ik; múltakban u-t : (i-ék) helyett : i-v-ék ; i-tt,

(i-ott) v. i-v-ott ; jövben : i-andik v. i-v-and-ik ; pa-

rancsolóban (i-j-ál) helyett : i-gy-ál ; htn. inni, (i-sz-ni

helyett), innen az óhajtó : innám {i-sz-nám helyett).

Hogy tiszta gyöke i , kitetszik mind a múlt és jöv
alakokból , melyek a tiszta i gyökkel is általános

használatban vannak : i-tt-am, i-tt-ál, i-tt; i-andom,

i-and-ol, i-and-ik ; mind onnan, mert a tehett és mi-

veltett egyedül ez veszi fel : i-hat-ik, i-tat, nem pe-

dig : ísz-hatik, isz-tat. E tekintetben egyeznek vele

az alszik, fekszik, nyugszik igék , melyek tiszta gyö-

kei : al, fek, nyg.

Törökül icsmek (inni), finnül juon. Ezeni gyök

több fkép ajakhangok közé rejtve megvan a szansz-

krit pí, görög 7Zivco, latin bibo , német trinken , szláv

pijem , orosz piin igékben, s ennél fogva a magyar-

ban legtisztábban és legegyszerbben. Sínai nyelven

szu (bibére), a szívás hangutánzása, mely szintén meg-

van a magyar isz törzsben. 1) Valamely híg , folyó

testet a torkon , vagy gégén magába vesz , szí, önt.

Aki szomjas , igyék. Aki élni akar , innia kell. Vizet,

bori, tejet inni. Pohárból
,
palaczkból, kancsóból, ku-

lacsból , vödörbl , tenyérbl inni. Valakinek egészsé-

gére inni. Addig iszom , mig a fogam ki nem ázik.

(Népd.). Meginná a Krisztus palástját is. (Km.). El-

iszsza mindenét. Leitta az eszét. Beitta a mentéjét.

Igyál ökör , tóvíz. (Km.). Igyál, ne igyál, elvisz a ha-

lál. (Dal). Igyunk derre , igyunk borúra. (Kölcsey).

Iszik, mint a szapusajtár, mint a gödény, mint a peré-

nyi törökök , mint a csap stb. (Km.). 2) Átv. ért. a

nedvet magába veszi valamely száraz vagy hézagos

10*
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(est. Iszik a föld, ha öntözik. Iszik a szivacs. Iszik az

úgynevezett itatás papiros. Iszik a hajó ,
midn repe-

désein vagy nyilasain beszivárog a víz. 3) Költi

nyelven valamely folyót, patakot inni annyi mint azon
|

folyó vagy patak mellett lakúi. Dunát, Tiszát ivó ma-
\

gyarok. Szinte költi nyelven mondjuk a napsugarak- í

ról, hogy a nedvet, harmatot iszszák, azaz páraalak-
j

ban felszíják. De hisz' a nap délfelé jár , a harmatot
\

felitta már. (Népd.).

ISZKA, falu Máramaros megyében ; helyr. Isz-

kán, — ra, —ról.

ISZKÁBA, (a szanszkritban szkabh am. meg-
j

ersít) fn. tt. iszkábát. Széles fej szeg , melylyel a

hajók bordái közé csíptetett mohot és vékony lécze-

ket megersítik, vagyis hajósok nyelvén szólva, mely-

lyel a hajókat varrják. Az olaszban is elfordul : es-

cappa. Máskép : eszkába, iszpáka, eszpáka. Közvetle-

nül valószínleg az olasz nyelvbl vétetett által, mint

némely más , a hajózáshoz tartozó szók, pl. burcsella

(barcella), timon (teino).

ISZKÁBÁL, (iszkába-al) áth. m. iszkábál-t. Isz-

kábával vagy iszkábákkal megersít ,
Öszvevarr. V.

ö. ISZKÁBA. Hajót, dereglyét, ladikot iszkábálni.

ISZKÁBÁLÁS, (iszkába-al-ás) fn. tt. iszkábá-

lás-t, tb. —ok, harin. szr. — a. Hajócsinálók és ta-

tarozók munkálása , midn iszkábálnak. V. ö. ISZ-

KÁBÁL.
ISZKÁBÁS, (iszkába as) mn. tt. iszkábás-t v.

—at, tb. — ak. 1) Iszkábával megersített, öszvesze-

gezett. Iszkábás csónak, dereglye. 2) Iszkábát csináló,

áruló. Iszkábás czigány, czigányasszony.

ISZKÁBÁZ, (iszkába az) áth. m. iszkábáz-tam,

— tál, —ott. 1. ISZKÁBÁL.

1SZKÁBÁZÁS, (iszkába-az ás) fn. 1. ISZKÁ-

BÁLÁS.
ISZKÁSZ v. ISZKÁZ, ALSÓ- ,

KÖZÉP-,
FELS— , falvak Veszprém megyében; helyr. Isz-

kász-on, —ra, — ról.

ISZKA-SZENT-GYÖRGY , falu Fejér megyé-

ben ; helyr. Szent-György-ön, — re, —rbl.

ISZKI, (isz-ki) ösz. indulatszó , a menést, moz-

gást jelent isz és ki szókból , s am. czoki ! menj ki,

csiba ! Kutyaüz szó. Iszki kutya a szobából ! Iszki te !

lszki kormos !

ISZKITEL , tájdivatos , nem , iszki
1

szótól szár-

mazva , hanem ,üsztökél'-bl módosulva. L ÜSZ-

TÖKÉL.
ISZKODIK, (isz-ki-od-ik) belsz. m. iszkódtam,

— tál, — ott. Alkotó részei : a menést, mozgást, csú-

szást jelent isz és ki. Tréfásan szólva am. sietve,

mintegy csúszva, surranva elmegy, elillan, elkotródik,

elhordja az irháját. Eliszkódott ö kelme. Dunán túli

tájszó.

ISZKÓFIOM, 1. SZKÓFIOM v SKÓFIOM.

ISZKOMBIA, 1. SZKOMBIA.

ISZKOKÁL v. 1SZKURÁL, (i-sz ik-or-ál, önfa.

m iszkorált. Tájszó, am. iddogál, ibzogál. pitisál.

ISZKOS, (isz-kos) tájszó, 1. ISZÁKOS.

ISZLO, erdélyi falu Maros székben ; helyr. Isz-

ló-n, —ra, — ról.

ISZOGÁL, (i-sz-og-ál) gyakorító áth. m. iszo-

gált. Gyakran, vagy egymás után többször iszik.

ISZOGAT, (i-sz-og-at) gyak. \ge,m.iszogat-tam,

— tál, — ott. Gyakran vagy lassan-lassan iszik, id-

dogál, pityizál. Boraimat kiiszogatták a. gyakori ven-

dégek. Esténként kocsmában szeret iszogatni.

ISZOM, eléfordúl ezen ikeritésben : eszem-iszom ;

lásd ezt.

ISZOMKÁRÁSZ, (iszom kárász) ösz. fn. Tréfás

g ) nyelven am. iszákos, részeges ember. Különösen

divatos Rév-Komárom vidékén.

ISZONY, (i sz-ony v. isz ony) fn. tt. iszony t,

tb. —ok , harm. szr. —a Gyöke vagy a mozgást je-

lent i
,
(ugyanaz , mely az ijed , irtózik szókban is

megvan), minthogy az iszony egész valónkat moz-

gásba hozza , megrázkódtatja ; vagy pedig a hang-

utánzó isz , minthogy iszonyodáskor lélekzetünket

visszahúzva , s körülbelül isz hangot hallatva jelent-

jük ki félelmünket , s vele kapcsolatban lev bámu-

lásunkat. Innen iszonyodik mintegy viszonyodik. Je-

lenti a félelemnek azon nemét, mely a fenyeget ve-

szély nagysága által bámulatra gerjeszt , s egész va-

lónkat megrázkódtatja, pl. melyet valamely vérengz

vadnak hirtelen ránk rohanása, vagy szörny kegyet-

lenség , kinzás látása okoz bennünk. Ki olvashatja

iszony nélkül Tamerlan kegyetlenségeit f

ISZONYAT, (isz-ony-at) fn. tt. iszonyat- ot,

harm. szr. —a. E szóban az at szótag nem képz,

hanem toldalék, mely az iszony szónak nagyobb nyo-

matékot ad, (v. ö. ISZONYATOS) ; hacsak azt nem

teszszük fel, hogy létezett hajdan iszonyik ige, melybl

iszonyás, iszonyat származhattak. V. ö. ISZONYTATÓ.

ISZONYATOS, (i sz-ony-at os) mn. tt. iszonya-

tos-t v. —at , tb. —ak. Megnyújtott szó az elavult

iszonyos helyett , mint : szerelmeles, kellemetes ,
alkal-

matos. Ezen nyelvhasonlatnál fogva am. fölötte , na-

gyon iszonyú. Iszonyatos kegyetlenkedés, vérengzés, ve-

szély. V. ö. ISZONYÚ.

ISZONYATOSAN, (isz-ony-at- os-an) ih. Fölöt-

te ,
nagyon iszonyúan , szörny félelmet , borzadást

gerjesztve. Iszonyatosan dühöng a tengeri fergeteg. V.

ö. ISZONYATOS.

ISZONYATOSSÁG, (i-sz-ony-at-os-ság) fn. tt.

iszonyatosság- ot , harm. szr. —a. Iszonyatos állapot,

vagy tulajdonság. Tengeri vész iszonyatossága. V, ö.

ISZONYATOS.

ISZONYÍT, ISZONYIT, (i-sz-ony-ít) áth. m.

iszonyít-ott, htn. —ni v. — ani. 1) Iszonyú félelmet

v. félelemre gerjeszt ; véghez viszi , eszközli , hogy

iszonyodjunk valami fölött. A nagy veszély látása el-

iazonyított mindnyájunkat. 2) Valamit túlságosan fe-

lelni ásó tesz vagy olyannak fest. Kár oly kis ve-

szélyt, annyira iszonyltani.
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ISZONYÍTÁS, ISZONYITÁS, (isz-ony ít-áa)

fn. tt. iszonyítás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselek-

vés, mely által valami iszonyúvá tétetik v. festetik.

ISZONYÍTÓ , ISZONYITÓ ,
(i-sz-ony-ít-ó) ran.

tt. iszonyítót. Ami iszonyt gerjeszt , borzasztó, meg-

rázkódtató, félelmet támasztó. Iszonyító csatazaj.

ISZONYKODÁS, (i-sz-ony-kod-ás) fn. tt. iszony- .

kodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Szenved állapot,

midn valaki iszonykodik. V. ö. ISZONYKODIK.

ISZONYKODIK, (isz-ony-kod-ik) k. m. iszony-
,

kod-tam,—tál, — ott. Tartós iszonyban vagyis iszonyt

gerjeszt félelemben van. Olyan alakú ige, mint bo-

szonkodik, rimánkodik , siránkozik. Távolító ragu ne-
j

vet vonz. Iszonykodik a szörny kegyetlenségtl.

ISZONYODÁS
,

(i-sz-ony-od-ás) fn. tt. iszonyo-

dás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Félelmes állapot,
|

melyben az szenved , ki iszonyodik valamitl. V. ö.

ISZONYODIK. i

ISZONYODIK, (isz-ony od-ik) k. m. iszonyod-

tam, —tál, — ott. Iszonyú félelem keletkezik benne, '

iszonyt kezd érezni , mely folytonosan növekedik

;

iszonynyal elfordul vagy el kezd fordulni valamitl.

Abban aki iszonyodik , az iszony kezddik , fejldik,

aki pedig iszonykodik, abban az iszony tartósan meg-

marad. Távolitó ragu neveket vonz. Ember , én iszo-

nyodom tled. Még a nevétl is iszonyodom. Eliszo-

nyodni valamitl.

ISZONYTATÓ, (i-sz-ony-tat-ó) mn. tt. iszony-

tató- 1. Iszonyatra inditó. Iszonytató förgeteg. E szó-

ból gyaníthatni , bogy létezett hajdan iszovyik ige,

melybl lett : iszonytat, s ebbl iszonytató.

ISZONYTATÓAN, (i-sz-ony-tat-ó-an) ih. Iszo- !

nyatra iuditólag, iszonyatosan.

ISZONYÚ, (isz-ony- ú) mn. tt. iszonyú-t v. — at,
j

tb. — k v. —ak. Fokozva : bb v. abb. Iszonyt ger-

jeszt ; rettenetes , borzasztó , félelmetes ; ádáz , ke- !

gyetlen. Iszonyú csatazaj, tengeri vész. Iszonyú ember.

Iszonyú vad. Nagymondható szavaink egyike , mely-

lyel, mint több másokkal, közbeszédben oly tárgya- I

kat is szoktak jelzeni , melyekrl legfölebb sok
,

j

nagy
, rendkívüli jelzket kellene használni

,
pl. o.

J

Iszonyú sok pénze van. Iszonyú távolság. Iszonyú rósz

bor stb. '

ISZONYÚAN
,
(isz-ony-ú-an) ih. Iszonyú mó-

don
; borzasztóan

; kegyetlenül, ádázul. Köznyelven : l

nagyon, fölötte, igen. Iszonyúan dúlt a szélvész. Iszo- '

nyúan megcsalatkoztam benned- Iszonyúan kellett ne- I

vetnünk.

ISZONY? ÚL, (isz-ony- úl) önh. m. iszonyúi- 1. L. I

ISZONYODIK.
ISZONYÚLAG

,
(isz-ony-ú-lag) lásd : ISZO-

j

NYÚAN.
ISZONYÚLÁS, (isz-ony-úl-ás) lásd : ISZONYO- I

DÁS.
|

ISZONYÚN, 1. ISZONYÚAN.

ISZONYÚSÁG, ISZONYÚSÁG, (iaz ouy-ú ság)

In. tt. iszonyúság ot, harm. szr. —a Lszonyú állapot

vagy tulajdonság ; különösen : rettenetesség, borzasz-

tóság
; ádázság , kegyetlenség ; rendkívüli nagyság,

sokaság, mely iszonyt gerjeszt. Tengeri vész iszonyú-

sága. Kinok, fájdalmak iszonyusága. Zsarnokok, vad-
állatok iszonyúsága. V. ö. ISZONY.

ISZONYÚSÁGOS
, (i-sz-ony-ú-ság-os) mn. tt.

iszonyúságos-t v. — at, tb. —ak. Fölötfeképen, rend-

kívül nagyon iszonyú
, iszonytató. Nagymondó kife-

jezés.

ISZOS, (isz-o3) mn. tt. iszos-t v. — at, tb. — ak.

Részeges
, ki sokat, mértéken túl szeret inni

,
pityós,

pityókos. Igébl alkotott szó, mint : takaros.

ISZOSSÁG, (i-sz-os ság) fn. tt. iszosság-ot, harm.
szr. —a. Részegesség, pityókosság ; részeges, pityós

állapot vagy tulajdonság.

ISZTERGYE, Szála megyei tájszó, lásd : ESZ-
TERHA.

ISZTIMIR, mezváros Fejér megyében
; helyr.

Isztimir be, —ben, —bi.

ISZTINA, (1), 1. ESZTENA.
ISZTINA, (2), falu Erdélyben, Fels-Fejér me-

gyében ; helyr. Isztiná-n, — ra, — ról.

ISZTRAG, (a német Storch- ból), 1. ESZTERÁG
v. GÓLYA.

ISZTRAGORR, (isztragorr) ösz. fn. I GÓLYA-
ORR.

IT, (1), v. IT, elvont gyök itcze, s ite , ifél, Íté-

let stb. szókban. Azonosnak látszik ejt v. eit igével.

Ejtés a mértéklésben (valaminek szerét v. módját ej-

teni), valamint szóejtés a beszédben épen nem szo-

katlanok. Különben az íte szóra nézve , 1. IT gyök.

IT
, (2), elavult fn. , mely helyett ma ital di-

vatozik.

„Helyén vagyon minden dolgod,

Nem lesz máson kívánságod
;

Eted , itod , v/gaságod
,

Tökéletes vigság minden dolgod.

"

,Az házasságról.' A XVII. századból. (Thaly K.

gyjt-)-

Az eszik
, iszik , visz, hisz, tesz, lesz igékbl általán a

tiszta származéku fnevek : ét (é-et), it (i at), vit (vi-

et) , hit (hi-et) , tét (té-et) , lét (lé-et) , melyekbl na-

gyobb hangzatosság kedveért lettek : él-el, it-al, vit-

el, hit-él, tét-el, lét-el, s ét, hit, tét, lét már magukban
is divatosak. Bvebben 1. saját rovataik alatt.

IT, (3), régies és tájdivatos , üt helyett ; 1. ezt.

— IT, (1), ritka használatú névképz, pl. a csa-

lit v. csarit, angalit szókban. Egyezik az — ét kép-

zvel.

—IT, (2), igeképz 1. ÍT.

— ITA
,

(it-a) ösz. névképz
, bóbita , bangita

szókban ; rokon — éta képzvel.

ITAL, (ital) fn. tt. ital-t, tb. — ok, harm. szr.

— a. 1) Cselekv ért. am. ivás. Italközben öszveveszni

vagy megbarátkozni. Halharczra kihívi valakit , azaz

ivási versenyre 2) Azon folyadék , melyet iszunk.
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Vízital. Szeszes italok. Borital, sörital. Édes, savanyú,

keser ital. Jeges ital. Orvosi ital. Egy italbort meg-

inni. Álomitalt bevenni. Isteni ital. Kifizetni az ital

árát. Vizitáltál nád terem orrodban. (Km.). Ezen ital

nem csúszik. Ers italokkal élni. Italpénz , helyeseb-

ben : borravaló. Etel , ital , álom, szükséges e három.

(Km.).

ITALADO
,
(ital-adó) sz. fn. Fogyasztási adó

neme , melyet a szeszes italoktól, nevezetesen bortól,

sertl, pálinkától kell fizetni.

ITALÁLDOZAT, (ital-áldozat) sz. fn. A régi

hébereknél azon ital, melyet.Istennek áldozatul nyúj-

tottak, mely különösen borból állott. Ilyenféle volt a

görögök és rómaiak áldozata is, midn a házi Istenek

tiszteletére olajt vagy bort öntöttek a földre. (Li-

batio).

ITALKA, (it-al-ka) fn. és kicsinyez tt. italkát,

tb. italkák, harm. szr. italkája. Kevésbl álló, kis po-

hárban adott ital. Egy italka pálinkát inni.

ITALMÉRÉS, (ital-mérés) ösz. fn. Szeszes ita-

lok árulása kisebb adagokban, vagyis mértékben, pl.

messzelyénként, itczénként, pintenként , mint a csap-

székekben, kocsmácskákban szokták ; bormérés
,
ser

mérés, pálinkamérés.

ITALOS, (i-t-alos) mn. tt. italos-t v. —at, tb.

— ak. Oly emberrl mondják, ki a szeszes italokat

nagyon kedveli ; iszos, iszákos. A részeges szónak szé-

pített változata.

ITALOSSÁO, (i-t-al-os-ság) fn. tt. italosság-ot,

harm. szr. —a. Iszákos, részeges, pityókos ember tu-

lajdonsága ; iszákosság, részegesség.

ITAT, (itat) mivelt. m. itat-tam ,
— tál, —ott.

Inni késztet ; italt nyújt , hogy igyék valaki ; itallal

kiuál, ellát. Itatni az ökröket, lovakat. Itatni a vendé-

geket. Megitatni a jóllakott barmokat. Leitatni a vá-

lasztókat. A barmokról szólva a tárgyeset gyakran

elmarad , s alattomban értetik. A kútra, patakra me-

gyünk itatni. Itattatok-e már ?

„ A Tiszában megitatok
,

A Dunáig meg sem állok/'

Vörösmarty.

Átv. ért. mondatik oly papirosról , melyet a tinta át-

ver. Ez a papiros itat, nem lehet rajta irni.

ITATÁS, (i-tat-ás) fn. tt. itatást, tb. — ok,

harm. szr. — a. Cselekvés, mely által mást késztetünk,

hogy igyék, másnak italt adunk. Itatás után pihen-

tetni a csordát. Itatással kezdeni a tisztújítást.

,
Közel ide a forrás

,

Ott esik jó itatás.

"

Népd.

V. ö. ITAT.

ITATLAN, (i-tat-lan) mn. tt. itatlan-t, tb. — ok.

Amit nem itattak , meg nem itattak. Itatlan gidya,

ménes.

ITATLANUL, (i-tat-lan-ul) ih. A nélkül , hogy

megitatták volna ; szomjan hagyva. Itatlanul befogni

a barmot. V. ö. ITAT.

ITATÓ, (1), (i-tat-ó) mn. tt. itató-t. 1) Aki mást

inni vagy ivásra késztet , másnak innivalót ad. Vá-

lasztókat itató tisztvadász. Csordát itató gidyásbojtá-

rok. 2) Oly papirosról mondjuk, melyen a tinta szét-

foly, s átverdik. Itató papiros. 3) Mivel itatüi szok-

tak. Itató sajtár, válu.

ITATÓ, (2), (mint föntebb) fn. Hely, hol a bar-

mokat itatni szokták, pl. kút a pusztákon vagy a fo-

lyók, patakok lejtösebb helyei , hová könny lehaj-

tani a barmot , s hol a víz nem sebes , és nem mély.

Katóra hajtani a gulyát, ménest.

ITATÓHELY, (itató-hely) 1. ITATÓ, fn.

1TATÓLAPDA , (itató-lapda) ösz. fn. Könyv-

nyomtatók lapdaalakú eszköze , melylyel a papirost

nedvesítik.

ITATÓS, (i-tat-ó-os) mn. tt. itatós-t v. — at, tb.

— ak. Mi a nedvet könnyen magába szívja, melyen

a nedv könnyen szétfoly, pl. itatós papiros.

ITATÓSPAPIROS, (itatós-papiros) ösz. fn. Rit-

kább szövet, enyvezetlen papiros, melyen a nedves-

ség hamar átszivárog és szétomlik.

ITATÓVÁLU, (itató-válu) ösz. fn. Válu, mely-

bl a barmokat, baromfiakat, s egyéb állatokat itatni

szokták. Itatóváluk a kutak mellett , a tyúkketreczek-

ben, a kalitkákban.

ITATÓZABLA, (itató-zabla) ösz. fn. Állazó

zabla a lovakon, melynek keresztvasa nincsen , tehát

itatáskor nem kell levenni.

ITCZE, (talán : ejt-cze v. eit-cze, t. i. kis ejtés,

1. alább) fn. tt. itczét , harm. szr. itczéje. Némelyek

szerént ugyanazon gyökbl eredt az iszik igével , s

törzsöke az elavult fn. it , melybl kicsinyez képz-

vel lett it-cze , azaz kisebbféle italmérték , italadag.

Vidéki tájszólással egyszeren i-cze. Ezen elemzés el-

len fölhozhatni , hogy az iszik ige gyöke mélyhangu

ragokat és képzket vesz fel, s e szeréut itcze helyett

itcza volna rendén. A hangrenddel egyezbb, de szin-

tén kétes elemzés az , mely szerént itcze , am. ig-cze,

azaz mértékecske , a határt, mértéket jelent ig tör-

zsökbl, mely az igen (fölötte, mértéken túl) határo-

zóban magashangú képzt vesz fel. Azonban hangra

és értelemre rokon vele az elavult ejlel, mely Molnár

A. magyarázata szerént am. justa , média , cotula.

Ennek törzsöke ejt v. eit, mint italé it, ételé ét, mely-

bl aztán kicsinyez képzvel származhatott ejt-cze

v. eit-cze is, ebbl pedig : it-cze. 1) Híg árúk és tes-

tek kisebbszer mértéke. Egy közönséges magyar

akóban 64 itcze van. Két itcze tesz egy pintet. Az

itczének fele : messzely. Itcze bor, pálinka, ser. Itcze

víz, tej, tejfel. Itczével mérni a bort, sert. Kocsmárosné

egy itcze bort , hadd igyam. Szent Mihály nap után

egy itcze víz, két itcze sár. (Km.). Itcze számra hor-

datni a bort. Itczénként mérni a pálinkát. Kocsmárosné

kápolnája a pincze , imádságos könyvecskéje az itcze.

(Népd.). Igen eljár ö is az oly itczével , azaz szemte-

len buja ember. (Km.). 2) Némely száraz árúk , kü-

lönösen gabona, hüvelyes vetemények stb. mértéke.
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A pozsonyi mérben rendesen 70 v. 7 2 itcze foglal-

tatik. Egy itcze árpa, dara, köles. Egy itcze bab, bor-

só, lencse. A csikót is vesszbl font itczével szokták

mérni. A magyarországi itczék között történeti neve-

zetesség a czinkotai itcze, azaz nagy itcze.

ITCZENYI
,

(it-czé-nyi) mn, tt. itczényi-t , tb.

—ek. Egy itczére men , annyi mint egy itcze. Na-

ponként egy itczényi pálinkát meginni. A hordóból tíz

itczényi bort elfolyatni.

ITCZÉS, (it-cze-es) mn. tt. itczés-t v. — et , tb.

— ek. Mi egy itczét foglal magában. Itczés korsó, pa-

laczk
,
pohár , bögre , üveg. Mint fn. jelent oly kis

kocsmárost , csárdást, ki az uraságtól általvett boro-

kat itcze számra méri ki. Menjünk az itczéshez egy

ital borra.

ITE, ÍTÉL, ÍTÉLET, ÍTÉSZ stb. 1. ÍTE, ÍTÉL,
ÍTÉLET, ÍTÉSZ stb.

ITEBE, 1. ITTEBE.

ITKANYOS, (it-ka-any-os) mn. tt. itkányos t v.

— at , tb. — ak. Kassay J. szerént erdélyi szó. Am.
iszákos.

ITLAN, (it-lan, azaz it-talan) mn. tt. itlan-t, tb.

— ok. 1) Aki nem ivott, szomjas. Étlen itlan vagyok.

„Tömlöczbe vetteté kilencz napég étlen itlan ott tar-

tatá. " Debreczeni Legendáskönyv. 2) Bizonyos ital-

tól tartózkodó. Boritlan.

ITLANSÁGr, (it-lan-ság) fn. tt. itlanság-ot,

harm. szr. —a. 1) Itlan állapot , midn valaki nem
ivott , szomjúság. Majd elveszek a nagy itlanság mi-

att. 2) Bizonyos italtól való tartózkodás. Boritlanság

.

ITLANUL, (it-lan-ul) ib. Ital nélkül szköl-

ködve, szomjan , a nélkül , hogy ivott volna. Itlanul

kelni föl az asztaltól.

ITOGFITOG, (itog-fitog) iker ige , m. itogtam-

fitogtam, itogtálfitogtál, itogottfitog ott ; néha n közbe-

téttel : itongfitong. Ide-oda mozog , ingadoz 5 líglóg,

ityegfityeg.

ITONGFITONG, 1. ITOGFITOG.

ITT, (itt) helyhatárzó. Gyökeleme a közelséget

mutató i, ellentéte : ott. Megfelel e kérdésre : holt s

am. ezen közelben lev helyen. Itt vagyok. Itt keresd,

ne ott. Ittbenn járok a szobában, nem ottkünn az udva-

ron Emilt estem el, nem amott. Hopp itt is, amott is,

a mi házunk eltt is. (Tánczvers). Itthonn vagyok. Itt

ott, am. helylyel közzel. A sok rósz fegyver között itt

ott egy jó is találkozik. Csak itt ott kelt ki az elvetett

gabona. V. ö. IDE, INNEN.

ITTAS, (i-tt-as) mn. tt. ittas-t\. —at, tb. — ak

v. — ok. Ki valamely szeszes italból mértéken túl

ivott , részeg. Ittas a bortól
,
pálinkától. Ittas ki-

gyeimé , azért jár oly nehezen a nyelve. Félittas , am.

aki jól becsípett, de még eszén van.

ITTASAN, (i-tt-as an) ih. Szeszes italtól elázva,

részegen , boros fejjel. Ittasan jö ki a kocsmából. It-

tasan tántorog az utczán. Félutasán, egy kevéssé be-

csípve.

ITTASKA
,

(i-tt-as-ka) mn. tt. ittaskát. Kissé

ittas.

ITTASODÁS
,
(i-tt-as-od-ás) fn. tt. ittasodás-t,

tb. — ok, harm. szr. —o. Ittassá levés, részegedés,

pityósodás.

ITTASODIK, (i-tt-as-od-ik) k. m. ittasod-tam,

— tál, —ott. A mértékfölötti szeszes ital fejébe száll,

részegedik, pityósodik, ittassá leszen. V. ö. ITTAS.

ITTASSÁG, (i-tt-as-ság) fn. tt. ittasság-ot, harm.

szr. — a. Ittas állapot, részegség, pityósság. Ittassá-

gában alig bír a lábán állani. Csúnya dolog az it-

tasság.

ITTASUL
,

(i-tt-as-úl) önh. m. ittasúl-t, 1. IT-

TASODIK.
ITTEBE, MAGYAR—, RÁCZ— , falvak To-

rontál megyében ; helyr. Ittébé-n ,
—re ,

— röl. Ré-

gente ITÖBÖ, ITEBÖ. (Jerney. Nyelvkincsek).

ITTEGYEN, ITTENEG, ITTENNÉG, ITTEN

-

NEK , ritkább divatú tájszók a helyes és közönsége-

sebb itt, itten helyett. L. ITT.

ITTEN, (i-tt-en) 1. ITT.

ITTENI, (itt en-i) mn. tt. itteni- 1 , tb. —ek.

Ezen közel vagy közelebb helyen lev , itt lev. Az

itteni leveg erösebb, mint a nálatok lev. Itteni laká-

somtól fogva egészséges vagyok. Itteni maradásom nem

bizonyos.

ITTHON v. ITTHONN, (itt-honn) ösz. ih. Meg-

felel ezen kérdésre hoc f s am. azon helyen , hol je-

lenleg rendes lakásunk van. Midn e helyet más tá-

vol, vagyis idegen helyrl határozzuk meg, azt mond-

juk : otthon. Tájdivato^an : idehaza , odahaza. Itthon

leszek, akármikor jösz. Jobb itthon mint másutt. Te itt-

hon maradsz, mig én oda (távol) leszek.

ITTLÉT, (itt-lét) ösz. fn. Jelenlétei, ezen he-

lyen létei , nem másutt. Ittlétemben többekkel megis-

merkedtem. Honnan tudtad meg ittlétemet t

ITTON, (i-tt-on) ih. Ivottan. Itton inni, am. már

megelzött ivásra , vagyis egyremásra , folyvást , na-

gyon inni.

IV , IVIK , IVBOLT, IVEZ stb. L. ÍV , magas

és mély hangú ragozással , ezek minden származékai

s öszvetételeivel együtt.

IVÁCSKÓ , falu Szathmár megyében ; helyr.

Ivácskó-n, — ra, —ról.

IVAD, (iv-ad) fn, tt. ivadot. L. IVADÉK.

IVÁD , falu Heves megyében ;
helyr. Ivád-on,

— ra, —ról.

IVADÉK
,
(iv-ad-ék) fn. tt. ivaiék-ot. 1) Szo-

rosb ért. halak magzata , ikrából kifejlett apró haln-

ak 2) Szélesb ért. más állatok, különösen emberek

szülötte, magzata, unokáról unokára terjed utódai.

Dics apák ivadékai. Ismerem minden ivadékát. Iva-

dékról ivadékra. Ivadék nélkül meghalni. Kiveszett iva-

dékostul.

.,S ivaddkról ivadékra

Nem sznünk remélni :
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Kárpátoktól Adriáig

Hogy magyar fog élni." Garay J.

IVADEKVERSENY
,
(ivadék-verseny) sz. fn.

Lóversenyzésnél oly elegy vagy különverseny, mely

már évekkel elbb megnevezett inéu- és kanczától

származott csikók közt történik. (Bérczy Károly).

IVAHODIK, (av-a-hod-ik) k. tájszó , ezek he-

lyett : avul, avasodik ; 1. ezek( t.

IVÁN, (1), (eredete ugyanaz, mely János szóé)

fn. kn. tt. Ivánt, tb. — ok. Különösen : Keresztel

szent János. Számos helységek neveztetnek róla. Szent

Iván napja. Szent Iván hava, (június). Hosszú, mint a

szent Iván éneke. (Km.). Származékai : Iváncs, Iváncz,

Ivánd, Ivánka, Ivános stb. mind helynevek.

IVÁN
, (2) , mezváros Soprony megyében

;

puszták Baranya és Fejér megyében , ez utóbbiban

ALSÓ—, FELS— , NAGY— , falu Heves m. Helyr.

Ivánba, — ban, — ból.

IVÁN BATTYÁN , falu Baranya megyében;

helyr. Dattyán ba. — ban, — ból.

IVÁNCSA
,

puszta Fejér megyében ; helyr.

Iváncsá-n, —ra, — ról.

IVÁNCZ, falvak Szála és Vas megyében ; helyr.

Iváncz-on, — ra, —ról.

IVÁNDA
, falu és puszta Torontál megyében

;

helyr. Ivándá-n, — ra, — ról.

IVÁN-DÁRDA, falu Baranya megyében ; helyr.

Dárdá-n, —ra, —ról.

IVÁN-EGERSZEG, falu Vas megyében ; helyr.

Egerszeg-én, — re, — röl.

IVÁNFALA, helység GömÖr megyében ; helyr.

Ivánfalá-n, — ra, —ról.

IVANFALVA, erdélyi helység Thorda megyé-

ben ; helyr. Ivánfalvá-n, — ra, — ról.

IVÁNHÁZ, puszta Veszprém megyében ; helyr.

Ivánházon, —ra, —ról.

IVÁNKA, falvak Boisod, (egyik : SAJÓ-IVÁN-
KA), Pozsony (vagy : IVÁNYI), puszták Borsod és

Somogy megyében; helyr. Ivánká-n, — ra, — ról.

IVANKAFALU , helység Turócz megyében

;

helyr. Ivánkafalu-ba, — ban, — ból.

IVÁNKAFÖLD, falu Turócz megyében ; helyr.

Ivánkaföld-ön, —re, —röl.

1VANOCZ, falu Vas megyében ; helyr. Ivanócz-

on, — ra, — ról.

IVÁNOS, 1. IVÁNYOS.
IVÁNY, (1), 1. IVÁN. SZENT—

, 1. SZENT
szóval öszvetéve.

IVÁNY
, (2), puszta Heves megyében ; helyr.

Ivány-ba, —ban, —ból.

IVÁNYI, falvak Baranya , Bereg , Gömör , Po-

zsony megyében
,
(ez utóbbiban máskép : Ivánka is).

Helyr. Iványi-ba, — ban, — ból.

IVÁNYOS , erdélyi falu Csik székben ; helyr.

Iványos-on, —ra, —ról. Hegy neve is ugyanott.

IVAR, (ivar) fn. tt. ivar-t , tb. —ok. Nemi
szerv, kivált hímeknél.

IVÁS, (1), (i-v-ás) fn. tt. ivás-t, tb.

—

ok, harin.

szr. — a. Cselekvés, midn valaki iszik. Borivás, víz-

ivás , serivás. Ivásnak adni magát. Ivással tölteni az

idt. Sok ivástól rezes lett az arcza. Ivással zni a

bút. Sok, mértéktelen ivás. V. ö. ISZIK.

IVÁS, (2), v. IVÁS, (ív-ás) fn. tt. ivás v. ivás-t,

tb. — ok, hartn. szr. —a. Halak Öszvekelése, tenyé-

szés , szaporítás , az ikrák magvasítása végett. Ivás

idején a halak seregesen járnak. Iváskor a balatoni

halászok legtöbb gardát fognak. V. ö. 1VIK.

IVAT
,

(iv- v. ív-at) önh. m. ivat-tam ,
—tál,

— ott. Mondják halakról , midn ívnak. Tulajdonké-

pen : ivad, melybl lett ivadék. V. ö. IVIK.

IVIK v. ÍVIK, (ív-ik) k. m. ív-tam,—tál,—ott.

Ivik a hal , midn nemileg közösülvén magvasított

ikrájit kell helyekeu lerakja. Midn a balatoni garda

ivik, messze feketéllik tömegétl a víz szine. L. IVIK.

IVÓ, (1), (ivó) fn. tt. ivó-t. Aki iszik. Borivó,

serivó, pálinkaivó , vízivó. Hej vízivók, be sürü pocso-

lyában foly világtok. (Csokonai). Nagy ivó.

IVÓ , (2), (ivó) mu. 1) Tulajdoníttatik sze-

mélynek vagy más állatnak, midn iszik. Serivó nem-

zetek. Kávéivó törökök. Ivó társak. Váluból ivó bar-

mok. 2) Mondják tárgyakról, melyek ivóeszközül vagy

italul szolgálnak. Ivó edény , ivó pohár. Ivó víz , am.

inni való. Ez értelemben öszvetéve iratik : ivóedény,

ivópohár.

IVÓ, (3), 1. ÍVÓ.

IVÓ, (4), v. ÍVÓ , férfi kn. tt. Ivó-t. Szent Ivó

az ügyvédek védszente. Palronusunk szent Ivó , soha

sem volt vízivó. (Régi juratusok bordala).

IVÓCSÉSZE, (ivó-csésze) ösz. fn. Csésze, mely-

bl isznak.

IVÓDAL, (ivó dal) Ösz. fn. Bordal, melyet a vi-

gadó ivók dalolnak , s melynek tárgya bor és a vele

rokon eszmék, s érzelmek.

IVÓDIK, (i-v ó-od-ik) belsz. m. ivód-tam, — tál,

—ott. Mondják nedvekrl, midn ezek valamely test

likacsain beszrdnek. Az olaj bele ivódott a papiros-

ba, a deszkába stb.

IVÓEDÉNY, (ivó-edény) ösz. fn. Általán min

denféle edény, melybl inni szokás, mint pohár , ser-

leg, billikom, kupa, kulacs, korsó stb. Arany , ezüst,

üveg, cserép, fa ivóedények.

1VOGÁL, (i-v-og-ál) gyak. áth. L. ISZOGÁL.

IVOGAT, (i-v og-at) gyak. áth. L. ISZOGAT.

1VÓHÁZ, (ivó-ház) ösz. fn. Csapház , kocsma,

vagy a kocsmának helyisége, melyben isznak, külön-

böztetésül az étszobától, étteremtl, hol étellel is szol-

gálnak.

IVÓKA, (i-v-ó-ka) fn. tt. ivókát. 1) 1. NADÁLY
v. PIÓCZA. 2) Ivásból álló dínomdánom Ivókára

meghíni a korhelypajtásokat.

IVOLYA, 1. IBOLYA.
IVÓPOHÁR, (ivó-pohár) ösz. fn. Pohár , mely-

bl iszunk vagy inni szoktunk. Félmesszelyes, mesfze-

lyes ivópohár.
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IVÓSZOBA, (ivó-szoba) ösz. fh. Kocsmai, csap-

házi szoba , melyben a borozók, serezk
,
pálinkázók

isznak.

IVOTÁRS, (ivó-társ) ösz. fn. Ki egy vagy több

társsal együtt iszik. Oszveültek az ivótársak.

IVÓTEREM
,
(ivó-terem) ösz. fn. Ivók számára

nyitott köz terem.

IVÓVÍZ
,
(ivó-víz) ösz. fn. Inni való víz

,
pl.

kútvíz, folyóvíz , melyet meg lehet inni , különbözte-

tésül más vizektl , melyeket inni nem jó , mint a

mocsárvíz, esvíz. Ezen városban nincs jó ivóvíz.

IVÖLT, IVÖLTÉS, 1. ÜVÖLT, ÜVÖLTÉS.

IZ, (1), elvont gyök, melybl majd mély, majd

magas hangú képzkkel különféle értelm származé-

kok erednek, a) Mozgásra vonatkozók : izeg , izog,

izgat, b) Hangutánzó : izik (tüszszent), iztet (tüszszen-

tet), izlet ; továbbá : izz,izzad, izzó,izzik, midn valami a

nagy tzben sziszeg, sisterg hangot ad. Rokon vele

ez utóbbi értelemben a német heisz , Hitze, schwitzen,

a héber és, azáh, latin asso, aestuo, sado, hellén «£"oo,

iím (izzadok), perzsa átes (tüz), szanszkrit ucz (ég,

süt), svid (izzad), magyar asz (aszal) és ilsz (üszög

szóban) , török isszi , isszidsak (meleg), finn hikoun

(izzadok) slb. c) A közelre mutató ez változata : izé,

izél. d) Az izén , izenet szókban , máskép : ilz
t
Üzen.

YL, (2), 1. ÍZ, minden származékai- s öszvetéte-

leivel.

IZA, falu Máramaros megyében ; helyr. Izá-n,

—ra, — ról. Folyó neve is ugyanott.

IZACS, fn. 1. CSÜLLENG.

IZBEG vagy IZBEK
,
puszta Pest megyében

;

helyr. Izbég-én, —re, —rl.

IZBUG-YA , több helységek Ungh és Zemplén

megyében ; helyr. Izbugyá-n, — ra, — ról.

IZE, (rokon vele ez, s ennek mintegy kettzte -

téséböl származottnak látszik : ez-e ; sínai nyelven

szé, arabul sé , törökül is, am. dolog , s a régi perzsa

nyelvben cziszi, am. valami) ; fn. tt. izé-t. Pótoló szó,

s határozatlan értelm, melylyel élünk , midn vala-

mely dolog neve hirtelen nem jut eszünkbe , s am.

valaki, valami. Hát az izét elhoztad-e ? Tegnap izével

találkoztam. Mondd meg izének , hogy. Alakúi belle

melléknév is : izés. Ezen ember egy idtl fogva olyan

izés. Továbbá határozó : izésen. Olyan izésen áll a ka-

lapja. Végre ige : izél. Ugyan ne izélj már nó. Mit

izélsz ? [zené megizélte az izéjék gi/erekét. Ily beszéd-

mód a tunya gondolkodás jele , s mind Írásban, mind

mivelt beszédben kerülend. Helye legfölebb tréfás

népjellemzésben lehet.

IZEG, (iz-ég) önh. és gyak. in. izrg-tem ,
—-tél,

—étt. Gyökeleme a mozgást jelent i. Gyakori apró

mozgásokat tesz, ide-oda mozog, forgolódik. Izeg mo-

zog, mint a tojó galamb. (Km.).

IZÉK
,
(iz-ék) 1. IZÉK.

IZÉN, IZENET, IZENGET stb. 1. ÜZEN, ÜZE-
NET, ÜZENGET stb.

AK\TV NAOT 81ÍÓTÁK Hl. KÖT.

IZGÁGA, mn. tt. izgágát. Alakjára nézve egy

lévén a maga nemében, különös elemzést igényel.

Gyökeleme a mozgást jelent i
,
gyöke iz. Ebbl lett

gyakorlati ige : izog , részesülje : izgó , s innen a

melléknév : izga
,
(mint bugyogó bugyoga , sürg sür-

ge), jelent oly valakit , kinek nyugta nincs , ki szün-

telen izeg mozog , s mozgása által másoknak alkal-

matlankodik. Ujabban al képz járulván hozzá lett :

izgál , végre ismételt gyakorlati og képzvel izgálog,

innen : izgálgó , izgálga , s az l kivetésével izgága,

(mint nyálka, tájdivatosan : nyaka). így mondják ál-

gyu v. ágyú, hód v. hold stb. ,Izgána' szóban pedig

az l , n-né változott : izgáló v. izgála lett : izgána.

Izgága ember tehát jelent eredetileg olyat , kinek

soha nyugta nincs, ki mindig fósAeldik ; szokott je-

lentése pedig : akadályoskodik, akgatódzik, veszeke-

dik , kötekedik , másokba kapczáskodik. Innen fné-

vül is használtatván am. folytonos , szüntelen moz-

gásban , ellenkedésben jelenkez akadály. Ezen em-

ber sok izgágát csinál.

IZGÁGÁLKODIK, 1. IZGÁGÁSKODIK.

IZGÁGÁS, (izgága-as) mn. tt. izgágás-t v. -—at,

tb. — ak. Izgágát csináló. V. ö. IZGÁGA.

IZGÁGÁSKODÁS
,

(izgága-as-kod-ás) fn. tt.

izgágáskodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,

midn valaki izgágákat csinál, tesz; akadékoskodás,

akgatódzás, kapczáskodás.

IZGÁGÁSKODIK, (izgága-as-kod-ik) k. m. iz-

gágáskod-tam, —tál, — ott. Izgágákat csinál, akadé-

koskodik, akgatódzik, kapczáskodik. A székelyeknél

:

gircsáváskodik. V. ö. IZGÁGA, IZGÁNA.

IZGALMAS, (iz-og-al-om-as) mn. tt. izgalmas-}

v. —at, tb. — ak. Izgalomban lev, izgalommal tel-

jes. Izgalmas idk. Izgalmas élet, állapot.

IZGALOM, (iz-og-al-om) fn. tt. izgalmat, harm.

szr. izgalma. Általában a kedélynek valamely izgatott-

sága. Különösen társaságot nyugtalanító, csendet za-

varó, kedélyeket háborgató, s folytonosan mködés-
ben lev lázongás, zavar. Lázitó beszédek által izga-

lomba hozni, izgalomban tartani a népet. Az egész vá-

ros, ország izgalomban van.

IZGÁNA , a székelyeknél am. izgága ; 1. ezt.

„Mit a gútot gircsáváskodol (izgágáskodol) te izgá-

na?" (Kriza J. gyjt.).

IZGÁR, (1), (iz-og-ár) fn. tt. izgár-t, tb. —ok,

harm. szr. — a v. —ja. Személy, ki a népet izgatja,

lázítja, néplázitó.

IZGÁR
, (2) , falu Krassó megyében ; helyr.

Izgár-on, — ra, — ról.

IZGÁS, (iz-og-ás) fn. tt. izgás-t , tb. — ok. Iz-

galmas állapot. Kedélyek izgása.

IZGAT, (iz-og-at) áth. és gyak. m. izgat-tam,

—tál, — ott. A kedélyeket mozgásba hozza; különö-

sen bizonyos czélra, tettre ösztönöz, ingerel ; a társa-

ságot, a népet szóval, tettel valamely új dolgok kez-

désére bíztatja, lázítja , sürgeti , reávenni iparkodik.

11



163 IZGATAG—IZLAM IZLET—IZOMFEJ 164

Izgatni a tétlenségben pangó hazafiakat. Izgatni a vá-

lasztókat. Izgatni a jobbágyokat az uraság vagy feje-

delem ellen. Lázadásra izgatni a polgárokat , elpárto-

lásra a katonákat. A nép békésen marad , ha nem iz-

gatják. Nyilvános szónoklattal , hírlapi czikkekkel iz-

gatni a közönséget. V. ö. BIZGAT.
IZGATAG, (iz-og-at-ag) mn. tt. izgatag-ot. L. IZ-

GÉKONY.
IZGATAGSÁG, (iz-og-at-ag-ság) fn. tt. izga-

tagságot. L. IZGÉKONYSÁG.
IZGATÁS, (iz-og-at-ás) fn. tt. izgatás-l , tb.

— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által izgatunk.

Az ékesszólást izgatásra használni. Izgatás végett fa-

luról falura járni. Izgatással felháborítani az országot.

V. Ö. IZGAT.
IZGATÁSI, (iz-og-at-ás-i) mn. tt. izgatási-t, tb.

—-ak. Izgatást illet, ahhoz tartozó , arra vonatkozó.

Különös izgatást módot követni.

IZGATHATÓ, (iz-og-at-hat-ó) mn. tt. izgalha-

tót. Amit vagy akit könnyen izgatni lehet.

IZGATÓ, (1), (iz-og-at-ó) mn. tt. izgató-t. Aki

vagy ami által izgatás történik. Izgató beszéd, szónok-

lat, hírlap. Izgató szónok, követ.

IZGATÓ, (2), (mint föntebb) fn. Személy, ki az

izgatást czélul tzte ki, kit izgatásra biztak meg. Iz-

gatókat küldeni az ország különféle vidékeire. Izgatók

szónoklanak úton útfélen. V. ö. IZGAT.
IZGATOTT, (iz-og-at-ott) mn. tt. izgatolt-at.

Izgatás által nyugalmában háborított , csendes kedé-

lyébl fölvert, fölingerlett. Izgatott nép jár-kel az ut-

czákon. Izgatott állapotban lenni. V. ö. IZGAT.

IZGATOTTSÁG, (iz-og-at-ott-ság) fn. tt. izga-

tottságot. Izgatott állapot vagy tulajdonság.

IZGÉKONY, (iz-og-ék-ony) mn. tt. izgékony-l v.

— al, tb. —ak. Könnyen izgó vagy izgatható, inger-

lékeny , máskép : izgatag.

IZGÉKONYSÁG, (iz-og-ék-ony-ság) fn. tt. iz-

gékonyságot. Könnyen izgó vagy izgatható tulaj-

donság.

IZGÓ
,
(iz-og-ó) mn. tt. izgó-t. Izgalomban lev,

izgalmas.

IZGUL, IZGUL, (iz-og-úl) önh. m. izgúl-t. Iz-

gani kezd, izgásba jön.

IZGULTSÁG, (iz-og-úl-t-ság) fn. tt. izgultság-

ot. L. IZGALOM.
ÍZIBE, 1 ÍZIBE.

IZIDOR, férfi kn. tt. Izidór-t , tb. — ok. Isi-

dorus.

IZIK, (iz-ik) k. m.iz-tem, —tél, —éti. 1. TÜSZ-
SZEN, és v. ö. IZLET.

IZLAM , arab szó
,
(szalama igétl , mely am.

hódol, tehát) szószerént am. hódolat, engedelmesség
;

szokott értelemben : török hit v. vallás, Mohamed v.

Mahumet vallású. Latinosan islamismus. Helyesebben

sí-szel írandó : iszlám. Istambul (= Kon6táncziná-

poly) nevet is a törökök újabb idben Iszlambol-n&b

ercretik ejteni.

IZLET, (iz-l-et) áth. m. izlet-tem ,
—tél ,

—éti.

Székely tájszó, am. tüszköltet. Máskép : iztet. Hang-

utánzó, mint tüszszent, tüszköl, t eltéttel, v. püszszenl,

prüszszent
, p v. pr eltéttel , mely néha szintén aa.

utánzott hanghoz tartozik, s a német nieszen , n el-

téttel. Egyszer gyöke iz, izik igében.

IZMÁT, 1. ZAMAT.
IZMENY, falu és puszta Tolna megyében ; helyr.

Izménybe, — ben, — böl.

IZMOS
,
(iz-om-os) mn. tt. izmost v. — at, tb.

— ak. 1) Izmokkal biró. Az állati test izmos részei.

2) Minthogy az állati er leginkább az izmok teljé-

ben , s ruganyosságában áll , am. ers
,
jól termett

testalkotásu, karos, ezombos, ikrás. Izmos legény. Iz-

mos kézbe való a kard. V. ö. IZOM.

IZMOSÍT , IZMOSÍT ,
(iz-om-os-ít) áth. m. iz-

mosít- ott , htn. — ni v. — ani. Izmossá tesz, képez,

ers testalkotásuvá alakít. A fegyverforgatás, ers kézi

munka, úszás izmosítja a karokat.

IZMOSÍTÁS, IZMOSITÁS
,
(iz-om-os-ít-ás) fn.

tt. izmosítás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

melynél fogva valamely test izmossá tétetik. V. ö.

IZMOS.

IZMOSODÁS
,

(iz-om-os od-ás) fn. tt. izmoso-

dás-t, tb. — ok, harm. szr.—a. Izmossá levés ; izmok

vastagodása , ersödése.

IZMOSODIK
,
(iz-om-os-od-ik) k. m. izmosod-

tam ,
— tál, — ott. Izmai ersödnek, vastagosznak,

szilárdulnak. Gyakorlat által izmosodnak a tagok.

IZMOSSÁG, (iz-om-os-ság) fn. tt. izmosság-ot,

harm. szr. —a. Állati test tulajdonsága, midn ers,

tömött, szilárd izmai vannak.

IZMOSUL
,
(iz-om-os-úl) önh. m. izmosúl-t, 1.

IZMOSODIK.
IZOG, (iz-og) önh. m. izog-tam, —tál, — ott v.

izg-ott , htn. — ni v. izg-ani. Folytonos mozgásban

van. Ebbl származnak : izgat, izgatás. Vékony han-

gon : izég.

IZOM, (iz-om) fn. tt. izmot, tb. izmok. Személy-

ragozva : izmom, izmod, izma v. izomja stb. Az állati

testnek azon húsnemü részei , melyek izgékony ros-

tokból állanak, rendesen hosszúkásak és gömbölyk,
s rugalmasságuk által a testek és tagjaik mozgását

eszközlik. (Musculus). Ers, vastag, nyers izmok. Az

izmokat megfeszíteni.

IZOMÁLLOMÁNY, (izom-állomány) ösz. fn. Az
állati test azon részei, melyekbl az izmok állanak.

IZOMBAN ; a székelyeknél, e helyett : izrom-

ban; 1. IZROM.
IZOMBONCZOLÁS

,
(izom-bonczolás) ösz. fn.

Sebészi mködés , mely által az állati, különösen em-

beri test izmait alkatrészeikre szétválasztják , szét-

bontják.

IZOMFARK, (izom-fark) ösz. fn. Az izomnak

mozgékony vége.

IZOMFEJ, (izom-fej) ösz. fn. Az izomnak azon

vége vágj' inkább eleje, mely mozdulatlan.
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ÍZOMFICZAMODÁS, (izom-ficzamodás) ösz. fa.

Az izomnak rendes helyzetébl kilépte , kimenülése,

kiiszamodása.

IZOMHÁRTYA, (izom-hártya) ösz. fn. Boncz-

tani nyelven azon finom hártya, mely az izmokat ta-

karja.

IZOMIDEG, (izom-ideg) ösz. fa. Boncztani ért.

ideg az izomban. V. ö. IDEG.

IZOMKANAF, (izom-kauafj ösz. fa. Kanafok,

vagyis rostos részek egyike, melyekbl az izmok ala-

kúinak.

IZOMRENDSZER, (izom-rendszer) ösz. fa. Az
állati , különösen emberi test öszves izmainak egy-

más közti viszonya, öszvefüggése, alkatrendszere.

IZOMROST
,
(izom-rost) ösz. fa. lásd : IZOM-

KANAF.

IZOMTAN, (izom-tan) ösz. fa. A boncztannak

azon része, mely az izmok különféle nemeit , termé-

szetét, tevékenységét stb. tárgyalja.

IZRAEL, tulajdonnév, tt. Izraelt, bibliai szó, a

héber nyelvbl véve , tulajdonképi jelentése : Isten

harczosa (Jizraél, ezektl : szárak, am. harczol és él

am. Isten). 1) Jákob késbbi neve; 2) héber nép, hé-

ber ország. Átv. Isten országa. Járatlan Izraelben,

am. idegen, újoncz valamely dologban. Keménynyakú

Izrael, am. makrauczos, nyakas.

IZRAELITA, fa. tt. izraelitát. Az ,Izráel' szó-

ból alakított szó, am. Izrael népébl való, héber nem-

zetiség.

IZRÓ, IZRÓTÜZ, 1. IZZÓ, IZZÓTÜZ.

IZROM, (íz-iram ?) raghiányos fn. melyhez egye-

dül a ban rag járul : izromban. Gyöke iz , melybl

iz-og ige származik. Eredetileg lehet izom is , az r

nyomatosság végett vettetvén közbe. Egy a tagosított

idt jelent íz szóval. Egy ízben, egy izromban. Több

ízben, több izromban. Hány ízben, hány izromban? Innét

izrom am. a tagokra osztott idnek egy-egy részében

tett mozgás. Két izromban voltam ott.

A törökben iszr am. nyom , ösvény (vestige,

trace).

IZTET, (iz-tet) önh. m. iztet-tem ,
—tél, —étt.

Székely tájszó, am. tüszköltet. Iztet valakit a portu-

bák , légvonal stb. Izteti am. valami kényszeríti a

tüszkölésre , tüszkölhetnék vagy püszszenthetnék.

(Kriza J.).

IZZ
, elvont hangutánzó törzsök

, s jelenti azon

folytonos sziszeg (iz-iz-iz) hangot, melyet a forrás-

ban lev
, s égni kezd nedves testek

,
pl. nyers fa-

ágak, 8 állati testek adnak , midn nedveik kifolyva

sisteregnek; továbbá magát a hség, forróság, tüz ál-

tal felolvasztott nedvet , verejtéket. Hasonló szi-

szeg hang jellemzi a német sieden, Sud, a latin sudo,

a szláv sus, sis, susit, szókat is. V. ö. IZ, elvont gyök.

Ik képzvel lett belle az elavult izzik , s ebbl az

él izzó. Származékai továbbá : izzad, izzaszt igék és

további származékaik. Mind hangra , mind értelemre

rokon vele a magyar nyelvben az ilszk . Üszök , üszög

szók gyöke : üsz , továbbá aszik szóban asz gyök
is stb.

IZZAD, (izz-ad) önh. m. izzad-tam , —tál ,
—t

v. — ott. 1) Nagy forróságtól, hségtl, tztl foly

belle a nedv. Izzad tzön a nyers fa. Izzad a sebesen

hajtott ló. Izzad a homloka. Hón alatt izzadni. Ne si-

ess a hegynek, mert megizzadsz. Valamiben izzadni,

am. fáradni, tüzesen munkálkodni. Bele izzadni a do-

logba. Kiizzadni, áth. ért. így : vért, véres verítéket iz-

zadni, nagy cseppeket, sokat, keveset izzadni. Átv. ért. is.

„És hol a nép , mely pályát izzadni

,

S izzadás közt hsi bért aratni

Osz atyáknak nyomdokin tanúit?"

Kölcsey.

2) Mondják oly testekrl , melyeket a meghlt pára-

részecskék nedvalakban ellepnek, pl. izzadnak az ab-

lakok, falak, kövek, midn meghüsül vagy nedvesül

a leveg. V. ö. IZZ.

IZZADÁS, (izzad-ás) fa. tt. izzadás-t, tb. — ok,

harm. szr. — a. 1) Állapot, midn valaki v. valami

izzad. Tzre vetett nyers fa izzadása. Beteg ember iz-

zadása. Izzadásig kimelegedni. Izzadást elmozdító sze-

rek. Ablakok, kövek, falak izzadása a hségtl. Izza-

dástól óvakodni. Hideg, meleg izzadás. 2) Magok azon
nedvek

, melyeket a testek kiizzadnak, helyesebben :

izzadság. V. ö. IZZAD.
IZZADÉK, (izz-ad-ék) fa. tt. izzadék-ot , harm.

szr. — a v. —ja. Azon nedv, melyet a testek kiiz-

zadnak ; veríték.

IZZADOZ

,

— tál ,
— ott, par.

Átv. ért. fáradóz
,

munkában izzadozni.

izzadozni.

IZZADOZÁS
, (izz-ad-oz-ás) fn. tt. izzadozást,

tb. — ok, harm. szr. — a. Folytonos vagy gyakori iz-

zadás. Átv. ért. fárasztó , izzadásba hozó mködés,
munkálkodás.

IZZADSÁG
,

(izz-ad-ság) fn. tt. izzadság-ot,

harm. szr. —a. Azon nedvek öszvege , melyeket va-

lamely test kiizzad. Arczárói szinte foly az izzadság.

Cseppekben hull róla az izzadság. Letörölni az izzad-

ságot. Egész teste izzadságban van. Sok izzadságtól le-

rohadt róla a ruha. Büdös az izzadságtól.

IZZADSÁGOS, (izz-ad-ság-os) mn. tt. izzadsá-

gosat v. — at, tb. — ak. L. IZZADT.

IZZADSÁGTÖRLÖ
,

(izzadság-törl) ösz. fn.

Kend, melyet az izzadság letörlésére használnak.

IZZADT, (izz-ad-t) mn. tt. izzadt-at. Mondjuk

oly testrl, melybl nagy forróság miatt foly a nedv.

Izzadt test. Izzadt ló.

IZZADTAN, (izz-ad- t-an) ih. Izzadt állapotban.

Izzadtan a szélre, hideg levegre kimenni, és meghlni.

Izzadtan jönni meg a vadászatból, munkából.

IZZADTSÁG, (izz-ad-t-ság) fn. tt. izzadtság-ot.

1) Izzadt áliapot vagy minség. 2) L. TZZADSÁG.
11*

(izz-ad-oz) önh. m. izzadoz-tam,—z. Gyakorta folytonosan izzad.

ersen mködik. Valamely nehéz

Áth. ért. is használtatik. Vért
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IZZAJT, (izz-aj-t = izz-ó-ít) áth. in. izzajt-ott,

htu. —ni v. —ani. 1) Izzóvá tesz. 2) L. IZZASZT.

IZZAN, (izz-an) önh. rn. izzan-t. Hirtelen izzóvá

válik.

IZZÁNY, (izz-ó-any) fn. tt. izzány-t , tb. — o&,

harm. szr. — a v. —ja. Átlátszó, s vizes nedvvel tölt

kis hólyagocska a brön, melynek alapja kissé lobos,

s a vér forróságától ered, de hamar el is múlik.

IZZÁNYOS, (izz-áuy-os) mn. tt. izzányos-t v.

— at, tb. —ak. Izzányféle hólyagocskáktól lepett.

Izzányos br. V. ö. IZZÁNY.

IZZASZT, (izz-asz-t) áth. m. izzaszt-ott, htn. — ni

v. —ani, par. izzaszsz. Izzadásba hoz, izzadni kéáztet.

Izzaszt a forró nap, a sebes járás, az ers munka. Iz-

zaszt a iüz, a meleg étel, a szeszes ital. Gyógyszerekkel,

meleg takaróval izzasztani a beteget. Megizzasztotta lo-

vát a nyargalásban. Három paripát kiizzasztott. Tet-

szik a tanács , de izzaszt a munka. (Km.). Átv. ért.

fáraszt, ers munkára fog.

IZZASZTÁS, (izz-asz-t-ás) fn. tt. izzasztás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely által valamely

test izzadásba jön , izzadni kényszerül. Beteg ember

izzaszlása. Hévíz által izzasztása a testnek.

IZZASZTÓ, (1), (izz-asz-t-ó) mn. tt. izzasztó-t.

Ami izzaszt , izzadni késztet, kényszerít. Izzasztó sze-

rek, italok. Izzasztó munka.

IZZASZTÓ, (2), (mint föntebb) fn. Szer , mely

izzaszt. Izzasztót adni a betegnek. A bodzavirág jó iz-

zasztó.

IZZASZTÓPOR, (izzasztó-por) ösz. fn. Poralak-

ban rendelt izzasztószer.

IZZASZTÓSZER
,
(izzasztó-szer) ösz. fn. 1. IZ-

ZASZTÓ, fn.

IZZASZTÓSZOBA
,

(izzasztó-szoba) ösz. fn.

Igen melegre ftött szoba, melyben a test izza-

dásba j.
IZZFÜRDÖ, (izz-fürd) ösz. fn. Intézet , mely-

ben a test küls meleg, pl. napsugarak vagy ftés ál-

tal ers párolgásba j, s mintegy saját izzadságában

fürdik. V. ö. GZFÜRD.
IZZIK, (izz ik) k. m. izz-ott, htn. —ani. Elavult

ige, ma csak részesülje izzó van divatban. Értelme :

forró, izzadó állapotban van.

IZZÍT, (izz-ít) 1. IZZAJT.

IZZÓ, (izz-ó) részesül és mn. tt. izzó-t. Mond-

juk ég testekrl, melyek egészen áttüzesedtek. Izzó

szén. Izzó vas. Vízbe mártani az izzó vasat, hogy aczé-

losodjék. Izzó vasat verni, gömbölyíteni , nyújtani , la-

pítani. Izzó tzön sütni valamit. Izzó parázs, melynek

még legkisebb szikrája sem lett hamuvá. Tájszólási-

lag, pl. Mátyusföldön : izró. Szélesb ért. igen forró,

nagyon meleg, ers izzadással járó, pl. Izzó láz.

IZZÓDIK
,

(izz-ó-od-ik) belsz. m. izzód-tam,

— tál, — ott. Izzóvá leszen, izzó parázszsá alakúi. Iz-

zódik a tzbe tett vas.

IZZOGOLYÓ, (izzó-golyó) ösz. fn. Áttüzesedett

golyó

IZZÓLÁZ, (izzó-láz) ösz. ín. Ragadós forró láz,

melyben a beteg folytonosan izzad.

IZZÓLIK, (izzó-lik) ösz. fn. Finom kis likacsok

az emberek és állatok brén , melyeken a testek pá-

rolgása kinyomúl, s ha ez nagy mennyiségben törté-

nik, a br fölött cseppekké alakúi. (Pórus).

IZZÓMELEG, (izzó-meleg) ösz. mn. és fn. Igen

forró, izzasztó meleg. Izzómeleg kemencze, kályha. Ma
izzómeleg van.

IZZOS, (izz-os) mn. tt. izzos-t v. — at, tb.—ak.

Izzadságtól nedves. Izzos test. Izzos ruha.

YL7tQ
r
YXJ'L

,
(izzó-tüz) ösz. fn. Oly test tüzérl

vagy égésérl mondjuk, mely nem lánggal ég, hanem

mer parázsból áll, milyen az ég szén , száraz cser,

s más kemény fa tüze , midn lángolni megszün , s

még hamvadni nem kezd. V. ö. PARÁZS.
IZZÓVAS, (izzó-vas) ösz. fn. 1) Fehéres tüzes-

ségig melegített vas. 2) Sebészi eszköz a kóros test-

részek kiégetésére.

IZZÓVASITÉLET
,

(izzó-vas-itélet) ösz. fn.

Hajdan divatban volt ítélet neme izzóvas által.

1ZSA, (1), 1. ISA.

IZSA
, (2), falu Komárom megyében ; helyr.

Izsá-n, —ra, — ról.

IZSÁK, 1. IZSÁK.

IZSAKÓCZ, falu Szála megyében ; belyr. Izsa-

kócz-on, — ra, —ról.

IZSAL
,

puszta Veszprém megyében ; helyr.

Izsal-on, — ra, — ról.

IZSAP, falu Komárom megyében ; helyr. Izsap-

on, — ra, — ról.

IZSAVA v. ILOSVA , falu Beregh megyében

;

helyr. Izsavá-n, —ra, —ról.

IZSÉP, falvak Baranya és (MAGYAR—,TÓT—

)

Zemplén megyében ; helyr. Izsép-én, —re, — röl.

IZSEPFALU, helység Liptó megyében ; helyr.

Izsépfalu-ba, — ban, —ból.

IZSÓP v. IZSÓP, fn. tt. izsópot. Görög-latinul

hysopus. Növénynem a kétfbbhímesek seregébl és

fedetlenmagvuak rendébl ; hímszálai szétállók , bok-

rétájának fels ajaka rövid, lapos, az alsó három ha-

sábu. Izsóptól czedrusfáig. (Km.) , am. a legkisebb

tárgytól kezdve a legnagyobbikig. Öntözz meg engem

izsóppal és megtisztulok. (50. Zsolt.).

IZSÓPOS, (izsóp- os) mn. tt. izsópos-t v. — at,

tb. —ak. Izsóppal készült, kevert. Izsópos fürd.

Az I-ben van 2153 czikk.

I.

í, (1), kicsi alakban i, hosszasan ejtve ; tizenha-

todik bet a magyar ábéczében, s az önbangzók közt

hetedik. Tartozik rendszeiént az éles hangúak sorába,

s mind mély, mind magas hangú szókban eléfordül,

vs^yis itt is , sajátlag két egymástól különböz e-t,

mélyet (v. vastagot), és magasat (v. vékonyat) vehe-
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tünk fel. Éles vékony hangjánál fogva sivító-uak ía

mondható. Vannak azonban oly hosszú i-k is, melyek

részint hosszú e-vel, részint hosszú íí-vel váltakoznak,

pl. émelyeg ímelyeg, émett ímett, éperedik íperedik, hé-

zag hízak ; mív m , hív h stb. miért ismét két kü-

lönböz i t, öszvesen négyfélét vevénk fel az Elbe-

széd 44, 45, 46. lapjain.

A tájbeszédekben általán minden hosszú í kony-

nyen megrövidül
,
(mint az ú és is) , mit az iroda-

lom is követ. Hanem a verselésen kivül jobb hangzás

kedveért e szabályt követhetjük : Ha a gyökszók ön-

magukban állanak, a hosszú i lehetleg változás nél-

kül álljon, pl. íj, ír, ív, íz, hí, szí, ví. Ellenben bár-

mely gyökökhöz, ha oly rag vagy képz járul, mely-

ben hosszú hangzó van, akkor a gyök í-je inkább rö-

viden ejtessék, mint : bír, biró, birál, birság 5 íte, itél,

Ítélet, itész 5 ige, igér, Ígéret, igéz, igény ; hízik, hizás,

hizó, hizlal ; íz, izes, Ízetlen, izlés ; ír, irás, irkál ; íz,

izom, izmos ; íj, ijas, ijaz, ijász 5 víz, vizes, vizel (eze-

ket t. i. a víz-töl származottakat az általános szokás

is röviden ejti). A gyökszók végén eléforduló í, mi-

dn hangzós ragot vesz föl , szintén megrövidülhet,

kivált v vagy j segédbetü fölvételével, mint : hí , hi-

v-ok, hi-v-ás, hi-v-atal ; rí, ri-v-ás, sí, si-v-ok, si-v-ás,

si-v-alkodik ; ví, vi-v-ás, vi-v-ok ; szí, szi-j-as, szi-j-ács
5

nyí, nyi-v-es, nyi-v-elödzik (nyiheldzik). Néha már

maga a gyökszó hangzatosság vagy határozottság

kedveért fölveszi a segéd bett, mint : hív, szív, míu,

nyiv, vagy íí-re változik : h , sz , m , ny. Némely

származékokat már maga az általános nyelvszokás is

állandóan röviden ejt
,
pl. b/r birkózik, birodalom , ír

irkál , iroda , irodalom , víz vizes , tíz tizenegy , tizen-

kett stb.

Némely ikerszókban a hosszú a vagy hang-

zóknak kicsinyített változata , mint : ím-ám , ímmel-

ámmal , díb-dáb , Mg-lóg , nyím-nyám. Az ít kép-

zjü átható igékben az eredetibbb régies ój , éj , ó,

e'-bl változott által , mint : szabadot, szabadojt, sza-

badejt, szabadét, szabadít ; tanót, tanojt, tanejt, tanét,

tanít, mirl részletesen 1. Bevezetés 133— 13 4.1. VIII.

alatt. Továbbá, mint ékveszt önhangzóról 1. ugyan-

ott 47, 48. 1. Valamint a rövid i, hasonlóan a hosszú

í is általán kétféle : vastag és vékony hangú, s amaz

vastag, emez vékony hangú ragokat és képzket vé-

szen föl, pl. híg, higak, higgad, higany ; hí (ige) hí-

vás, hivat, hivk ; ír, irás, irat , irok 5 szív (ige) szí-

vok, szívás, szivar, szivárog ; szív (fnév) szivem, szi-

ved, szives ; hív (fn. és mn.) hívek , hivség , hivtelen

stb. mint elül is érintk. V. ö. rövid I.

I
, (2), elvont gyökelem. Jelentése rokon a rö-

vid i-ével , ú. m. 1) mozgást , mozgási hajlamot , ké-

pességet vagy bizonyos mozgás, hajlás által képzett

alakot jelent az íj és ív szókban ; 2) közelséget vagy

közelre mutató ezekben : í-gy , ím ; 3) éles vékony

hangjánál fogva metszést , vágást teszen az ír , irt

igékben ; 4) szintén éles hangutánzó az íz (gustus,

sapor) névben, valamint a rokon szí igében , de ame-

lyekben a sziszeg 2 vagy sz , mint szivási hangok-

nak is kétségtelen szerepök van, valamint 3) alatt az

r-nek mint rovást és rontást jellemz, illetleg utánzó

hangnak is.

ÍED, ÍEDELEM, ÍEDÉZ, ÍESZT stb. Némely
dunántúli vidékeken divatozó hangoztatás. Lásd :

IJED.

IG, elvont gyöke vagy törzse ige szónak és szár-

mazékainak, mint ígér, igéz stb. Közelebbi eleme, úgy
látszik, vagy a közelséget jelent i v. í, honnan eg

képzvel : i-eg am. ide-ez, vagyis idéz , azaz közöl, s

részesülje i-eg-ö = ígö , szokott módosulattal : ige

(mint czineg, czinege) am. közl, milyen a szó ; vagy

pedig az í az ének szó én gyöke , st az egész lg

maga az ének szó, öszvehúzva : énk v. éng , v. íg. (V,

ö. ÉN elvont gyök) ; úgy hogy ige szóval mind han-

gokban, mind értelemben nagyon megegyezik a latin

voco, vox, szanszkrit vacs, melybl vacsasz v. vácsá,

(am. hang, szó), mindenek fölött pedig a hellén r/^rj

szó , mely Rost szótárában am. Ton , Laut , Hall,

Schall ; Rede ; Gterücht i Gesang. ,íge' szónkkal egé-

szen egyezik a mongol Uge is.

IGE, IGE, (1), (1. ÍG elvont gyök) ; fn. tt. igét

v. igét. Általános jelentése : szó ; beszéd ; csaknem az

ami a hellén r\*fr\ szóé. Katalin els prózai legendá-

jában (1519-bl) jöge v. iöge (yewge) is. „Demaga
(mindazáltal) minekelétte elkezdenéjek (= elkezde-

nk) magyerázni (így) az mártíromságát , annak-

elétte lássuk meg, hogy micsoda ez iöge (palóczosan)

:

mártir. Imár ez ige (rendesen) szintén magyer szóvá

vált." (Toldy F. kiadása). A Bécsi codexben szintén

találjuk üge alakban is. „Nincs illyen némberi föl-

dön személyben, szépségben és ügéknek értelmében."

(Non est talis mulier super terram in aspectu, in pulch-

ritudine et in sensu verborum). Föntebb ,íge' is :

„Mend ez igék ked(ég) kelletének Olofernes eltt."

(Judith XI. fejezet). Molnár Albertnél idea , notio,

Begriff szókkal is értelmezve találjuk. Különösb je-

lentései a mai gyakorlatban: 1) Szoros nyelvtani ért.

beszédrész, mely az alanynak cselekv
,
(átható , ön-

ható), szenved vagy közép állapotát személy, szám,

id, mód és alak szerént meghatározza. (A német

Zeitwort). Az ige általán cselekv, szenved vagy kö-

zép. A cselekv vagy átható, melynél az alanynak

cselekv állapota más határozott vagy határozatlan

tárgyesetre átvitetik, pl. ír, tanít, ver, kér (valakit v.

valamit) ; vagy önható (benható), melynél az alanynak

cselekvése másra ki nem terjed, hanem magában ma-

rad, pl. jár, áll, ül, ered, támad, mozog, pereg , tágul,

rül ; rendszerént az áthatóból származik a miveltetö,

at, et v. tat, tet képzkkel, mely más által végbevitt

cselekedeteket jelent, pl. irat, taníttat, töret, kéret. A
szenved ige a) külszenvedö, mely az alanynak kül ok-

tól ered kényszerülését jelenti, és ilyen a mivelte-

tkbl a jelen tszemélyében egyedül ik hozzáadásá-

val származik, pl. irat-ik, taníttat-ik, töret-ik, kéret-ik.

(V. ö. IKES IGE); b) belszenvedö , melynél az alany

kényszerüléséuek oka magában rejlik , údik , ödik , s

néha ódzik, ödzik képzkkel, pl. záv-ódik, gyötr-ödik,
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üt-ödik, emészt-ödik ; fog-ódzik, lop-ódzik, harap-ódzik,

menteget- ödzik, teker-ödzik. A középigék jellemjegye ik,

a részént egyszer képzéséit, mint : szokik, telik, mú-

lik , nyúlik , hallik , esik , bízik stb. részént egy vagy

több középképzök által alakultak , mint elmélkedik,

gondolkodik, várakozik, haragszik, melegedik, villámlik,

redvesedik stb. 2) Evangyéliomi ért. am. a görög Xo-

yog, mely alatt a második isteni személy értetik. Kez-

detben vala az Ige, és az Ige Istennél vala, és az Isten

vala az Ige. Az Ige testté lön , és mi bennünk lakozék.

(János ev. I.). 3) Egyházi ért. szent tan , szent okta-

tás, keresztény tanítás. Isten igéjét hirdetni, hallgatni.

Nem csak kenyérbl él az ember, hanem minden igével,

mely Isten szájából származik. (Máté. 4.).

„0 Szent Fiában gyönyörködjetek
,

Nagy szeretettel benne higyjetek
,

Szent igéjében ékeskedjetek
,

Az Isten népét ti rizzétek."

Panaszló ének 1549-bl. (Tbaly K. gyjt).

4) Babonás mondat vagy szó, valakinek megrontásá-

ra. Innen : megigézni valakit , megigézni a kis gyer-

meket.

IGE, IGE, (2), (rokonnak látszik ág szóval) fh.

tt. igét. A motólálóknál három fonal tesz egy igét,

s tíz ige egy pászmát.

ÍGEFONAL, (ige-fonal) ösz. fn. 1. ÍGE, (2).

ÍGE- v. IGEGYÖK, (ige-gyök) ösz. fn. Nyelv-

tani ért. a jelentmód jelenidejének egyes számbeli

határozatlan alakii harmadik személye , mely vala-

mennyi igemódositás, igeragozás alapjául szolgál. Az

igegyökök 1) vagy változatlanok , azaz minden rago-

zásban megtartják eredeti alakjokat, milyenek a más-

salhangzón végzdök általában ; kivéve a t bett a

parancsoló és kapcsolómódban , továbbá azokat , me-

lyek toldalékosak, mint : teszen, vészen, megyén, tö-

rik , nyúlik , esik stb. v;.gy változók, mint az í, ó, ö,

ú, ü végzetüek ; 2) vagy eredetiek , mint : dob , ad,

döf, nyom, tol , üt , s ezek a sajátlagos igegyökök

;

vagy származottak, mint : dobat, adogat, döföd, nyom-

kod , tolong, ütöget ; s ezeknek helyesebben igetö v.

igetörzs a uevök ; v. ö. IGETÖ ; 3) vagy egyszerek,

segéd- v. toldalékbetü, vagy szótag nélkül, vagy pedig

toldalékosak , mint : vi-sz és vi-sz-en, hisz és hi-sz-en,

te-sz és te-sz-en, le-sz és le-sz-en, e-sz-ik, i-sz-ik, al-sz-

ik, nyug-sz-ik, fek-sz-ik, s általán minden ikes igék.

ÍGE- v. IGEHAJLÍTÁS, v. —HAJTOGATÁS,
(ige- hajlítás v. -hajtogatás) 1. IGERAGOZÁS. V. ö.

HAJLÍTÁS.

ÍGE- v. IGEHATÁROZÓ
,
(ige-határozó) ösz.

fn. Nyelvtani mszó, s am. a beszédnek oly része,

mely az igének, vagyis ige által kifejezett cselekvés-

nek, szem édesnek vagy állapotnak módját , helyét,

idejét, számát határozza meg , vagy ezen meghatáro-

zásra kérdleg, tagadólag, állítólag, tiltólag vagy két-

kedleg befoly. Innét az igehatározók 1) módjelevtök,

pl. jól, roszul, szépen, csinosan, lehetleg, igazán, 2)

helyjelentök
,
pl. alant , alatt , alul ; amott , amottan

;

benn, belül ; elül ; emitt ; imitt stb. 3) idöjelentk, pl.

akkor, azután, regvei, délben stb. 4) számjelentök, pl.

ketten, hárman, négyen stb. 1. HATÁROZÓ, (2).

ÍGE- v. IGEID, (ige-id) ösz. fn. Az igeszók-

nál eléfordúlni szokott id. Általán véve önmagában

az idnek három részét (tartamát) különböztetjük

meg : 1 ) a jelent , mely épen most történik ; 2) o

múltat , mely a jelent megelzi ; 3) a jövt , mely a,

jelent követi. Azonban a cselekvények vagy történet

folyamában egyik idt a másikra viszonyítva , ismét

többféle idrész (idmozzauat) áll elé. Ú. m. Elször :

egyik cselekvéuy a másikkal azonegy idben törté-

nik
,
pl. hozzád indultam , s épen akkor vevém levele-

det ; ez utóbbi (vevém) akkor történik, midn az tör-

tént, hogy hozzád indultam, s amazt viszonyos idnek
nevezzük , mely lehet 1) jelen a) a jelenben , b) a

múltban , c) a jövben ; 2) múlt a) a jelenben , b) a

múltban , c) a jövben ; 3) jöv a) a jelenben , b) a

múltban , c) a jövben. A nyelvekben, s különösen a

magyarban is külön alakok, csak a múlttal viszonyí-

tásra (b) alattiakra) vannak : jelen a múltban (kitü-

nöleg : viszonyos múlt , máskép : függ múlt), múlt

a múltban (régmúlt, elbbi múlt), és jöv a múltban.

Másodszor tekinthetjük az idt kezdnek , tartósnak

(vagy végzetlennek), és végzettnek mind a három ál-

talános idben , ú. m. 1) kezd a) a jelenben , b) a

múltban, c) a jövben ; 2) tartós a) a jelenben , b) a

múltban , c) a jövben ; 3) végzett a) a jelenben , b)

a múltban, c) a jövben. Itt sincs a nyelvekben min-

denik fogalomra külön alak. Legnevezetesebb a tar-

tós (vagy végzetlen) a múltban , mely a nyelvekben

alakjára nézve öszveüt a viszonyos múlttal, de a ma-

gyarban külön alakkal bír , az ige jelene és vala

segéd igével öszvetéve, pl. A Tatrosi codexben : „Pé-

ter kedig ül vala küvl a pitvarban és hozjá vépék

(lépek) egy leány." Látjuk, hogy az utóbbi múltat :

,hozjá vépék', az ,ül vala* múlt, mind megelzi, mind

a hozzá lépés után is tart még, vagyis ezen hozzálépés

után sincs bevégezve. így mondhatjuk a népmesé-

ben : „Szinte éjfélre ért oda, hát ott egy éktelen

nagy óriás szundikál vala a tznél. " A ,szundikál

vala' az odaérést mind megelzi, mind ennél még to-

vább tart, tehát éhez viszonyítva (mikor odaért) még
végzetlen , ámbár az elbeszélre nézve már szintén

múlt. Hasonló példa : ..Sokáig mentek, azt sem tud-

ták , hova ; végre egy legmagasabb havastetn , ahol

az út elágazik vala, elhatározták, hogy váij >:iak el

egymástól." ,Elágazik vala' a legtökéletesebb végzet-

len múlt, mert az még az ,elhatározták' után is tart.

A hellén nyelvben nevezetes a jelenben végzett id
vagyis végzett jelen, oly múlt, mely a jelenben is fenn

áll, pl. )ky(
s
>antai megfelel ezen magyar kitételnek :

írva van.

Az elül érintett három f egyszer idt általa-

nosak-u&k vagy függetlenek-nek, vagy alanyiak-nak is

nevezik a nyelvtudósok
,
(mert azok csak a beszél

alany idpontjából tekintetnek), a többit pedig viszo-
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nyosok-nak. Különösebben pedig a kezd , tartó és

végzetteket tárgyilagosak-na.k is. A magyar nyelvre

tekintettel mind ezek az egyszer idk (jelen , múlt,

jöv) alatt fordulnak elé.

ÍGE- v. IGEKÉPZÉS
,
(ige-képzés) ösz. fn. A

szóalkotásnak azon neme, mely szerént gyök- és tör-

zsökszókból bizonyos képzragok által igéket alakí-

tunk
,
pl. a tág , vad , rút szókból ít képzvel lesz :

tágít , vadít , rútít ; úl képzvel : tagút , vadul , rú-

tul stb.

ÍGE- v. IGEKÉPZ, (ige-képz) ösz. fn. Kép-

z , mely által gyök- és törzsökszókból igéket alko-

tunk , milyenek : ad , ászt ; úl , ít ; ol, el, öl stb. Az

igeképzk vagy egyszerek, vagy Öszvetettek. Rész-

letesen tárgyalva 1. Elbeszéd 128 — 138. 1.

ÍGE- v. IGEKÖT, (íge-kötö) ösz. fn. Nyelv-

tani ért. oly igehatározó , mely az igével legszorosb

öszveköttetésben áll, s a szórend különféle szabályai

szerént majd az igével egyesül, s vele öszvetett szót

alkot , majd az igétl elszakasztva hol eltte , hol

utána áll. Ilyenek : alá, át, által, be, bele, el, ellen,

fel, ki, le, öszve, meg, vissza stb. pl. Alámehetsz akár-

mikor v. alá akár mikor mehetsz, v. mehetsz akármikor

alá. Altalános szabály szerént az igekötök közvetle-

nül az igék eltt , s azokkal öszvekapcsolva csak ak-

kor állanak , midn a mondat súlya rajtok fekszik,

pl. Péter megdicsérte, Pált. S így egybekapcsoltan a

szórendben akárhol is állhatnak : Megdicsérte Péter

Pált, vagy : Péter Pált megdicsérte. Ellenben elmoz-

díttatnak, mihelyt az ige által más szót akarunk nyo-

mosítani
,
pl. Péter Pált dicsérte meg (nem mást) v.

Péter (nem más) dicsérte meg Pált. Ekkor a hangsúly

az igét megelz szón feküvé, e kett elválhatlan, de

aztán a többi szó a sorban egyebütt is állhat
,
pl. az

utóbbi mondatban : Pált Péter dicsérte meg.

ÍGE- v. IGENÉV, (ige-név) ösz. fn. 1. RÉSZE-
SÜL.

ÍGÉNY , ÍGÉNYEL stb. lásd : IGÉNY, IGÉ-

NYEL stb.

ÍGÉR v. IGÉR, (íg-e-er) áth. m. igér-t. Az ige

törzsökbl származván am. igével , azaz szóval tesz

valamit, szavát adja, hogy tenni, cselekedni, adni fog.

Oly észjárás szerint képzett szó , mint a német spre-

chen-hö\ a versprechen. (Ilyen származatúak : dicsér, =
dicsvé tesz, esmér = esmével bír). Sokat igér, keveset

ad. (Km.). ígéri , hogy megjobbítja magát. Fogadom,

igérem, hogy többé nem vétkezem. Megígérni , amit va-

laki kér. Ezt nem adhatom neked , mert már elígértem

másnak. Árveréskor feligérni , azaz többet ajánlani,

mint az elébbiek. Még egy forintot Ígérek rá. Az igér

és ad szoros viszonyban állanak egymással. Nem elég

igérni, meg is kell adni. (Km.).

IGE- v. IGERAG, (ige-rag) ösz. fn. Rag vagy

ragok, melyek az igét mód, id, szám és személy sze-

rént módosítják, vagyis mind azon ragok, melyek az

igegyökhöz közvetlenül vagy közvetleg járulnak, pl.

ezen igében : jártunk, igegyök jár, közvetlen idrag :

í, közvetett személy- és számrag : unk.

ÍGE- v. IGERAGOZÁS ,
(ige-ragozás) ösz, fn.

Nyelvtani ért. am. az igének mód , id , szám és sze-

mély szerinti módosítása bizonyos ragok által. Rész-

letesen tárgyalva 1. Elbeszéd. 156— 160. 1.

ÍGÉRÉS v. IGÉRÉS, (íg-e-er-és) fn. tt. igérés-t,

tb. —ék. Cselekvés , illetleg szó- vagy irás általi

nyilatkozás, melylyel valamit ígérünk.

ÍGÉRET, ÍGÉRET, (íg-e-er-et) fn. tt. igéret-ét.

Azon igék vagy szók, melyek által valamit Ígérünk,

továbbá: azon tárgy, melynek teljesítését, megadását

szóval fogadjuk, ajánljuk. Gzifra, szép ígéret. ígéretet

tenni. ígérettel kielégíteni vxlakit. ígéret adományt vár.

(Km.). Az igéret szép szó , ha megadják , úgy jó.

(Km.). Nagyszer, gazdag igéret. Visszavenni , vissza-

húzni a tett Ígéretet.

ÍGÉRETLEN, IGÉRETLEtf, (íg-e-er-etlen) mn.

tt. igéretlen-t, tb. — e&. Amit nem Ígértek vagy amit

valaki igéret nélkül ad vagy kap.

ÍGÉRKÉZÉS,IGÉRKÉZÉS, (íg-e-er-kóz-és) fn.

tt. igérkézés-t, tb. — ék. Ajánlkozás , szavunk adása

valaminek véghezvitelére, teljesítésére.

ÍGÉRKEZIK, ÍGÉRKEZIK, (íg-e er-kóz-ik) k.

m. igérkéz-tem, — tél, — étt. Valaminek véghez vite-

lére, megtevésére ajánlkozik, szavát adja. Veszélyben

segítségünkre ígérkezett. Részvétre, muikára ígérkezni.

Hozzánk (jönni) ígérkezett. Máshoz (menni) Ígérkezett.

Eligérkezni, odaigérkezni.

ÍGÉR, ÍGÉR, (íg-e-er-) fn. tt. igérö-t. Sze-

mély, ki valamit igér , különösen ki vásárláskor , ár-

veréseknél bizonyos árt ajánl. Az árverezett jószágot

a többet ígérnek adni.

ÍGÉRVÉNY, ÍGÉRVÉNY, (íg-e-er-vény) fn. tt.

igérvény-i, tb. — ék. 1) 1. ÍGÉRET. 2) Iromány,

melyben valaki ígéretet tesz és nyereségre reményt

nyújt. Sorsjátéki ígérvény.

ÍGE- v. IGESZÓ, (ige-szó) lásd : ÍGE, (1),

alatt 1).

ÍGE- v. IGETAN , (ige-tan) ösz. fn. A nyelv-

tanban az igékrl szóló rész.

ÍGE- v. IGETO, (ige-t) ösz. fn, Az igeszóban

oly rész , mely a további ragozásnak alapúi szolgál,

Szigorún véve különbözik ettl az igegyök , mely

csak gyökszókban jön elé, s legels alapja a ragozás-

nak, pl. kér i^egyök, ettl közvetlenül származnak :

kérek , kérsz , kért , kérni , kérend stb. igetk : kém
(melytl : kértem, kértünk), kérend, (melytl : kéret-

dek , kérendesz, kérendllnk) stb. származnak. Szárma-

zott igéknek csak igetjök van
,
pl. épít , épül , te-

kint, gondol. Az ikes igék igetöje úgy áll elé
, ha az

ik ragot onnan elgondoljuk, pl. érkezik, gondol-

kodóik.

ÍGE- v. IGETÖRZS , v. —TÖRZSÖK
,
(ige-

törzs v. -törzsök) 1. ÍGET.
ÍGÉZ, IGÉZ, (íg-e-cz) áth. m. igéztem, —tél

—éti. 1) Eredetileg bizonyos igékkel, pl. dicsér sza

vakkal vagy babonás kifejezésekkel megbvöl , meg
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ront valakit , mint a boszorkányokról , kuruzsló vén-

banyákról még most is ily véleménynyel van a köz-

nép , s a kis gyermekek némely nyavalyáit annak

ssokta tulajdonítani , hogy a látogatók megigézték.

2) Szélesb ért. ers nézéssel, bámulással vagy akármely

más szerrel megbabonáz. Úgy néz rám , mintha meg-

akarna igézni. A boszorkányok megigézték. Ide tarto-

zik ezen kifejezés is : Megverte a gyermeket szemeivel.

3) Költibb ért. kellem, kecs, szépség által megbájol,

elragad. Mind ezen értelmet találjuk e székely nép-

dalban :

„Anyám , édes anyám !

Fiad nagyon beteg

,

Nem szükség orvosság

,

Mégis nagyon beteg.

,Nem más mint igézet !'

Találtad jó anyám.

,Vénasszony igézet!'

Nem az , édes anyám.

Szomszédunkba lakik

A bájos igéz
,

Erzsi egy kis hamis

Kékszem lyánka ö."

Kriza J. gyjt.

4) Székely tájszólás szerént megigézni annyi is , mint

igérni, fogadni.

IGEZES , IGEZES ,
(íg-e-ez-és) fn. tt. igézés-t,

tb. —ék. Cselekvés, mely által valaki megigéztetik

;

bvölés, bájolás ; kuruzsló , boszorkányos megrontás.

V. ö. ÍGÉZ.

IGÉZET, IGÉZET, (ig-e-ez-et) fn. tt. igézet-ét. 1)

Azon szavak, igék, vagy tettek, melyek hiedelem szerént

valakit megbvölnek , megrontanak, elbájolnak. El-

mondani vagy végrehajtani az igézetet. 2) Az igéz

szavak vagy tettek eredménye, hatása. V. Ö. IGÉZ.

ÍGÉZETÉS, IGÉZETÉS, (íg-e-ez-et-és) mn. tt.

ígézetés-t v. — et, tb. — ek. L. ÍGÉZ, 2).

ÍGÉZÖ , IGÉZ , (ig-e-ez-) mn. tt. ígézö-t. 1)

Bvöl , kuruzslás által megrontó. Igéz boszorkány,

vénbanya. 2) Kellem, kecs , szépség által bájoló , el-

ragadó. Igéz szemek. Igéz szépség. V. ö. IGÉZ.

ÍGY, IGY, (í-gy) ih. Gyökeleme a közelséget mu-

i, (a távolságé a, o, u). Ily módon, ily képen , e sze-

rént. Ellentéte : úgy, amúgy. így tartsd a puskát. így

semmire sem megyünk. Ha így gazdálkodói, mindenbl

kifogysz. Lám a magyar csak így él , még az ördögtl

sem fél. (Népd.). így vagyunk la ! így jár az , ki a

zsidónak nem köszön. (Km.). Igy-e ? így s így. Toldat-

tal : ígyen v. igyen. „Es ez gonosz fejedelemnek ígyen

lén halála." A Carthausi névtelen.

..Jön a veréb a nagy faló
,

Röptében igyen szólaló :

Csip , csép ! Csip , csép !

Nem kell egyéb mint hulladék
,

Csak sok legyen, tüstént elég."

Madárhangok (Vörösmarty).

V. ö. IDE, ITT, ILY.

ÍGYEN, IGYEN, ih. Ezen módon , ilyképen, 1.

ÍGY.

ÍHL, ÍHLEL, ÍHLÉS stb. lásd : IHL, IHLEL,

IHLÉS stb.

ÍJ v. IJ, v. íJJ, fn. tt. íj-at, tájdivatosan :
—et.

A bécsi codexben j nélkül áll, és vékonyhangulag ra-

goztatik : íet , ledet. Gyökeleme a mozgást, rezgést,

hajlást jelent i , mely az Igyártó (r= ijgyártó) csa-

ládnévben^ma is eredeti egyszerségében él. Azonban

részt vesz a gyökben a j is , mely könnyed mozgást,

hajlékonyságot jelent. 1) A kézívnek felvonó húrja,

mely a nyilat v. nyílvesszt kilövelli. Meghúzni, meg-

feszítem az íjat. Az íj ellövelli a nyilat. íjat pengetni.

Aki madarat akar fogni, nem pengeti íját. (Km.).

„Mert mikor az ijjnak enged egyik szarva

,

Félrerug a másik , noha nem akarja.

"

Buda halála (Arany J.).

2) Jelenti az egész kézivet is. Innen : íjász, ijas, íj-

gyártó. Törökül ja'i, hellénül í-óg, szanszkritul is-usz.

V. ö. IV.

ÍJAS, IJAS
,

(íj-as) mn. tt. ijas-t v. — at, tb.

— ak. íjjal ellátott, fegyverzett. Ijas vadász, katona.

Használják fnévül is íjász helyett, s ekk^r, tt. íjast,

tb. ijasok.

ÍJÁSZ, ÍJÁSZ, (íj-ász) fn. tt. ijász-t, tb. —ok.

íjjal bánó, ldöz ; ijas katona. V. ö. JÁSZ.

ÍJ- v. IJCSINÁLÓ, (íj-csináló) 1. ÍJGYÁRTÓ.

ÍJ- v. IJGYÁRTÓ
,
(íj-gyártó) ösz. fn. Szermi-

ves, ki íjakat gyárt, készít. Mint családi név Igyártó

alakban is él.

ÍJJ, 1. ÍJ.

ÍJ- v. IJLÖVÉS, (íj -lövés) ösz. fn. Nyílnak el-

lövése íj által. Ijlövésnyi távolság. Olyan szó, mint :

puskalövés, álgyulövés.

ÍJ- v. UNOK , (íj-nok) fn. tt. ijnok-ot. A régi-

eknél , hadi szolga, kinek kötelessége volt az íjakat

felhúzni, és nyíllal fölszerelve kézhez adogatni.

ÍK, ÍKEL, ÍKEZ stb. 1. ÉK, ÉKEL, ÉKEZ.

ÍM, ( 1), indulatszó, gyökeleme a közelséget mutató

i, mint ezen öszvetételek is imide , imitt, imígy, imin-

nen, imilyen mutatják, melyeknek a távolabbságot je-

lent amoda , amott, amiígy , amonnan , amolyan fe-

lelnek meg. Ezzel szoktunk másokat felszólítani , fi-

gyelmeztetni", hogy bizonyos helyre vagy tárgyra néz-

zenek , s am. ni, la. ímhol , am. ím ezen helyen , ím

itt. ímhol az ember (ecce homo) , azaz nézzétek az

embert. lm már itt vagyok, am. nézzetek ide, már itt

vagyok ím majd itt leszek, am. lássátok, majd itt le-

szek. Értelemre és hangra megegyezik vele a héber

im, s a latin en.
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ÍM, (2), ikertársa ám szónak , midn ez áinoly-

gást, akarat határozatlanságát jelenti. Fkép divatos

e ragozásban : ímmel-ámmal am. ámolyogva , határo-

zatlanul, tunyán, kedvetlenül.

IMA, 1. IMA.

ÍME, (ím-e) közelségre mutató vagy figyelmez-

tet öszvetett szócska, „íme a magosok jövnek." „És

íme a csillag, kit láttak vala napkeleten, ellkeli vala

öket."
f

Tatrosi cod. V^ö. ÍM, (1).

ÍMELY, (émely szóval azonosnak látszik) fn. tt.

ímely-t, tb. —ék. Erdélyi tájszó. 1) A ló brébl ön-

ként serkedez vér, vagy a fiatal szarvasmarha hát-

bre alatt keletkez mogyorónyi csomó, mely miután

megérett, ha öszveszorítják , a brön által kipattan.

2) A szarvasmarha bre alatt term féreg.

ÍMELYEG, ÍMELYGÉS stb. 1. ÉMELYEG,
ÉMELYGÉS stb.

ÍMELYFÜ, (ímely-f) ösz. fn. Növényfaj a mon-

tikák nemébl. (Anthemis pyrethrum).

ÍMER, (ém-er?) fn. tt. imer-t , tb. — ék. A ko-

lokánok neméhez tartozó növényfaj ; virágzás eltt a

víz fenekén ül, virágzani a víz színére felj , virág-

zása után fenékre száll. A szarvasmarha megdöglik

tle, a disznó szereti. Máskép : ímergyökér. (Stratio-

tes aloides).

ÍMERGYÖKÉR, (ímer-gyökér) ösz. fn. lásd :

ÍMER.

ÍMETT, 1. ÉMETT.
ÍMHOL, (ím-hol) ösz. mutató határozó. L. ÍM,

(1), alatt.

ÍMMAJD, (ím-majd) Ösz. h. L. ÍM, (1), alatt.

ÍMMEL-ÁMMAL, 1. ÍM, (2), alatt.

ÍN, fn. 1. IN, fn.

ÍNSÉG, 1. ÍNSÉG.
ÍNY v. INY, fn. tt. íny-t , tb. — ék. Gyöke az

állati testnek rostos részeit jelent in , mely vékony-

hangú ragozással és y által lágyítva kicsinyített ér-

telemmel bir. 1) Kemény vöröses hús , mely a fogak

tövét és az állkapczát körülveszi. Vastag, megdagadt

íny. Az ínyeket tisztogatni. A fogat ínyestül kirántani.

2) Szájpadlás, azaz a szájnak fels boltozata a fogak-

tól kezdve a nyeldeklöig. A nagy forróság és szomjú-

ság miatt ínyemhez ragadt a nyelvem. A forró leves

vagy ers dohány lehúzta ínyérl a brt. 3) Atv. ért.

tetszés, ízlés. A fszeres étel csiklandozza ínyét. ínyére

van, amit mondottam, Nincs ínyére a beszéd. Nem le-

het minden embernek ínyére tenni. Ez az ínye sze-

rént van.

ÍNY- v. INYBETÜ
,
(íny-betü) ösz. fn. Azon

betk, illetleg hangok, melyeket kiejtvén leheletün-

ket az ínyhez (szájpadláshoz) szorítjuk. A szansz-

kritban ínyhangoknak neveztetnek a cs és ds, és ezek-

nek A-val vegyületei. A magyarban ide számítjuk a

j vegyületeit, ú. m. a gy, ly, ny, ty hangokat.

ÍNY- v. INYCSIKLANDÁS
,

(íny-csiklandás)

ösz. fn. Az ínynek, vagyis szájíznek különös fajta étel-

lel vagy itallal ingerlése.

AKAH. NAUk' ÖZÓTÁK. IU. KÖT.

INY- v. INYCSIKLANDEK, (íny-csiklandék) 1

.

INYCSIKLANDÁS.
ÍNY- v. INYCSONT, (íny-csont) ösz. fn. Boncz-

tanban azon csont neve , mely a fels állkapocs mö-

gött fekszik , s az íny boltozatának hátsó részét

képezi.

ÍNY- v. INYDAG, (íny-dag) 1. ÍNYDAGANAT.
ÍNY- v. ÍNYDAGANAT, (íny- daganat) Ösz. fn.

Ínynek kóros állapota , midn az ínyhús megdagad,

mely kórban különösen a lovak szenvednek.

ÍNYENCZ,INYENCZ,(íny-encz) fn. tt. inyencz-ét.

Aki az ínyére, vagyis a válogatott finom ételek-s italok-

ra sokat tart. (Gourmand, a német ,Feinschmeckker'

értelmében).

ÍNYES, (íny-és) mn. tt. ínyés-t v. — et, tb. —ek.

ínynyel biró ; különösen vastag ínyü.

ÍNY- v. INYHÚS, (íny-hús) ösz. fn. Kemény,

vöröses hús, mely a fogak töveit betakarja. Foghúzás-

kor az ínyhúst megsérteni. Vérz, dagadt ínyhús.

ÍNY- v. INYKELÉS, (íny-kelés) ösz. fn. Kelés

v. fekélyke az ínyen.

ÍNY- v. INYMIRIGYEK, (íny-mirigyek) ösz.

tb. fn. Mirigyek az íny bre alatt, melyek mintegy

kölesszem nagyságúak. (Glandulae palatinae). V. ö.

MIRIGY.
ÍNY- v. INYNYUJTÓFÜ ,

(íny-nyujtó-fü) ösz.

fn. Örök zöld és igen leves növényfaj a szakák ne-

mébl, melynek leve a kelevények felfakasztására és

tisztítására használtatik. (Sedum telephium. L.). Más-

kép : bablevelfö, kövérf, varjúbab, szerelem taplója.

ÍNY- v. INYNYULVÁNY ,
(íny-nyulvány) ösz.

fn. A fels állkapocs része, mely az ínyen túl kinyú-

lik. (Processus palatínus).

ÍNY- v. INYROHADÁS
,
(íny-rohadás) ösz. fn.

Szájbetegség, midn az ínyhús megdagad vagy ta-

pintásra vérzik, s a fogak inogni kezdenek, és kihul-

lanak, mely baj rendesen igen büdös szaggal jár.

ÍNYROTHADÁS, (íny-rothadás) 1. ÍNYRO-

HADÁS.
ÍNY- v. INYSIPOLY, (íny-sipoly) ösz. fn. Si-

poly az ínyben. V. ö. SIPOLY.

ÍNY- v, ÍNYSZÁRNY, (íny-szárny) ösz. fn.

Boncztani ért. az ékcsontnak része, mely két oldalon

egyenesen az íny felé hajlik alá. (Processus pterygoi-

deus).

ÍNY- v. INYÜTÉR, (íny-üt-ér) ösz. fn. Ütér,

mely a vért az ínyhez vezeti.

ÍNY- v. INYVARRÁNY, (íny-varrány) ösz. fn.

Az ínynek azon része , melyben az ínynyulványok

egyesülnek. V. ö. INYNYULVÁNY.
ÍNY- v. INYVISZKETEG, (íny-viszketeg) ösz.

fn. Az ínyhúsnak kóros állapota , midn viszketeg

bántja.

ÍNY- v. INYVITORLA, (íny-vitorla) ösz. fn. Az

ínynek egyik része, mely annak hátulján lelóg, s két

leppentyübl áll, melyek közöl az elüls az ínybr-

nek folytatása, a hátulsó pedig az orrhártyáé.

12
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ÍP , ÍPEN stb. tájdivatosak , ép , épen stb.

helyett.

ÍR v. IR, (1), (er szóval rokonnak látszik,

minthogy gyógyerö van benne ; egyébiránt a finn

nyelvben : ihra , s közel áll hozzá eltéttel a hellén

fivoov, német schmieren, s a magyar zsír is) ; fn. tt.

ír-t, tb. — ék, ritkán :
—ok. G-yógykencs. Irt ren-

delni a sebre. írrel bekenni a fájós tagot. Nem lehet

minden sebet egy írrel begyógyítani. Kantaír , am.

mérges gyógyszer, kencs.

ÍR v. IR, (2), önh. és áth. m. írt. Eredeti ér-

telménél fogva hangutánzó s karczolást
,
perczegést,

karczolva, perczegve metszést jelent, am. valamit be-

metszve, bevágva, bevésve jegyez, (1. alább 4. alatt),

honnan származott az irt ige is, gömöri- és abaújias-

an : ort, s rokon vele a mélyhangú s megfordított ró

(metsz, bevág). Rokon vele továbbá a latin aro (exa-

rare litteras, epistolam, carmen), nem különben scríbo,

(melytl jön a franczia écrire), hellén ygacpsiv, német

schreiben , melyekben kétségen kívül leglényegesb

bet az r, mely a magyarban egyszeren van meg.

1) Általán am. betket vet , a szókat meghatározott

jegyekkel láthatókká teszi, pl. midn valamely lapra

elüt szinü testtel vagy színezett folyadékkal, vagy

akármi eszközzel följegyez valamit. Korommal írni a

falra. Krétával írni a fekete táblára, asztalra. Ónnal

írni a levéltárczába. Fekete, vörös tintával papirosra

írni. Rozsdás , eczetvízzel írni. Vékony , vastag tollal

írni. Bottal, vesszvel írni a porban. Gyorsan, lassan,

hibátlanul, hibásan, szépen, rútul, apró v. nagy betk-

kel, tisztán írni. 2) írva , irás által valamit készíteni,

eléállítani , cselekedni. Levelet , nyugtát, árjegyzéket,

bizonyítványt írni. Verseket, költeményt, tudós mu?iká-

kat, könyveket írni. Anyai nyelven, idegen nyelven, él
v. holt nyelven írni. Valakinek írni. Különféle tárgyak-

ról írni. Nem mindenkor tollal
,
gyakran fegyverrel is

irják a törvényt. (Km.). Magyarul, németül, francziául

íimi. Nevét aláírni. Egyik számadó könyvbl a másikba

általírni. Beírni a jövedelmet és kiadást. Mindent

együvé írni. Fölírni a falra a beszállásolandó katonák

számát. Hozzáírni a többihez. Könyvbl valamely jeles

czihket, mondatot kiírni. A hallottakat^eírni. Megírni

másnak, ami történt. Oszveírni a lakosokat. Visszaírni

a levelez társnak. 3) Szinekkel fest , rajzol. Képeket

írni. Ki irta ezen képet f (Innen : képíró). ,,Csináltata

egy igen szép kies házat , kibe mindenféle vadakat

megirata.
u

Pesti Gábor meséi. 4) A székelyeknél

annyit is tesz, mint valamit kifarag, kimetsz. Guzsalyt

írni. — Az ír igébl képzett származékok az éles í

haugot rövidre változtatják ezekben : iralom , irály,

irkál, iroda, irodalom.

ÍR, (3), elvont gyöke irigy , irigyel , irigykedik

stb. szóknak. Jelentése a haragos , mérges indulatot,

jelent r hangban rejlik. V. ö. HAR gyök 2). Egye-

zik vele közelebbrl a szanszkrit ri, honnan ripu am.

ellen, továbbá a hellén SQig stb.

IR- v. ÍRÁRUS
,
(ír-árus) Ö3Z. fn. Írrel keres-

ked személy. V. ö. ÍR, fn

ÍRÁS v. IRÁS, (ír-as) fn. tt. írás-t , tb. —ok.

1) Cselekvés, midn valaki ír. írással keresni kenye-

rét, írásban elfáradni. írásra adni magát. írást ta-

nulni. 2) Nemesb ért. szellemi mködés , midn va-

laki saját elmemüveit leírja, vagy idegen elmemüvek

nyomán ujat szerkeszt. Történetírás. Regényírás. Drá-

maírás. 3) A leírt betk vagy szók öszvege , alakja,

rendé. írásban a kérelmet eléadni. írásba tenni
, fog-

lalni a gondolatokat. írást olvasqj. Nem nyomtatásban,

hanem írásban közleni a tudandókat. Csinos
, tiszta,

szép, rendes irás. Tisztátalan , csúnya , olvashatatlan

irás. Ez értelemben szabatosabb az irat. V. ö.

ÍR ige.

ÍRÁS- v. ÍRÁSBAN, (ír-ás-ban) ih. írásba fog-

lalva, leírva. írásban nyújtani be a kérelmet, hátban,

nem szóval közleni valamit.

ÍRÁS- v. ÍRÁSBELI, (írás-beli) ösz. mn. 1)

írásba foglalt , írásban eléadott. írásbeli folyamod-

vány, írásbeli eléadás, oktatás. írásbeli müvek
,
(nem

nyomtatásbeliek). írásbeli intés
,

(nem szóbeli). 2)

írást illet , Írásra vonatkozó , írásban álló. írásbeli

könnyüség, gyakorlat.

ÍRÁS- v. IRÁSBETÜ, (írás-bet) sz. fn. Olyan

bet , melyet tollal írásban szoktak alakítni ; külön-

bözleg a nyomtatási bettl
ÍRÁS- v. IRÁSDÍJ, (írás-díj) ösz. fn. Díj, me-

lyet valakinek írásért , mint véghez vitt munkáért ad-

nak. Másolók irásdíja.

ÍRÁS- v. IRÁSHIBA, (írás-hiba) ösz. fn. Hiba,

melyet az író az irás szabályai ellen követ el.

ÍRÁSI, ÍRÁSI, (ír-ás-i) mn. tt. írási-t, tb.—ak.

íráshoz tartozó , írásra vonatkozó. írási bet. írási

szabály ; írási hiba ; írási düh ; Írási illeték.

ÍRÁSKA, IRÁSKA, (ír-ás-ka) kies. fn. tt. irás-

kát. Kevés szóból álló iromány, pl. kis jegyzék, rövid

tudósítás, levélke stb.

ÍRÁS- v. ÍRÁSMAGYARÁZÓ, (írás-magyarázó)

ösz. fn. Ki valamely írást magyaráz ; különösebben

ki a szentírást magyarázza, fejtegeti. (Exegeta).

ÍRÁS- v. IRÁSMESTERSÉG
,
(írás-mesterség)

ösz. fn. 1) Mesterség, mely szabályokat ad elé, mi-

kép kelljen jól, hibátlanul, szépen irni. 2) Jártasság,

ügyesség ezen szabályok végrehajtásában
,
gyakorlá-

sában.

ÍRÁS- v. ÍRÁSMÓD, (írás-mód) ösz. fn. 1. ÍRMOD.
ÍRÁS- v. IRÁSPÉLDÁNY

,
(irás példány) ösz.

fn. Példány az irástanulók számára, melynek vonásai

szerint gyakorolják magukat a betk alakításában.

ÍRÁS- v. IRÁSTANITÓ
,
(irás-tanitó) ösz. fn.

Írni tanító mester.

ÍRÁS- v. IRÁSTÖRLEJTÖ, (írás-törlejt) ösz.

fn. A Nádor-codexbeu ezen különös értelmet fejezi

ki : szerz (auctor) ; talán mivel valamely tudományos

szerzés vagy müalakitás sok törléssel jár.

ÍRÁS- v. ÍRÁSTUDATLAN, (írás-tudatlan) ösz.

fn. Ki írni nem tud , ki sem íráshoz ,
sem olvasáshoz

nem ért.
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ÍRÁS- v. ÍRÁSTUDÓ, (írástudó) ösz. fn. Szé-

les ért. minden személy, ki írni vagy írni és olvasni

tud. Szorosb ért. az irásba vagy nyomtatásba foglalt

ismeretek bizonyos nemében jártas , tanult ember.

Bibliai ért. zsidó hittudós. Az idben monda Jézus az

Írástudóknak és farizeusoknak.

ÍRÁSZ, IRÁSZ, (ír- ász) fn. tt. irász-t, tb. —ok.

1) Leíró , ki írással, leírással foglalkodik ; de nem
ezen értelemben jött szokásba, hanem mint 2) Gúny-

neve oly irónak , ki a tudós irónevet bitorolja.

ÍRAT v. IRAT, (1), (ír-at) fn. tt. irat-ot. 1) Leírt

betk vagy szók öszvege, valamint azon papir vagy

hártya is, melyen valami írva van. Átnézni az iratokat.

A haszonvehetlen iratokat öszvetépni, eldobni, elégetni

;

kézirat. 2) Mesterséges czifra metszet vagy festemény.

Famüveken lev iratok. Rajziratok. V. ö. ÍR, ige.

ÍRAT v. IRAT, (2), (ír-at) miveltetö m. írat-

tam, — tál, — ott. Eszközli, hogy valamit írjanak, hogy

valami leírassék. Meghagyja, megparancsolja másnak,

hogy irjon. írnok vagy titkár által leveleket íratni. A
körlevelet leíratni az illetkkel. Kiíratni némely jeles

czikkeket valamely könyvbl. V. ö. ÍR ige.

ÍRAT- v. IRATBELI, (írat-beli) ösz. mn. Irat-

ban lev , iratba foglalt. Iratbeli költemények
,
(nem

nyomtatottak). Iratbeli kéremény, (nem szóbeli).

ÍRAT- v. IRATCSOMAG, (írat-csomag) ösz. fn.

Egy csomagba kötött \agy hajtott több irat. (Fasci-

culus actorum).

ÍRAT- v. IRATCSOMÓ
,

(irat-csomó) ösz. fn.

Általán, csomóba kötött iratok. Különösen, a hivatalok

irattárában szakonként összeválasztott , vagy ugyan-

azon tárgyhoz tartozó iratok kötege. Levéltárban letett

iratcsomók. Számozott iratcsomók. (Rotulus actorum).

ÍRAT- v. IRATGYJTEMÉNY, (írat-gyüjte-

mény) ösz. fn. Különféle vagy rokon tárgyú kéziratok

gyjteménye.

ÍRAT- v. IRATHAMISITÓ, (írat-hamisitó) ösz.

fn. Személy, ki valamely iraton, különösen hivatalbe-

lin, oklevélen, szerzdésen stb. szántszándékos és más

kárára törvény- és jogellenes változást tesz.

ÍRAT- v. IRATJEGY, (irat-jegy) ösz. fn. Irat-

beli jegyek
,

pl. vonások
,
pontok , zárjelek stb. me-

lyek a mondatok értelmét világosabbá teszik , a szó-

kat meghatározzák, a betket megkülönböztetik stb.

ÍRATKA, IRATKA, (ír-at-ka) kies. fn. tt. irat-

kát. Kisded , kevés szóból álló irat
,
pl. kis jegyzék,

izenet , tudósítvány, levélke, idegen szóval : czédula.

ÍRATLAN , ÍRATLAN ,
(ír-atlan) mn. tt. irat-

lan-t , tb. — ok. Ami iratba foglalva nincsen , mit le

nem irtak , mit csak szájról szájra adva , él szóval

terjesztenek. íratlan törvény. Határozókép am. le

nem írva.

ÍRATLANUL , ÍRATLANUL ,
(ír-atlan-ul) ih.

Le nem írva ; a nélkül, hogy leírták volna. íratlanul

közleni, terjeszteni az új törvényeket, történeteket, ha-

gyományokat.

ÍRATOK, IRATOK, (ír-at-ok) tb. fn. tt. iratok-

at. Bizonyos tárgyat, ügyet illet, leginkább bevég-

zett s irattárba utasított hivatalo3 irományok. Iratok

közé tenni, utasítani. (Acta).

ÍRATOS, IRATOS, (ír at-os) mn. tt. iratos-t v.—at, tb. — ak. Mesterséges metszetekkel , rovatok-

kal czifrázott, ékesített vagy festékkel rajzolt. Iratos

páleza, pipaszár, guzsaly. Iratos szoba.

ÍRAT- v. IRATPÉLDÁNY, (irat- példány) ösz.

fn. 1. ÍRÁSPÉLDÁNY.

ÍRAT- v. IRATTÁR
,

(irat-tár) ösz. fn. Széles

ért. kéziratok tára, vagyis azon hely , hol több kéz-

iratokból álló gyjtemény tartatik. Szorosb ért, ható-

sági hivatalterem , hová a hivatalos iratok bizonyos

rendbe szedve letétetnek , vagy azon hivatalkönyv,

melybe a beadott hivatalos iratok idszerénti vagy
szakozati sorban bejegyeztetnek. (Registratura).

ÍRAT- v. IRATTÁRCZA, (írat-tárcza) ösz. fn.

Nagyobbszerü, többnyire ívrétü tárcza
,
papír- vagy

vászon-, vagy brtáblával, melyben irományokat szok-

tak tartani vagy hordozni.

ÍRAT- v. IRATTÁRNOK, (irat-tárnok) ösz. fn.

Hatósági tiszt, ki a hivatalosan benyújtott iratok czí-

meit, és rövid tartalmát idszerénti vagy szakozati

rendben följegyzi. Szélesb ért. személy , ki az iratok

gyjteményére felügyel.

ÍRAT- v. IRATTARTÓ, (irat-tartó) ösz. fn. Esz-

köz , mely bizonyos használatra alkalmazott iratokat

tart, pl. a betszedk irattartója , melybe a kéziratot

csíptetik.

ÍRAT- a. IRATTEKERCS
,
(irat-tekercs) ösz.

fn. Tekercs alakban öszvetett írat vagy iratcsomó.

ÍRAT- v. HIATVÁLTÁS
,
(irat-váltás) ösz. fn.

Am. levelezés, csakhogy az iratváltás csupán egyszer

is történhetik, a levelezés pedig többszöri levélváltást

jelent.

ÍRBERBENCZE, (ír-berbencze) , ÍRBÖGRE,
(ír-bögre) ; 1. ÍRBÖRBÖNCZE.

ÍR- v. ÍRBÖRBÖNCZE, (ír-börböncze) ösz. fn.

Börbönczeféle edény, melyben írt, azaz kencsöt tar-

tanak.

ÍRDAL, IRDAL, (irodai v. ír-o-dal) áth. m.

irdal-t. Éles eszközzel valamely szilárd testet beme-

tél, rovatol. A fa héját késsel beirdalni. Pipaszárt, bo-

tot irdalni.

ÍRDOGÁL, ÍRDOGÁL, (ír od-og-al) gyak. áth.

és önh. m. irdogál-t. Gyakran vagy folytonosan, vagy

kicsinyesen vagy némi kényelemmel ír.

ÍRDOGÁLÁS, IRDOGÁLÁS, (ír-od-og-al-ás)

fn. tt. irdogálás-t, tb. — ok. Cselekvés, midn valaki

gyakran vagy folyvást, vagy apródonként, kicsinyen-

ként ír.

ÍRES, IRES, (ír-es) mn. tt. íres-t v. — et , tb.

—ek. 1) Írrel, azaz gyógykenöcscsel bekent vagy ke-

vert, íres seb. íres ruha. íres olaj. 2) Miben írt tar-

tanak. Ires edény, börböncze, tégely.

12*
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ÍREZ , IRÉZ ,
(ír-éz) áth. m. íréz-tem ,

—tél,

— étt. írrel ken, beken. írezni a vásznat. Irezni a fá- .

jós tagot.

ÍREZÉS, IRÉZÉS, (ír-éz-és) fn. tt. írézés-t , tb.

—ék. Cselekvés, midn valamit, nevezetesen fájós ta-

got írrel bekenünk.

ÍREZETT, IRÉZÉTT, (ír-éz-étt) mn. tt. {vezett-

et, írrel kent, bekent. Irezett ruha. Irezett seb.

ÍRIDOM
,
(ír-idom) 1. ÍRMÓD.

ÍRÍGY, ÍRIGY, IRÍGY, IRIGY, (íi-így) mn. tt.

irígy-et. Oly emberrl mondják , ki más javán ,
sze-

rencséjén szomorkodik, s azt inkább magának kíván-

ná. Irigy ember. Irigy szemekkel nézni másnak elme-

netelét. Jobb száz irigy , mint egy szánakozó. (Km.).

Irigy, mint az ördög. (Km.). Szegény sors az, melynek

irigye nincs. (Km.). Megegyezik vele a szanszkrit irs

v. írsj , s rokon értelm a görög eris, erízo , a latin

ira, iraseor. Maga a szó alakja igen természetes fes-

tése azon fogak közöl kitör vad hangnak , mely ál-

tal az irigy ki szokta jelenteni indulatát. Mily ter-

mészetes ellentéte ennek a lágydad : szelíd v. szelígy.

ÍRÍGYÉL, IRIGYEL, (ír-így-él) áth. m. irigyéi-

1

v. irígylétt, htn. —ni v. irigyleni. Másnak javát, sze-

rencséjét rósz szemmel , fájdalommal nézi , s inkább

magának kívánja. A rósz gazda irigyli szomszédjának

v. szomszédjától, hogy szép marhái vannak. Pénzét, jó-

szágát irigyleni valakinek. Azt is irigyli , hogy a nap

az égen van. (Km.). Néha lágyabb ért. am. magának

is hasonló jót kivan. Barátom , irigylem sorsodat,

azaz szeretnék én is oly állapotban lenni , mint

te vagy.

ÍRÍGYEN, IRIGYEN, (ir-igy-en) ih. Másnak ja-

ván, szerencséjén szomorkodva. Irigyen nézni vetély-

társának elmenetelét.

ÍRÍGYKÉDÉS, IRIGYKÉDÉS
,
(ir-így-kéd-és)

fn. tt. irígykédést, tb. — ék. Másnak java, szerencséje

ellen törekv szomorkodás, alattomos áskálódás.

ÍRÍGYKEDIK , IRIGYKEDIK ,
(ir-így-kéd-ik)

k. m. irígykéd-tem, — tél, — étt. Más java és szeren-

cséje miatt szomorkodik , s annak megrontására tö-

rekszik ; vagy azt magának tulajdonítani iparkodik.

Vetélytársára irigykedik. A gazdagok, föranguak ellen

irigykedni.

ÍRÍGYKED, IRIGYKED, (ír-így-kéd-) mn.

tt. irigykédö-t. Más java és szerencséje fölött szomor-

kodó, s az ellen törekv, áskálódó. Irigyked hivatal-

vadász.

ÍRÍGYLEND, IRIGYLEND
,
(ír-így-él-end-

ö) mn. tt. irígylendö-t. Amit irígyleni kell, lehet vagy

méltó. Átv. ért. igen jeles, kitn. Irigylend szeren-

cse, sors, állapot. Barátom, a te sorsod valóban irigy-

lend. Ez bizony nem igen irigylend hivatal.

ÍRÍGYLÉS, IRIGYLÉS, (ir-így-él-és) fn. tt.

irigylés-t, tb. — ék. A kedélynek szeretetlen érzése,

midn valaki más java fölött szomorkodik.

ÍRÍGYLET, IRIGYLET, (ir-így-él-et) fn. tt.

irígyletét. Irigység által jelenkez indulat vagy tény
;

irigység elvont értelemben véve.

IRIGYLETES, IRIGYLETES
,
(ir-így-él-et-és)

mn. tt. irigyletés-t v. — et, tb. —ek. Irigyletre méltó,

amit irigyelnek. Átv. ért. kitünleg jeles, szerencsés.

Irigyletes sors.

ÍRÍGYLETESSÉG , IRIGYLETÉSSÉG
,

(ir-

igy-él-et-és-ség) fn. tt. irigyletésség-ét. Irigyletre méltó

állapot vagy tulajdonság.

ÍRÍGYLETLEN, IRIGYLETLEN, (ir-így-ól-et-

len) mn. tt. irigyletlen-t, tb. —ék. Irigylet nélküli,

mi irigységre nem indít, mit senki nem irigyel. Irigy-

lethn állapot.

ÍRÍGYSÉG, IRIGYSÉG, (ir-így-ség) fn. tt.

irigység-ét. Indulat vagy inkább szenvedély , melynél

fogva valaki más java vagy szerencséje fölött szomor-

kodik , s azt inkább önmagának kívánja. A keresz-

tény erkölcstanban a hét fbnök egyike , mely t. i.

több más bnök, úgymint : harag , rágalmazás , kár-

öröm stb. kútforrása szokott lenni. Kaján irigység.

Kényér-irigység. Valakit irigységbl rágalmazni. Az

irigyek meghalnak, de az irigység soha sem. (Km.).

ÍRÍGYTELEN, IRIGYTELEN
,

(ír-így-telen)

mn. tt. irigytelen t, tb. — efc Kinek javát , szerencsé-

jét nem irigylik ; kinek irigye nincsen. Határozókép :

irigy vagy irigyek nélkül.

ÍRÍGYTELENÜL , ffilGYTELENÜL
,
(ír-igy-

telen-ül) ih. Irigyek vagy irigykedk nélkül, oly sors-

ban, melyet senki nem irigyel.

ÍRÍGYÜL, IRIGYÜL, (ír-így-ül) ih. Irigyek

módjára, azaz más javán, szerencséjén szomorkodva,

boszankodva. Irigyül nézni mások elmenetelét, szeren-

cséjét.

ÍRMAG, (ír-mag) 1. ÍRMAG.
ÍRMAKK, (ír-makk) ösz. fn. A keletindiai mir-

hafának makkja. (Myrthobalanus).

ÍRMÓD, IRMOD, (ír-mód) ösz. fn. írás módja,

akár a sajátképeni irásra (bet v. szóirásra , helyes-

írásra) vonatkozva, akár pedig az irályra , vagyis az

eléadás minségére. A régiek Írásmódja (bet- v. szó-

irása) sokban különbözött a mostaniakétól. A jó Írás-

mód (irály) a mvészethez tartozik.

ÍR- v. IRMODOR, (ír-modor) 1. ÍRMÓD.

ÍRNOK, ÍRNOK, (ír-nok) fn. tt. írnokot. Alsóbb

rend tiszt a nyilvános, hatósági vagy más hivatalok-

nál, ki tollal szolgál. Vármegyei, városi, urodalmi ír-

nok. Régies és köz nyelven : iródiák.

ÍRNOK- v. IRNOKHIVATAL
,
(irnok-hivatal)

ösz. fn. 1. IRODA és ÍRNOKSÁG.
ÍRNOKI , ÍRNOKI, (írnoki) mn. tt. imoki-t,

tb. — ak. írnokot illet , ahhoz tartozó , arra vonat-

kozó, írnoki hivatal, kötelesség, dij.

ÍRNOKSÁG, ÍRNOKSÁG, (ír-nok-ság) fn. tt.

irnokságot. írnoki állapot vagy hivatal , szolgálat,

foglalatosság. írnokságért folyamodni. írnokságból

élni. Városi, vármegyei irnokság.

ÍRNOK v. ÍRNOKSZOBA, (írnok-szoba) 1.

IRODA
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ÍRNYE, (ír-nye) 1. IRNYE.

ÍRÓ, IRÓ, (1), (ír-ó) mn. tt. iró-t. 1) Aki ír va-

lamit
,
pl. iródiák , levélíró segédtiszt, verseket iró nö,

szobaira mester vagy mvész. 2) Amivel vagy amin,

vagy a mire írnak, íráshoz való. író toll , iró asztal,

iró papiros , melyek helyesebben öszveiratnak : iró-

toll, Íróasztal, irópapiros.

ÍRÓ , IRÓ , (2), (mint föntebb) fn. 1) Általán

személy, ki valamit ír. 2) Személy, ki elmemüvek ké-

szítésével foglalkodik ; szerz. Régi, újabb irók. Jeles

irók. Történeti, bölcsészeti, mértani irók. Valamely Író-

nak szavait idézni.

ÍRÓ, IRÓ, (3), (ír-ó) fn. tt. iró-t. A megköpült

tejfölnek savanyú leve, mely a vaj elválasztása után

fenmarad. Gyöke valószínleg a kenést, kencsöt je-

lent ír, minthogy az iró mintegy bekeni , betakarja

a vajat, vagy hogy oly minség, oly sürü mint az ír

vagy kencs. Hellénül óoóg, OQQog. Megjegyzésre

méltó , hogy a tejnek mesterségesen kifejtett részei

jobbára egy alakú, vagyis képzjü szavakkal nevez-

tetnek , ú. m. iró , túró (hellénül xvqoq , am. sajt),

savó, tarhó. E három utóbbi elemzését 1. saját rova-

taik alatt.

ÍRÓ- v. IRÓBETÜ
,
(iró-betü) 1. ÍRÁSBETÜ.

ÍRÓ- v. IRÓDIÁK, (iródiák) ösz. fn. lásd : ÍR-

NOK.
ÍRÓ v. IRÓÉRCZ, (író-ércz) 1. ÍRÓN.

ÍRÓ- v. ÍRÓESZKÖZ, (iró-eszköz) ösz. fn. Az
Íráshoz szükséges vagy használt mindenféle szerek,

pl. tintatartó, tollak, papiros stb.

ÍRÓ- v. IRÓFÖLD
,

(iró-föld) ösz. fn. lásd :

KRÉTA.
ÍROGAT , IROGAT

,
(ír-og-at) gyak. áth. m.

irogat-tam ,
—tál, —ott. Folytonosan vagy lassan-

lassan és némi kényelemmel ír.

IROI , ÍRÓI
,
(ír-ó-i) mn. tt. irói-t , tb. —ak.

írót illet, ahhoz tartozó, való, ill. írói tulajdonsá-

gok, kötelességek, mveltség. írói pálya , díj, jxdalom.

írói nyelv, szokás, divat.

ÍRÓ- v. IRÓISKOLA, (iró-iskola) ösz. fn. Isko-

la, melyben az illetk írni tanulnak, különösen pedig

a szépírásban képezik magukat.

ÍRÓ- v. IRÓKÖNYV, (iró-könyv) ösz. fn. Köi.yv

melynek tiszta lapjaira az írni tanuló gyakorlat vé-

gett eléje adott példány után irogat.

ÍROMÁNY, 1. ÍRAT, fn. 1).

ÍRÓ- v. IRÓMESTER, (iró-mester) ösz. fn. Mes-

ter, ki írni tanít, különösen szépen írni.

ÍRÓ- v. IRÓMESTERSÉG, (iró-mesterség) ösz.

fn. Mesterség , mely a betk szabályos , különösen

szép vonású alakításában áll.

ÍRÓN, IRÓN, (ír-ón) ösz. fn. Ónból készített

vesszalakú íróeszköz. Máskép : rajzón vagy irla.

ÍRÓ- v. IRÓÓRA, (író-óra) ösz. fn. írási leczke,

írás tanulása vrgett megszabott oly id , mely óra

számra szokott tartatni.

IRO- v. IROPAPIROS
,
(iró-papiros) ösz. fn.

Enyves papiros, melyre írni lehet, mely rendesen tö-

möttebb és vastagabb szokott lenni a nyomtatópapi-
rosnál. V. ö. PAPIROS.

ÍRÓ- v. 1RÓPOLCZ, (iró-polcz) ösz. fn. Az állva

irók számára készített magas asztal vagy az íróasz-

talra alkalmazott különös támasztalka.

IROS, ÍRÓS, (ir-ó os) mn. tt. irós-t v. —at, tb.

— ak. 1) íróval bekent vagy töltött, íróval vegyített.

írós kanál, fazék, tál. írós vaj. 2) Frisen köpült, s ki

nem fzött vajjal készített. írós tészta. E két utósó

Öszvetéve is iratik : irósvaj, iróstészta.

ÍRÓSÁG , ÍRÓSÁG, (ír-ó-ság) fn. tt. íróság-ot.

írói minség , tulajdonság ; írói foglalkodás. Az író-

ság sok idö-
,
pénz- és egészségáldozattal van egybe-

kötve.

ÍRÓSKODIK, IRÓSKODIK, (ír-ó-os-kodik) k.

m. iróskod-tam, —tál, — ott. Könyvirással , irói mü-
vei v. müvekkel foglalkodik.

ÍRÓS- v. IRÓSTÉSZTA
,
(irós-tészta) ösz. fn.

Irósvajjal készített tésztásétel.

ÍRÓS- v. IRÓSVAJ, (irós-vaj) ösz. fn. Frisen

köpült vaj, mely nincs kifzve és besózva. Gyönge,

mint az irósvaj.

ÍRÓS- v. IRÓSVAJAS, (irós-vajas) ösz. mn. Irós-

vajjal készített vagy bekent. Irósvajas sütemények,

tészták. Irósvajas kenyérszelet.

ÍRÓ- v. IRÓSZÁL, (író-szál) ösz. fn. Érczbl
készített írószer, milyennel a régiek irtanak. (Stylus).

ÍRÓ- v. IRÓSZÉK, (iró-szék) ösz. fn. Szék, me-
lyet íróasztal vagy szekrény mellett használnak

,
pl.

melynek közepe likas, az aranyereseknek , vagy álló

íróasztal mellett oly magas szék, hogy félig rajta ül-

ve, félig hozzá támaszkodva írnak.

ÍRÓ- v. IRÓSZEKRÉNY, (iró-szekrény) ösz. fn.

Szekrény, melyben az írószerek tartatnak, vagy kor-

látokkal ellátott íróasztal, illetleg szekrényfiók, me-

lyet valamely szekrénybl kihúzni , és betolni lehet.

ÍRÓ- v. ÍRÓSZER
,
(iró-szer) ösz. fn. 1. ÍRÓ-

ESZKÖZ.
ÍRÓ- v. ÍRÓSZOBA, (író szoba) ösz. fn. lásd :

IRODA.
ÍRÓ- v. IRÓTÁBLA, (író- tábla) ösz. fn. Tábla,

melyre krétával, palavesszvel stb. irnak. Iskolai író-

tábla.

ÍRÓ- v. IRÓTÁM
,
(író-tám) ösz. fn. 1. IRÓ-

POLCZ.
ÍRÓ- v. IRÓTEREM, (író-terem) ösz. fn. lásd :

IRODA.
ÍRÓ- v. IRÓTOLL, (iró-toll) ösz. fn. írni való

toll, illetleg rézbl , aczélból stb. készített ilyetén

eszköz , különböztetésül más czélra alkalmazott és

használt tollaktól. V. ö. TOLL.
ÍROVÁNY, IROVÁNY, 1. ÍRAT, fn. 1).

ÍRÓ- v. ÍRÓVESSZ, (iró-vessz) ösz. fn. Ércz-

bl vagy palakbl metszett vcsszalaku szer
,
pl.

inelylyel palatáblára szoktak irai.
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ÍRSZELENCZE ,
(ír-szelencze) lásd : ÍRBÖR-

BÖNCZE.
ÍRSZER, (ír-szer) 1. ÍRÓSZER.

ÍRVA , ÍRVA ,
(ír-va) állapotjegyz. író vagy

írott állapotban, minségben. írva (írással foglalkod-

va) találtam öt. írva vagyon a szentkönyvben.

ÍRVÁGY, IRVÁGY, (ír-vágy) ösz. fn. Különös

hajlam vagy ösztön, melynél fogva valaki igen szeret

írni
,
gondolatait , ismereteit irás által , könyvekben,

hirlapokban, folyóiratokban stb. közleni.

ÍRVÁGYAS, IRVÁGYAS, (ir-vágyas) ösz. mn.

Kinek irvágya van. V. ö. IRVÁGY.
ÍT, elvont törzs ite bvebb törzsben ; és vagy

am. ejt, vagy pedig int. Származéka He (= ít am.

ejt, vagy pedig int), s ettl ítél, ítélet, ítész stb. Az

ejt szónak ide vonatkozó értelme van , midn mond-

ják : rostán ejteni , azaz ,rostálni' valamit. Intö-töl

pedig származik ,intéz' is ; a honnan ,ítél' mintegy

,intél' volna. így enyészik el az n t eltt, az öt (=r

önt) szóban is. Héberül pn am. Ítélet, és sínai nyelven

ting am. Ítéletet hozni (sententiam ferre).

—ÍT , — IT, átható igéket képz rag, mely

mind vastag, mind vékonyhangu törzsekhez járul, pl.

tanít, szorít, bódít, gurít, épít, kerít, könnyít, ürít, in-

dít stb. Tájdivatosan : -itt, pl. tanitt, épitt. Egyezik a

te-sz ige te gyökével, a törökben is it-mek am. tenni.

Részletes értelmezését és fejtegetését illetleg 1. El-

beszéd VIII. 133—135 1.

ÍTE, (ít-, azaz ejt- v. int-) 1. ÍT. Némelyek

önállólag is kezdték használni ,itélet' helyett , kivált

mübirálat értelemben.

ÍTÉL v. ÍTÉL, (ít-e-el) önh. és áth. m. itél-t.

1) Széles ért. észtanilag véve am. felfogni, megismer-

ni, kinyilatkoztatni azon viszonyt , mely két fogalom

között létezik, vagyis bizonyos tárgyról valamit állí-

tuni vagy tagadni, pl. ha gondolom , hogy a jég hi-

deg, akkor Ítélek. 2) Szorosb ért. am. bizonyos sze-

mély vagy tárgy fell valamely véleménynyel lenni,

véleményt kimondani. Mit Ítélsz ezen emberrl ? En
ezen dolgot jónak ítélem. A tudományos müvekrl ki-

nekkinek szabad Ítélni. Mit ítéltek felöle t ítélj róla

temagad. 3) Különösen alaptalan , rósz
,
gyanakodó

véleménynyel lenni. Ne ítéljetek és nem ítéltettek. 4)

Szoros ért. birói törvényes véleményt mondani vala-

mely peres ügyben. Igazságosan , a törvény szelleme

vagy betje szerént Ítélni. A felek kihallgatása után

ítélni. Részrehajlás nélkül ítélni. Pénzre , testi bünte-

tésre , tömlöczre, számzésre , halálra, kötélre
,
fejbelö-

vésre ítélni. Polgári , katonai törvény szerént Ítélni.

Az elfoglalt birtokot elébbi tulajdonosának visszaítélni,

odaítélni. A hazaárulókat elitélni.

Gyöke ít, talán az ejt változata ; vagy azon mi-

vel rokonítható , melybl intéz, intézkedik származott.

ÍTÉLÉS, ÍTÉLÉS, (it-e-el-és) fn. tt. itélés-t, tb.

— ék, harm. szr. —e. Az észnek mködése , melynél

fogva ítél. Valamely kétes ügynek ítélését , elitélését

mási-a bízni. V. ö. ÍTÉL.

ÍTÉLET v. ITELET, (ít-e-el-et) fn. tt. itélet-ét,

harm. szr. — e. 1) Esztani ért. észtehetség, mely

két öszveállított fogalmak közötti viszonyt felfogja,

megismeri. Éles, beható, mély ítélettel birni. Emlékezete

van , de ítélete nincs. A tanulónak nem csak emlékez

tehetségét , de Ítéletét is kell mvelni és gyakorolni. 2)

Az ész által felfogott és megismert , meghatározott

viszony két tárgy között. Állítólagos ítélet, mely vala-

mit állít, pl. Az Isten mindenható. Tagadólagos ítélet,

mely valamit tagad, pl. Az ember nem mindentudó.

ítéletek öszvehasonlitása, ellentétele, megfordítása. Két

öszveállított ítéletbl egy harmadikat következtetni. Ha e

viszonyt szókkal fejezzük ki, az Ítélet mondat-nab. (e-

nunciatio) hivatik. 3) A körülmények viszonyain, ösz-

vefüggésén alapuló vélemény bizonyos tárgy fell, és

ezen vélemény kifejezése. Elmondani, eléadni Ítéletét

valamely tárgyról. ítéletében csalatkozni. A dolgot má-

sok ítéletére bizni. Mily Ítélettel vagy e tárgy iránt t

A dolgot elébb megfontolni, azután hozni, mondani íté-

letet róla. Józan , okos , helyes Ítélet. Hirtelen , bal,

csalfa, hibás , oktalan , helytelen Ítélet. Vak , éretlen,

gyermekes, megfontolatlan ítélet. ítéletem szerént. íté-

letednél fogva. ítéletünkként. 4) A bírónak törvényes

szózata bizonyos peres ügyben , melynél fogva ki-

mondja, kinek van igaza és kinek nincs , büntetésre

méltó-e vagy nem ? stb. ítéletet hozni , mondani. íté-

letet aláírni, megersíteni. ítéletet változtatni, megsem-

misíteni, ítéletet végrehajtani. Els bírósági ítélet. Pol-

gári, hadi törvényszék ítélete. Igazságos , részrehajlat-

lan ítélet. Kemény ítélet. Halálos Ítélet. Isteni ítélet,

mely a középkorban forró víz, izzó vas, párviadal ál-

tal hajtatott végre. Részletes isteni ítélet , melyen a

keresztény vallás tana szerént minden ember halála

után legott általesik. Utósó ítélet vagy végitélet, mi-

dn Isten a világ végével az egész emberi nem fölött

ítélni fog.

„Ha eljön a szép kikelet,

Ismét minden virul

;

Ha eljön a végitélet

,

Testünk is megújul."

Népdal (Erdélyi J. gyjt.).

5) Azon fogalmazat v. iromány, melyben a birói nyi-

latkozat foglaltatik. Kinyomatott fötörvényszéki íté-

letek.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETER, (itélet-erj ösz. fn.

Ész tulajdonsága, tehetsége, melynél fogva a tárgyak

közötti viszonyt felfogja, megismeri. Nagy, kis ittlet-

erö. Az itéleteröt gyakorlat által kifejteni, edzeni.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETHIRDETÉS, (ítélet- hirde-

tés) ösz. fn. Peres ügyekben birói eljárás , amidn a

megvitatott tárgy iránt hozott határozat a meghívott

felek eltt szóval vagy írásban elmondatik.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETHOZÁS, (ítélet-hozás)

ösz. fn. Cselekvény, midn Ítélünk, itélés.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETHOZATAL
,
(ítélet-hoza-

tal) 1. ÍTÉLETHOZÁS.
ÍTÉLETI, ÍTÉLETI, (it-e-el-et>i) mn. tt. ítéleti- 1,

tb. — ek. ítéletet illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó

.
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ÍTÉLETILEG, ITÉLETILEG
,

(ít-e elet i-leg)

ih. Ítélet által vagy ítélet alakjában. Némely ügyek-

ben a biró itéletileg , némelyekben végzésileg határoz.

ÍTÉLETLEN, ÍTÉLETLEN, (it-e-el- étlen) mn.

tt. itéletlen-t, tb. —ék. 1) ítél tehetség nélkül való.

ítéletien gyönge ész. 2) Akit vagy amit el nem Ítéltek.

ítéletlen vádlott. ítéletlen fogoly. ítéletlen ügy ,
per.

Határozókép am. itéletlenül, ítélet nélkül.

ÍTÉLETLENÜL, ITÉLETLENÜL
,
(it-e-el-et-

len-ül) ih. Törvényes ért. a nélkül , hogy a szokott

törvényes eljárás szerint Ítéletet hoztak volna felöle.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETMONDÁS, (ítélet-mondás)

1. ÍTÉLETHOZÁS.

ÍTÉLET- v. ÍTÉLETNAP, (ítéletnap) ösz. fn.

1) A keresztények hittana szerént azon nap vagy id-

pont, midn Isten e világ vége után az egész emberi

nem fölött ítéletet tartand, s a jókat örök jutalommal

jutalmazni, a gonoszokat örök kárhozattál büntetni fog-

ja. Máskép : ítélet napja; a régi halotti könyörgés-

ben : bírság napja v. bírságnap. ítélet napján elvá-

lasztja Isten a jókat a gonoszoktól. Várhatsz ítéletna-

pig, azaz végtelen ideig.

„De meglátjátok miképen jártok
,

ítélet napján mely kárt vallotok."

Panaszló ének 1549-bl. (Thaly K. gyjt.).

Majd megfizet ítélet napján, am. soha. 2) Szélesb ért.

akármely nap, melyen a bíró Ítéletet hoz.

ÍTÉLET- v. ITÉLETTILTÁS, (ítélet-tiltás) ösz.

fn. 1) A birónak itélethozástól eltiltatása, máskép :

bentiltás (Prohibita) , a régibb törvénykezésben per-

orvoslat neme, mely ma már nem létezik. 2) Hozott

itélet ellen tett tilalom.

ÍTÉLGET, ÍTÉLGET, (ít-e-él-ég-et) gyak. áth.

m. itélget-tem, — tél, — étt. Többször, ismételve itél.

ÍTÉL, ÍTÉL, (1), (it-e-el-) mn. tt. itélö-t.

ítéletet hozó, mondó, ítéleti képességgel, tulajdonság-

gal biró. Itélö ész. ítél biró. Mások tetteit , szavait

balul ítél ember.

ÍTÉL , ITÉLÖ , (2), (mint föntebb) fn. Sze-

mély, ki ítéletet mond, hoz, törvényszéki biró. Az íté-

lk köz megegyezése szerént.

ÍTÉL- v. ÍTÉLBÍRÓ, (itél-biró) ösz. fn.

ítéletet hozó biró. Az itélbirák ellen kifogást tenni.

V. ö. BHiÓ.

ÍTÉL- v. ITÉLBIRÓSÁG, (itél-biróság) ösz.

fn. Valamely törvényszékhez tartozó birák testülete.

Az itélöbiróság öszveült.

ÍTÉL- v. 1TÉLER, (ítél-erö) 1. ÍTÉLET-
ER.

ÍTÉL- v. ITÉLHÁZ, (ítél ház) öez. fn. Tör-

vényszéki ház, melyben az itélöbiróság öszveül, s Íté-

leteket hoz.

ÍTÉL- v. ÍTÉLÖHÁZI
,
(itél-házi) ösz. mn.

Itélházhoz tartozó , való, arra vonatkozó , azt illet.

Itélházi szolgák, poroszlók.

ÍTÉL- v. ÍTÉLMESTER, (itélö-mester) ösz.

fn. így neveztetik a királyi táblának azon négy elé-

adó birája , kik közöl a nádor és országbíró egyet-

egyet , a királyi személynök kettt nevez ki , s kik

hajdan a kerületi táblák behozatala eltt országos

kerületi bíráskodási joggal valának ellátva.

ÍTÉL- v. ITÉLNAP, (itél-nap) ösz. fn. Nap,

melyen a birák itélethozás végett öszveülni szoktak,

különböztetésül a törvényszüneti naptól, melyen Ítéle-

tek nem hozatnak. Különbözik : Ítéletnap.

ÍTÉL- v. ÍTÉLSZÉK, (itél-szék) ösz. fn.

Törvényszék vagyis itélhatalommal felruházott tes-

tület. Városi, vármegyei, királyi táblai, kerületi itél-

szék. Egyházi ítélszék. ítélszék elébe idéztetni. ítél-

szék eltt megjelenni.

ÍTÉL- v. ITÉLSZOBA, (itélö-szoba) ösz. fn.

Szoba, illetleg terem, melyben az itélöbiróság öszve-

gyül, s üléseit tartja.

ÍTÉL- v. ITÉLTEHETSÉG, (ítél-tehetség)

1. ÍTÉLETERÖ.
ÍTÉSZ, ÍTÉSZ, (ít-e ész) fn. tt. ítész-t v. itész-t,

tb. — ék. Személy, ki irodalmi vagy mvészeti elme-

szülemény vagy szülemények becsének bizonyos el-

méleti szabályok alapján megbirálásával , rostálásá-

val foglalkodik. (Criticus, Kritiker). Pártatlan ítész.

Részrehajló ítész. Czimboráló, tudatlan ítész.

ÍTÉSZÉT, ÍTÉSZÉT, (ít-e-ész-et) fn. tt. ítészet-

ét v. ítészét- ét. Itészi mködés, foglalkodás. Ezen m-
ködés folytán kimondott vagy kimondható itélet.

ÍTÉSZETI, ITÉSZETI, (ít-e-ész-et-i) mn. íté-

szeti-t, tb. — ek. ítészetet illet, arra vonatkozó.

ÍTÉSZETILEG, ITÉSZETILEG
,
(ít-e-ész-et-i-

leg) ih. ítészét által, ítészét alapján vagy útján.

ÍTÉSZI, ITÉSZI, (ít-e-ész-i) ma. tt. ítészi-t, tb.

—ek. ítészre vonatkozó, ítészt illet. Itészi készültség,

részrehajlatlanság.

ÍV v. IV, (1), elvont gyök, melytl mély hangú

képzkkel ívik, ivás, ivadék, ivar szók származnak. Je-

lent halikrát, haltojást, mennyiben párosodás által ter-

mékenynyé lesz , továbbá ezen tojásnak származékát,

magzatát. Rokon vele elsbbi értelemben a latin ovum,

görög a> óv, német Ei, franczia oeuf, cseh weitz, szláv

jajczo, vajczo stb. Szélesb ért. más állatok, különösen

emberek magzata, szülötte
; j eltt keményebben ejt-

ve : if, honnan ifj , ifjú származik , s megfordítva fi.

Alkalmasint innen származik : férj, azaz íverö (ivar).

ÍV v. IV, (2), elvont gyök, melytl magas hangú

képzkkel ívik, íved, íves származnak. Rokon ev , av

gyökökkel.

ÍV, IV
, (3), (egyébiránt ebben is, valamint a

többi egytagú szókban, az í nem könnyen rövidül

meg) ; fn. magashangu ragok és képzkkel tt. ív-et.

Gyökeleme a mozgást, mozdulva hajlást, elhajlást je-

lent i, mely éles hangjánál fogva egyszersmind va-

lami vékonyat s éleset is jelent ; ebbl vékonyhangu

raggal s illetleg képzvel lett i v. iü , azaz moz-

dulva hajló, meghajló valami, s rokon^hangváltozás-
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sal ív. így lettek a ked, ned, red, nyel, a (gömböly-

séget, kerekdedséget, kört jelent) ö, s ör, öl, gyökök-

bl : Itedö, kedü, kedv ; nedö, ned, nedv ; red, redü,

redv ; nyel, nyel, nyelv ; öö, öü, öv ; örö, örü , örv ;

ölö, öl, ölv nevek. 1) Általán am. görbére hajló vo-

nal
,
pl. a körnek , karikának , boltnak egyes része,

darabja. Kör íve. Bolt íve. Szivárvány ive. Szemöldök

íve. ívre hajtott vessz. ívvé görbült pipaszár. 2) Ami
ily meghajlott vonal alakjára készül, pl. az építészet-

ben a boltozat görbülése , meghajlása : boltív. Gót

ív, csúcs ív. 3) Különösen a nyílnak abroncsa, melyet

a meghúzott ijjal megfeszítnek , hogy a nyilat elrúg-

ja. 4) Minden vékony hajlós lap, melyet meghajtani,

öszvehajtani lehet, pl. egy ív papiros, am. négyes szög-

letü papiroslap, mely egyszer öszvehajtva két lapot

képez.

ÍVAGGATÓ , 1. ÍVAKGATÓ.

ÍVÁGY
,

(ív-ágy) ösz. fn. Építészetben jelenti

a falból kiuyomuló pártázatot vagy mellékoszlop fe-

jét , mely a boltozat ivét tartja. (Impost).

IVAJTÓ
,
(ív-ajtó) ösz. fn. Ajtó, melynek fels

része ívalakú.

ÍVAKGATÓ, (ív-akgató) ösz. fn. Nyomdászok
és könyvkötk eszköze, melylyel a nyomtatott íveket

sinórokra, zsinegekre akgatják, hogy száradjanak.

ÍVALAKÚ, (iv-alakú) ösz. mn. Minek ív gya-

nánt meghajló alakja , formája van. ívalakú diadal-

kapu, ívalakú ablak.

ÍVÁLLÁS
,

(ív állás) ösz. fn. A kömívesek ív-

alakú készülete vagy mintája fából , deszkákból

,

melyre a boltozatot rakják.

ÍVÁS
,

(ív-ás
, ebben az í röviden nem ejthet,

mert ivás mást jelent) ; fn. tt. ívás-t, tb. — ok, harm.

szr. — a. 1) A halak párosodása tenyésztés vagyis

az ikrák magosítása végett, továbbá a megfogant

ikrák lerakása. Iváskor seregesen úsznak a halak. 2)

Általán : nemzdés, származás.

„Velem egy ívású senki nem él korra."

Buda halála. (Arany J.).

ÍVBOLTOZAT
,

(ív-boltozat) ösz. fu. ívalakú

boltozat az építésben. Különböztetésül az éles szög-

letre Ö8zvemen boltozattól.

ÍVCSARNOK, (ív-csarnok) ösz. fn. Csarnok,

mely boltozatosán van építve.

ÍVDED, (ív-ded) mn. tt. ívded-ét. ívalakú , ív-

szerü , ívforma.

ÍVED, (ív-ed) önh. m. íved-tem
,

— tél ,
—

t v.

— ett. Az alma s körteféle gyümölcs túlérettség miatt

vagy az állásban megpuhul , megszotykosodik, meg-

ívik.

ÍVEL
,

(ív-el) áth. m. ível-t. 1) ív formára ki-

vág, kikanyarít valamit
,

pl. széklábat, csizmasarkat.

2) ívalakú eszközzel gerebenez , szilái, pl. gyapjút.

ÍVES, (ív-es) mn. tt. íves-t v. — et , tb. —ek.

1) ívre hajlott, ívre formált. íves ajtó, ablak. 2) ív-

vel , kézívvel ellátott. íves vad népek. 3) ,ívik' fel-

hangú igétl am. megpuhult. V. ö. ÍVIK, (2).

ÍVESÜL , ÍVESÜL, (ív-es-ül) önh. m. ívesült.

Ív alakra hajlik, képzdik.

. . . „Es íme szép szivárvány

Tarka fénye ívesül föléje."

A királyfi kalandja. (Tarkányi Béla).

ÍVESZT, (ív-eszt) áth. m. íveszt-étt, htn. — ni v.—eni. Almát, körtét érleléssel puhít. V. ö. ÍVIK, (2).

ÍVEZ
,

(ív-ez) áth. m. ívez-tem, — tél, — élt.

ívvel ellát , valamihez vagy valamire ívet csinál, épít.

Ivezni a pinczét, emeletet, csarnokot.

ÍVEZÉS, (ív-ez-és) fn. tt. ívezés-t , tb. — ék.

Cselekvés, midn valamit íveznek. V. ö. ÍVEZ.

ÍVEZET, (ív-ez-et) fn. tt. ívezet-ét. ívalakú bol-

tozat , bolthajtás , ívmü. Az épületben lev ívek

öszvege.

ÍVFESZITÖ, (ív-feszit) ösz. fn. Eszköz, mely-

lyel az ívek húrjait , kézíveket stb. feszítik , meg-

húzzák.

ÍVFÜRESZ, (ív-fürész) ösz. fn. Tagcsonkításra

használt sebészi eszköz.

IVGÖMBÖLYÜ, (ív-gömbölyü) ösz. mn. ívesen,

boltozatosán gömbölyödött, domborodott.

ÍVGÖMBÖLYÜSÉG
,
(ív-gömbölyüség) ösz. fn.

ívszerü domboruság, boltozatos alak.

ÍVGYÁRTÓ, (ív-gyártó) ösz. fn. Kézmives, ki

kézíveket készít. Tájdivatosan rövidebben : igyártó.

ÍVHÁRTYA
,

(ív-hártya) ösz. fn. Azon színes

kör a szemfény körül, mely a szemhártyán átlátszik,

szemgyürü. (Iris).

ÍVHÚR, (ív-húr) ösz. fn. 1) A mértanban am.

azon egyenes vonal , mely az egész körbl egy ívet

elvág (chorda). 2) Kézív íja v. húrja , mely a nyíl-

vesszt ellövi, elrúgja.

ÍVIDEG, (ív-ideg) ösz. fn. 1. ÍVHÚR.
ÍVIK, (1), (ív-ik) k. m. ív-tam, —tál, —ott. A

halról mondják , midn párzik. Szélesb ért. más ál-

lati párzásra is értik.

ÍVIK
, (2), (ív-ik) k. m. ív-tem ,

—tél, —étt.

Némely gyümölcsrl mondják , midn túlérettség

miatt, vagy az állásban megpuhul. Ivett alma, körte,

némely tájszólással mély hangon : ívott , máskép :

szotykos, azaz szotyogós.

ÍVJÁRATOK, (ív-járatok) ösz. tb. fn. 1) Bol-

tozatos folyosók , milyenek a kertekben
, a fölül bol-

tozatosán öszvefutó sétautak , s az építészetben az

oszlopokon nyugvó boltozatokból álló fedett folyosók.

2) Boncztanban, fülfolyosók (canales semicirculares).

ÍVJEGY, (ív-jegy) ösz. fn. A papirosíveken lát-

szó gyári jegyek
,

pl. betk , czímerek , vagy más

alakok.

ÍVJEL, (ív-jel) ösz. fn. 1. ÍVJEGY.
ÍVKES

,
(ív-kés) ösz. fn. Tagcsonkításra szol-

gáló ívalakú kés , az alszáron készítend karélykép-

zéere.



193 1VLAP—IZ 1Z--IZDAGANAT 194

ÍVLAP, (ív-lap) ösz. ín. A számviteli könyvben

az egész nagyságban kiterjesztett ív egyik oldala.

(Folio-Seite).

ÍVLEKESZ, (ív-lékesz) ösz. fn. Lékezésre való

sebészi eszköz.

ÍVNAGYSÁG, (ív-nagyság) ösz. fn. Az egyszer

öszvchajtott papirosív nagysága , levcleg. Ivnagyság-

ban nyomtatott müvek. (In folio).

ÍVNAGYSAGU, (ív-nagyságu) ösz. inn. Akko-

ra, mint egy papirosív. lunagyságu hírlapok, könyvek.

ÍVNEGYED, (ív-negyed) ösz. fn. Papirosív ne-

gyed része, máskép : negyedrét. Ettl mondják : nc-

gyedrétben nyomtatni, azaz oly formában , hogy min-

den levél egy-egy ívnegyed legyen.

ÍVNYI
,
(ív-nyi) mn. tt. ívnyi-t , tb. — ek. 1)

ívnagyságu, akkora mint egy papirosív. 2) Ami egy

egész ívpapirost betölt. Egy , két , három ívnyi érte-

kezés.

IVÓ, (ív-ó) mn. tt. ívó-t. Halakról mondjuk, mi-

dn párosodás, s ikramagvasítás végett együtt járnak,

s ikráikat lerakják. Balatonban ívó gardák.

ÍVOSZLOP, (ív-oszlop) ösz. fn. Jelenti az épí-

tészetben a falnak vagy oszlopnak azon részét , me-

lyen az ívbltozat áll.

ÍVOTT, L ÍVIK, (2), alatt.

ÍVRÉT, (ív-rét) 1. ÍVNAGYSÁG.

IVSZÁM, (ív-szám) ösz. fn. A papírosívek szá-

ma valamely írott vagy nyomtatott müben.

ÍVSZEGEK, (ív-szegek) ösz. tb. fn. A nyomdá-

szoknál azon szegek a régies szerkezet sajtókban,

melyek a nyomtatás alá terjesztett íveket megersítik.

ÍVSZELO, (ív-szel) ösz. fn. A mértanban am.

ívet átmetsz egyenes vonal , ideg.

ÍVSZOKÉS
,
(ív-szökés) ösz. fn. Lovászati m-

szó , midn a ló két els lábát egyszerre fölemeli, s

megint leereszti , ágaskodás.

ÍVTEKERCS, (ív-tekercs) ösz. fn. 1) Öszvete-

kert papirosív. 2) Az építészetben czifrázatok, melye-

ket tekercsesen az ívboltozatok zárkövére csinálnak.

ÍVTORNÁCZ, (ív-tornácz) ösz. fn. Boltozatos

folyosó, lugas.

ÍVÜL, ÍVÜL, (ív-ül) öuh. m. ívit. Ívvé ala-

kúi, ív gyanánt meghajlik, görbül. ívinek a nagyon

megterhelt hossza gerendák. ívinek a keringösen folyó

patakok.

ÍVÜLÉS, IVÜLÉS, (ív-ül-és) fn. tt. ívülés-t, tb.

— ék. ívalaku görbülése, meghajlása valaminek ; ívvé

alakulás.

IVVONAL, (ív-vonal) ösz. fn. ívformáju görbe

vonal, különösen karikadarab.

IVZAR, (ív-zár) ösz. fn. Legközepsö k az ív-

ben, vagyis boltozatban, mely a boltozatívet bezárja,

s az egészet öszvetartja.

ÍZ, IZ
, (1), fn. tt. ízei v. izet. 1) Altalán ré-

szecske vagy tag valamely egészbl. ízzé porrá zúzni.

ízzé porrá törni. A kocsi minden izét öszvérázta. Min-
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den ízem /áj a nehéz munkától. 2) Különösen az állati

testben a forgók, hajlások, csuklók , melyek segítsé-

gével izeg (mozog) a test. Izekben érezni a fájást.

Megkenni az izeket. 3) A csöves szárú növényekben,

mint gabonákban , füvekben , nádban stb. bizonyos

távolságban létez csomócskák, bötykök. A kákának

nincsen ize. ízben eltörni a szalmát, nádat. Egyik izt'öl

a másikig. Ezzel áll rokonságban az izék v. izék, azaz

apró részekre töredezett szalma-, szénarészek, melye-

ket a marha a jászolban hagy. 4) Nemzetségi kor,

idszak. Harmadíziglen kiirtani valakit , azaz magát,

fiait és unokáit. Negyedíziglen számzni valamely csa-

ládot, nemzetséget. Különösen rokonsági, atyafisági ág

v. fok. Másod ízbeli, harmad ízbeli atyafi. 5) Az id-

nek cgy-cgy részecskéje. Egy ízben, két ízben, három

ízben , sok ízben, több ízben voltam nálad. Akkor ízben

is így volt. Hány ízben intselek még? am. hányszor.

Melyik ízben is történt az veled ? Ezen értelmekbl

kitnik , hogy gyöke a mozgást jelent egyszer i,

melyhez a gyakorlati képz z (az, oz, ez, öz) járulván

lett az elavult ige, egyszersmind fnév : i-ez v. íz.

ÍZ, IZ, (2), fn. tt. (z-t, tb. —ek. Hangutánzó

gyökszó, (megegyezik szí gyökkel), s azon hangot fe-

jezi ki , midn az eredeti állati érzést követ ember

valamely eledel éldelése, megtetszése vagy vágya mi-

att nyelvével sziszegleg a levegt befelé szívja. Ro-

kon vele a vágyat jelent szanszkrit is , istisz. Ily

lágy sziszeg hang van a latin sápit , és sokkal er-

sebb a német schmecken , Geschmack szókban is. 1)

Némely testeknek , különösen eledelül vagy gyógy-

szerül használtaknak azon tulajdonsága , melynél

fogva a uyelvidegekre sajátságosan hatnak. Édes, sa-

vanyú, keser, émelygs íz. Jó, rósz, kellemes, kellemet-

len , undorító íz. Etel , ital ízét érezni. Gyümölcs íze.

Alma, körte, szilva íze. Megérezni az ételben a bors,

paprika, foghajma, vöröshajma, gyömbér, petrezselyem

izét. Sem íze , sem bze. 2) A nyelvidegek tulajdon-

sága vagy fogékonysága , melynél fogva ezen beha-

tást megérzik. Innen : Nincsen szája ize. Szája izére

van ezen étel. Jó szájízt kívánok. Elvette az Isten a

szája izét, mint a pápai bírónak. (Km.). Átv. ért. tet-

szés. Nincs izére , amit mondtam neki. 3) A kifzött

gyümölcsnek édes , ezukros részei, lekvár ,
liktáriom.

Szilva-íz, baraczk-íz stb. 4) Szájnyavalya, midn az

íny elválik a fogtól. íz eszi az ínyét.

ÍZ
, (3), régies és tájdivatos z helyett ; 1. ezt.

ÍZA , ni ku. Izabella , mely a spanyolban am.

Erzsébet a magyarban.

ÍZBÜTYÖK, (íz-bütyök) ösz. ín. 1) Az állati,

különösen emberi test némely részeiben kinyomuló

csontok, pl. a lábszárak aljában, a kézfejek tövében,

st az ujjakban levk is. 2) Csomók a bütykös növé-

nyekben
,

pl. gabonaszárakban , szénafüben ,
nád-

ban stb.

ÍZDAG, (íz-dag) ösz. fu. ízhajlás , ízület daga-

nata : vagy í/.ek közötti daganat, (Arthroncua).

JZDAGANAT, (íz daganat) 1. ÍZDAG.
13
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ÍZECSKE , IZECSKE, (íz-ecs-ke) kies. fn. tt.

ízecskét. Kisded, kicsinemü íz, mint testrész. Kis gyer-

mekek ízecskéji. Apró növények ízecskéji.

ÍZEK v. IZÉK, (íz-ék) fa. tt. ízék-ét. Takarmány-

hulladék, maradék
,
pl. széna-, szalma-, kukoriczakó-

róból , melyet a marha a jászolban hagy. Néhutt :

iszény. Izékkel befteni a kemenczét. Az izéket kihor-

dani a ganajdombra. A jó takarmányból kevés izék ma-

rad. Megeszik még az izéket is , csak legyen. Átv. szé-

lesb ért. emberi eledel hulladékát is jelenti , köznép

nyelvén. Gyöke a bütyköt, csomót, tört részt, tagot

jelent íz. Ettl különbözik : törek. 1. TÖREK.

ÍZÉKÉS v. IZÉKÉS, (íz-ék-és) mn. tt. ízékés-t

v. —et, tb. — e,k. Izékkel kevert, miben sok izék van.

Az ízékes takarmányt nem szereti a marha.

IZÉL, (íz- el) áth. m. ízeit. Valaminek ízét megkí-

sérli, próbálja, idegenbl vett szóval : kóstol. Izeid ezen

bort, mit mondasz róla ? Izeid csak ezen kenyeret, behjó.

ÍZELÉDIK, IZELÉDIK, (íz-el éd-ik) k. m. íze-

léd-tem, —tél, —itt. Beható ragu névvel am. valami-

nek izébe szeret, valami tetszik neki. Boromba igen

bele izeledetl. Úgy a játékba izeledetl , hogy nem tudja

abbanhagyni. írásba, olvasásba izeledni.

ÍZELÉS, (íz-el-és) fn. tt. ízelés-t, tb. —ék. Kós-

tolás, valamely étel, ital izének megkísérlése.

ÍZELGET, (íz-el-ég-et) áth. és gyak. m. helyet-

tem, — tél, — étt. 1) Gyakran vagy folytonosan ízel>

kóstol valamit. A borkeresked ízelgeti a pinczében a

borokat. 2) Sokszor, de csak keveset iszik vagy eszik.

Nem eszik , sem iszik , csak ízelgeti az ételeket és ita-

lokat.

ÍZELGETÉS
,
(íz-el-ég-et-és) fn. tt. ízelgetés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn ízelgetünk

valamely ételt vagy italt. V. ö. ÍZELGET.

IZELINT, (íz-el-int) áth. és kies. m. ízelint-étt,

htn. — ni v. —eni. 1) Valamit igen kis mértékben

ízei , kóstol. A szakács sorban ízelinti az ételeket. 2)

Onhatólag és beható ragu névvel am. valaminek izé-

be bele kezd szeretni, valamiben tetszést kezd lelni.

Eddig vízisza volt, de ugy látszik, már bele izéiintett a

borba.

ÍZELINTÉS
,
(íz-el-int-és) fn. tt. ízdintés-t , tb.

— ek , harm. szr. —e. Cselekvés, midn ízelintünk

valamit. V. ö. ÍZELINT.

ÍZENKÉNT v. IZENKÉNT, (ízenként) ih.

Tagonként, részenként, darabonként. Izenként öszve-

vagdalni valakit. Izenként elmetélni a sültet. Izenként

eltördösni a szalmát, nádat.

ÍZES, ÍZES, (íz-es) mn. tt. ízes-t v. —et, tb.—ék. 1) Minek íze van, különösen am. jó, kedves íz.

Igen ízes eledelekkel szolgált. 2) Több tagokkal , cso-

mókkal, bütykökkel biró. ízes füvek, kórok.

ÍZESÉDIK, IZESEDIK, (íz-cs-éd-ik) k. m. íze-

séd-tem, —tél, — étt. ízessé kezd lenni, íze szaporo-

dik, növekedik. Izesedik a gyümölcs, midn érik. Ize-

sedik a kell fszerekkel ellátott étek.

IZESIT, ÍZESÍT, (íz-es-ít) áth. m. ízesít-étl, htn.—ni v. —eni. ízessé , kellemes izüvé tesz valamit.

Fszerekkel ízesíteni az ételeket, italokat.

ÍZESÍTÉS, ÍZESÍTÉS, (íz-es-ít-és) fn. tt. ízesí-

tés-t , tb. — ék. Cselekvés, mely által valamely ételt

vagy italt ízessé teszünk, fszerezés.

t

ÍZESSÉG, IZESSÉG, (íz-es-ség) fn. tt. ízesség-

ét. Étel-italnak tulajdonsága , melynél fogva íze van,

különösen ha kellemes jó ízzel bír.

ÍZESÜL, ÍZESÜL, (íz-es-ül) önh. m. ízesül-t.

Ízessé, különösen kellemes izüvé válik.

ÍZETLEN , ÍZETLEN
,

(íz- étlen) mn. tt. ízet-

lent, tb. —ek v. '

—

ék. 1) Minek semmi íze nincsen.

A tiszta földrészek ízetlenek. ízetlen tiszta víz. 2) Mi

eredeti, tiszta izét elvesztette, vagy mi természetéhez

kell ízzel nem bír. Az állott bor Ízetlen. Sok kenyér

Ízetlen zzokott lenni. ízetlen, mint a csepregi ital. (Km.).

3) Átv. ért. oly beszédrl vagy tréfáról mondjuk,

melyben elmésség nincsen , sótalan, sületlen, helyte-

len, ízetlen beszéd, tréfa. ízetlen elménczkedés. ízetlen

bolondság. 4) Kedvetlen, nyájasságtalan, rósz kedély,

savanyú kedv. Ezen ember ma igen ízetlen.

ÍZETLENÉDÉS, IZETLENÉDÉS
,

(íz-etlen-

éd-és) fn. tt. izetlenédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e.

Etel italnak azon változása , midn ízetlenné leszen.

ÍZETLENÉDIK, IZETLENÉDIK, (íz-etlen- éd-

ik) k. m. ízetlenid-tem ,
— tél ,

— étt. 1) Izét kezdi

veszteni , ízetlenné lesz. Túlérés által ízetlenedik a

gyümölcs. 2) Átv. ért. kedvetlenedik, a vidám kedély,

elmésség, vidorság, nyájas magaviselet elhagyja.

ÍZETLENÍT, IZETLENIT, (íz etlen-it) áth. m.

ízetlenít-étt, htn. —ni v. — eni, par.—s. 1) ízetlenné

tesz, valaminek izét veszi, elrontja. Nyelve eczettel és

epével izetlenítteték a mi torkosságunkért. (Pázmán

Préd.). 2) Kedvetlenít , rósz kedélyüvé tesz. A sok

baj, betegség elizetlenítette öt.

ÍZETLENÍTÉS, 1ZETLENITÉS, (íz-etlen-ít-és)

fn. tt. ízetlenítés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselek-

vés , mely által valamely étel-ital ízetlenné tétetik.

Átv. ért. kedvetlenítés.

ÍZETLENKÉDÉS
,
(íz-etlen-kéd-és) fn. tt. izet-

lenkédést, tb. —ék. 1) Ízetlen, rósz kedv magavise-

lés, társalgás. 2) Rósz kedvüségbl származó gáncsos-

kodás, kötekedés.

ÍZETLENKÉDIK, (íz-etlen-kéd-ik) k. m. ízet-

lenkéd-tem ,
—tél, — étt. 1) Rósz kedvüleg, kelletle-

nül viseli magát vagy sületlenül , sótalauul tréfálko-

dik, beszél. 2) Rósz kedvébl gáncsoskodik , köteke-

dik valakivel, alkalmatlankodik.

ÍZETLENSÉG, IZETLENSÉG
,

(íz-etlen-ség)

fn. tt. ízetlenség-ét. 1) Sületlen, sótalan elménezség,

tréfa, ostobaság. Eluntam már ízetlenségeit hallgatni.

Sok izetlenséget öszvebeszél. 2) Kellemetlenség. Sok

izetlenséget okoz magaviselete által.

ÍZETLENÜL, (íz-etlen-ül) ih. 1) Tulajd. ért.

íz nélkül , sótalanul. Izetlenül adni fel az ételt. 2)
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Átv. ért. elmésség nélkül vagy esztelenül elménez-

kedve, sületlenül , ostobául ; kellemetlenül. Izetlenill

tréfálni, beszélni. Izetlenill viselni magát.

ÍZEVESZTETT, (íze-vesztett) ösz. mn. Aki

vagy ami izét elvesztette. Izevesztett dohányos. Ize-

vesztett dinnye.

ÍZFELÜLET, (íz-felület) ösz. fn. 1. ÍZLAP.

ÍZGENYEDÉS, (íz-genyedés) ösz. fn. Az állati

test ízeiben támadt genyedés.

IZGÖDÖR, (íz-gödör) ösz. fn. Gödör , vagyis

mélyedés a halántékcsont bütyke mögött.

1ZHAJLÁS, (íz-hajlás) ösz. fn. Azon része az

állati testnek , melyben az ízek, csuklók öszvekötte-

tésbe jönek, s mely által mozogDak, hajlanak.

ÍZHEGEDÉS
,
(íz-hegedés) ösz. fn. A sértett,

zúzott állati ízek öszveforradása , hegedése ,
begyó-

gyulása.

ÍZIBE v. ÍZIBEN, (iz-i-be) ih. Szaporán, sietve,

hamarjában, tüstént, egyszeribe. Gyöke az idinoz-

zanást jelent fz (vix, vicis). íziben tehát eredetileg

annyi, mint : azon ízben, egy ízi v. iznyi idben , azaz

a legrövidebb idben , tüstént. íziben esett nekik is,

(km.) ; mit Molnár A. így magyaráz : vérbe került a

gyzedelem nekik.

ÍZIDEG, (íz-ideg) ösz. fn. Idegek a nyelvben,

melyek által az ételek , italok , s egyéb testek izét

érezzük.

IZKENOCS
,
(íz-kencs) ösz. fn. Kencs, mely-

lyel a kóros, fájós ízeket bekenik, fájdalomenyhítés és

gyógyítás végett.

ÍZKOR, (íz-kór) ösz. fn. Általán mindenféle

bántalom, sérv, melyben az ízek szenvednek.

ÍZLAP, (íz-lap) ösz. fn. Boncztanban a csont-

nak azon lapja , mely annak ízén vagy íze mögött

fekszik.

ÍZLEL, ÍZLEL, (íz-el-el) áth. m. ízlel-t. Az ízei

igének gyakorlatos változata, am. többször, folytono-

san ízei valamit, kóstolgat. ízlelni az ételt, italt. Meg-

ízlelni a bort.

ÍZLELÉS, (íz el-el-és) fn. tt. ízlelés-t, tb. —ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, midn Ízlelünk valamit. V.

ö. feLEL.

ÍZLÉS , ÍZLÉS, (íz-l-es , az ízlik igétl) fn. tt.

ízlés- 1, tb. — ék, harm. szr. — e. 1) A nyelvidegek tu-

lajdonsága, melynél fogva az ételek, italok izét meg-

érzik. A szakácsnak jó ízléssel kell bírnia. Finom izlés.

Nincs ízlése. 2) Átv. ért. szép iránti érzemény, és az-

zal öszvekapcsolt tetszés. Mvelni az ízlést. Szorosb

ért. lelki tehetség és képesség , melynél fogva valaki

könnyen észreveszi és érzi, mi légyen szép és mi rút.

Jó, müveit, finom, tiszta ízléssel birni. A jó izlés ellen

hibázni, véteni. Ez rósz ízlésre mutat. 3) Gondolkodás

és cselekvés módja , mely a szép érzésén alapszik.

A görögök ízlését követni. Középkor ízlése a mvésze-

tekben. A festészetet az olasz vagy hollandi izlés szerént

gyakorolni.

ÍZLÉSBELI, (ízlésbeli) Ösz. mn. ízlésbl ered
vagy eredeti ; Ízlésre vonatkozó. Ízlésbeli nézet , am.

kinek-kinek ízlésébl ered nézet. ízlésbeli dolog,

amint kinekkiuek ízlése hozza magával.

ÍZLESELLENI, (ízlés-elleni) ösz. mn. Ami az

ízlést és ízlés szabályait sérti.

ÍZLÉSES , ÍZLÉSES ,
(íz-el-és-és) mn. tt. ízlé-

sés-t v. — et, tb. — ék. Amiben ízlés van. ízléses öltö-

zet. L. ÍZLETES, 2).

ÍZLÉS- v. IZLÉSTAN, (ízlésetan) ösz. fn. Tu-

dományos eléadás az ízlésrl a széptudományok- és

mvészetekben. Máskép : szépészet. (Aesthetica).

ÍZLÉSTELEN, ÍZLÉSTELEN, (iz-1-és-telen)

mn. tt. izléstelen-t , tb. — ék. Kinek izlése nincsen.

Különösen 1) Kinek szép iránti érzeménye kimvelve

nincs. 2) Kiben a szépnek felfogására szükséges te-

hetség és képesség hiányzik. 3) Elmemü vagy szép-

mü , melyen a kimvelt izlés nyomai nem látszanak.

ízléstelen költemény. ízléstelen rajz , épület , szobor. 4)

Mondjuk küls viseletrl is, mely a finomabb divat-

világ igényeihez nem alkalmazott. Határozó képen

am. ízlés nélkül, Ízléstelenül.

ÍZLÉSTELENÜL
,
(íz-1-és-telen-ül) ih. Szépség

érzéke , kellékei nélkül. ízléstelenül bútorozott szoba,

ízléstelenül öltözködni.

ÍZLÉS- v. IZLÉSTELJES, (ízlés-teljes) 1. ÍZ-

LETDÚS.
ÍZLÉS- v. IZLÉSTUDOMÁNY, (ízlés-tudomány)

L. ÍZLÉSTAN.
ÍZLET, IZLET, (íz- let) fn. tt. ízlet-ét , harm.

szr. — e. Azon érzet, melyet az ízl tehetség, ízl

érzék gerjeszt bennünk. Kedves vagy kedvetlen. ízlet.

Jó, rósz ízlet.

ÍZLETES, ÍZLETES, (íz-1-et-és) mn. 1t. ízletés-t

v. — et, tb. — ek. 1) Mi ízlettel, különösen kedves íz-

lettel bír
; jó ízü , nyalánkságnak való, ínynek ked-

ves, ízletes ebéd. ízletes ételek, italok. 2) Mondjuk vi-

seletrl , bútorokról , edényekrl , házi készületekrl

stb. melyek a felsbb divat izletével, a finomabb szo-

kással megegyeznek.

ÍZLETESEN , ÍZLETESEN ,
(íz-1-et-és en) ih.

ízlet szerént, a finomság, mveltség szabályai, a ma-

gasabb divat szerént. ízletesen rendezett tánezterem.

ízletesen öltözköd hölgy , uracs. V. ö. ÍZLET, ÍZ-

LETES.
ÍZLETÉSSÉG, IZLETESSÉG, (íz-1-et-és-ség)

fn. tt. ísletésség-ét, harm. szr. — e. Tulajdonság, mely-

nél fogva valami az ínynek kedves. Etelék, italok íz-

lefessége. Átv. ért. tulajdonság, mely a szép ízlés kel-

lékeivel egyezik. V. ö. ÍZLETES.

ÍZLET- v. IZLETDÚS, (ízlet-dús) ösz. mn. B
mértékben, igen nagyon ízletes. V. ö. ÍZLETES 2).

ÍZLIK, (iz-l-ik) k. m. ízlett, htn. ízleni. Az ízl

idegekre kedves hatással van. Mondjuk különösen az

étkekrl és italokról. Járás kelés után ízlik az ebéd.

Ezen bor igen ízlik.

13*
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ÍZMEREDÉS, (íz-tóferedés) ösz. fa. Az állati

íznek kóros állapota, midn mozgékonysága megsz-

nik, midn hajthatatlanná, mozdulatlanná lesz. (An-

cyle, Ancylosis).

ÍZMEREDTSÉG, (íz-meredtség) ösz. fn. 1. ÍZ-

MEREDÉS.
ÍZMIRIGY, (íz- mirigy) ösz. fn. Mirigy az állati

ízben vagy íz körül. V. ö. MIRIGY.

ÍZNEDV, (íz-nedv) ösz. fn. 1) Ragadós nedv,

mely az állati testek ízmirigyében öszvegyül , s az

ízeket mozgékonyakká teszi. (Axungia). 2) Nedv,

mely gyakran az ízek megsérülésekor kifoly.

ÍZNEDVHÁRTYA
,

(íz-nedv-hártya) ösz. fn.

Hártya, mely az íznedveket takarja.

ÍZNEDVHÁRTYALOB
,

(íz nedv-hártya-lob)

ösz. fn. Gyuladásos bántalom az íznedvhártyában.

(Iurlammatio membranae synovialis).

ÍZÖRÖKSÉG, (íz-örökség) ösz. fn. Nemzetség

íze szerént i örökség.

ÍZPÓK, (íz-pók) ösz. fu. Izületeken támadt pók

azaz csomósodás , inpók. V. ö. PÓK.
ÍZPOKOS, (íz-pókos) ösz. mn. Arain ízpók, kó-

ros kinövésü bog vagy csomó van. Izpókos láb. V. ö.

INPÓK.
JZREND, (íz-rend) ösz. fn. A származási ágak

sora, nemzetségi tábla. (Genealógia).

ÍZRENDI, (íz-rendi) ösz. mn. ízrendre vonat-

kozó , azt illet. Izrendi kimutatás. Izrendi táblázat.

ÍZRENDILEG, (íz-rendileg) Ösz. ih. Izrendben,

oly sorban , mint az ízek , vagyis nemzetségi ágak

származása mutatja, kívánja.

IZSZALAG
,

(íz-szalag) ösz. fn. Szalagnemü

hártya az állati ízen.

ÍZTAGUAK, (íz-taguak) ösz. tb. mn. Állatok,

különösen férgek osztálya, melyek testei réteges ízek-

bl állanak, pl. a pondrókéi.

ÍZTAPLÓ, (íz-tapló) ösz. fn. Taplószerü hideg

(nem lobos) daganat az állati test valamely ízén, kü-

lönösen a térden, mely miatt az íz használása akadá-

lyoztatik, s a közellev testrészek asznak.

ÍZTELEN, ÍZTELEN, (íztelen) mn. tt. ízle-

íen-f, tb. — ék. Minek íze nincsen . mi a nyelv idege-

ire semminem hatással nem bír. Íztelen tiszta víz. Az

egyszer földek íztelenek. Rokon vele az ízetlen, de ez

átv. értelemben is használtatik, 1. ÍZETLEN. Ilatáro-

zókép am. íz nélkül.

ÍZTELENSÉG
,
(íz-telen-ség) fn. tt. ízlelenség-

ét. Bizonyos testek tulajdonsága, melynél fogva az

ízlö érzékekre 6emmi hatással nincsenek. Az egyszer

tiszta földnemek egyik hdajdonsága az íztelenség.

ÍZTELENÜL, (íz-telen-ül) ih. íz nélkül, kell-

leg nem fszerezve. Iztelenül készített étel.

ÍZTOK ,
(íz-tok) ösz. (n. Boncztanban am. tok

v:igy takaró , melyet a halántékcsont ízgödréböl és

ízbütykébl kijöv hárántos kanafok képeznek.

Í'/.Ü
, IZÜ, (íz) mn. tt. ízü-t, tb. — k v. —ek.

Bizonyos ízzel bíró. Jó, rósz ~íi Édes, earanyú, ke-

ser íz. Bor ízü alma, körtvély. Legjobb íz a pana-

szos étel. (Km.). Pogácsa ízü. A manna akkor volt po-

gácsa ízü, midn megtörték és fzték. (Pázmán P.). Átv.

ért. Jóízt nevettünk. Jóíz álom.

ÍZEN, IZÜEN, (íz-ü-en) ih. Bizonyos ízt érez-

ve. Jó ízen enni, inni. Rósz ízen esett neki az ebéd.

Jobb ízen esik, amihez munkával jutsz. (Km.).

ÍZÜL , ÍZÜL
,

(íz-ül) önh. m. ízit. Mondjuk

tagokról , melyek ízek által öszvefiiggednek , együvé

állanak.

ÍZÜLÉS, IZÜLÉS, (íz-ül-és) fn. tt. ízülés-t , tb.

— ék, harm. szr. — e. Az állati tagok öszvefüggedése

ízek által.

ÍZÜLET , ÍZÜLET ; (íz-ül- et) fn. tt. ízület-ét,

harm. szr. —e. A tagoknak ízek által öszvekapcsolt

állapota, kapcsolata.

IZVÁPA, (íz-vápa) ösz. fn. Félgömböly üreg

a csipesontban , melyben a ezombcsont töve mozog.

ÍZVIZÉNY, (íz-vizeny) ösz. fn. ízeknél támadó

vizeny. (Vedema articulare).

IZVIZKOR, (íz-viz-kór) ösz. fn. Savós vagy kó-

ros nedv meggyülése az íztok üregében. (Hydrar-

thon).
f

ÍZVIZKÓROS, (íz-viz-kóros) ösz. mn. Izvizkór-

ban szenved. Izvizkóros betegek.

ÍZVIZKÓRSÁG
,
(íz-viz-kórság) lásd : ÍZVIZ-

KÓR.
ÍZSÁK, IZSÁK, férfi keresztnév ; tt. Izsákot. Isa-

cus. Héber eredet szákhak {=. gúnyol) igétl, am. gú-

nyoló.

IZSÓP, (hellén-latinul hyssopus, héberül eszóbh,

arabul szufa) ; fn. tt. izsóp ot. Illatos kerti növény, a

kétfobbhímesek seregébl. Kerti izsóp.

Az í-ben van 3S7 czikfe.

J, kisded alakban j, tizenhetedik bet a magyar

ábéczerendben, a mássalhangzók sorában tizedik, ne-

ve : jé. Legrokonabb az i önhangzóval
,
pl. a tárgy-

mutató sajátlag : i, (mely közelségre mutat, mint ihol,

i-ly, i-tt, i-de stb. szókban is), igen gyakran j-vé vál-

tozik : kér-j-ük, e helyett kér-i-ük, mint kér-i-tek, kér-

i-k ; a mély hangú ragozásban még ezen 2-ik és 3-ik

személyben is : vár-j átok, vár-j-ák. Rokon továbbá h

és v mássalhangzókkal is, melyekkel együtt/«i;d vagy

lehel és lágy betnek s félhangzó-nak is neveztetik.

Mint a mássalhangzók lcglágyabbika nagyobb hang-

zatosság végett más többé-kevésbé rokonokkal föl-

cseréldik, ú. m. a) /<-val : aj, ah ; ajítatos, áhítatos
;

éjom, éhom
;
jeged, heged ; snj, suh ; a régieknél : sza-

badója, szabadóha ; teremtje, teremté-he ; b) u-vcl :

búj, !>úv
; fvj, fúv ; saj, sav; kéjes a göcseji tájbeszéd-

ben : kévés ; t's viszont : a Tatrosi eodexben : feketéje

— feketévé, barlangájá= barlangává ; a székelyek-
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nél : kömíjes z=z kmíves ; küjel = küvel v. küvül, v.

kivül ; c) néha sziszeg- vagy susogó-val váltakozik :

szalaszt, szalajt ; szakaszt, szakajt ; hullaszt, hullajt

;

esik, ejt ; feslik
, fejt ; különösen a parancsoló mód-

ban : mos-j lesz : mos-s, hoz-j lesz : hoz-z stb. lásd :

— J, (2). Némely szók elején is az i változata : jed,

ied
;
jeszke , ieszke

;
jesztés , iesztés

;
jász , íász

;
jut,

iut
;
jön, iön

;
jog, ig

;
jogtat, igtat

;
jorgat, irgat, (ir-

galom)
;
juh, ih

;
juhar, ihar

;
juszalag, iszalag ; hason-

lóan a gyökszók végén, mint aj ej, az i-nek változa-

ta : faj, fi ; haj ! hi ! vaj (vajúdik), vi (viudik), kajált,

kiált. — Több szóban utólehes toldalék : é, éj; á,

áj ! ; bá, báj ; szá (régies), száj ; tá, táj ; hé, héj ; ké,

kéj ; karé, karéj ; taré , taréj ; páré, paréj ; gané, ga-

néj ; vatalé, vataléj. Mint lágy bet leginkább tájszo-

kás szerint fölcseréldik a szintén lágy gy-vcl és ny-

vel : jász, (pl. Thaly K. gyjteményében) gyász
;
jön,

gyön
;
jer

,
gyér ; hajít , hagyít

;
jül (= jö-ül), gyl

(általános gyakorlat szerént is) ; hajma , hagyma (ál-

talában)
;
jövötény, gyövtény (általában)

;
juha, gyu-

ha
; jógy, gyógy (általában) ; írj, irgy ; borjú, borgyu

v. bornyu ; varjú , vargyu v. varnyu ; sarjú , sargyu
;

jargal, (pl. Tinódinál) , nyargal (általában)
;
javul a

székelyeknél : gyavúl ; ellenben vagy helyett : vaj.

A ja, je harmadik személy- és birtokragban, és tárgy-

mutató igeragozásban Dunán túl divatos némely táj-

szokás szerint a pattanó v. kemény p , k
, f után a

kemény ty-re, a szelídebb b, g, r, v után gy-re vál-

tozva ejtetik : kalaptya, kalapja ; kobaktya, kobakja

;

haraptya , harapja ; raktya , rakja ; csúftya , csúfja
;

darabgya , darabja ; dobgya, dobja ; szabgya, szabja
;

haraggya, haragja ; margya, marja ; óvgya, óvja. Kü-

lönben országszerte az eltte álló d-vel együtt gy-re,

a í-vel ty-ve, az Z-lel ly-vc , st ^-re , végre az ?i-nel

ny-re változva hangzik : adja kiejtve : agygya ; nád-

ja , nágygya ; hidja , higygya ; látja , látytya
;
gátja,

gátytya ; botja, botytya ; halljuk, halylyuk v. hajjuk

;

toljátok\, tolylyátok v. tojjatok ; bámulja , bámulylya

v. bámujja ; véljük, vélylyük v. véjjük ; vonják, vony-

nyák ; bánjam, bánjad, bánynyam, bánynyad stb.

Nagy terjedelm tájszokás szerint, hanyag kiej-

téssel ly helyett használtatik, mint : julc, lyuk
;
jány,

lány ; mij, mily ; mej, mely ; szabáj, szabály ; akadáj,

akadály ; homáj, homály. Hasonlóan ^'-re szokták lá-

gyítani, az l-t, mint az imént is érintk, midn j kö-

vetkezik utána : lojja, tolja; gondojja, gondolja; en-

gesztejje, engesztelje stb.

Jelentése , mint az i hangzójé : mozgékonyság,

folyékonyság, hajlékonyság, pl. jö ,
jár

,
játszik

, jég,

jegenye, jó, jut, tej , vaj , haj , ij szókban. Mint fúvó

betnek, hangutánzó jelentése is van
,
pl. jaj, juj, ej,

ejnye, juh.

— J, (1), a) Némely gyökszók kiegészít alkat-

része
, mint : aj (erena) , baj

, faj , vaj, zaj, haj, raj,

pej, tej, máj, új. b) Némely gyökszókban és törzsek-

ben képzül szolgáló kiliangzás, mint : bá, báj; tá,

táj ; szá, száj ; é, éj ; fe, fej ; or, orj ; mor, morj ; bor,

borj ; sarj, várj, tar-j, irj. cser
-j, fér j, fürj, eprr-j,

szeder-j, paré-j, karé-j, gané-j, laré-j, vatalé-j, szí-j, í-j,

dí-j. V. ö. —AJ, —EJ, képz.
— J, (2), a parancsolómód képzje, mely Révai

szerint a nógató, biztató, sürget ej ! hej ! s hozzá te-

hetjük, hi ! haj ! vaj ! indulatszók megrövidített vál-

tozata. Mi szerint pl. dob-j = dob-haj ! rak-j= rak-

haj ! ver-j = ver- hej ! ül-j = ül-hej ! Mennyiben a

parancsolás, sürgetés, nógatás czélja , mozgásra indí-

tani , ezen j rokon azon i-vel , melybl mozgásra vo-

natkozó szók származnak, mint : i-ö, j. A régieknél

h lehelhang hozzátétellel nyomosbíttatott : takar-jh,

dicsér-jh. így a Bécsi codexben : „Ne akarjh félned."

(Esther XV. 12.). „Nézjh uram, mü rejánk." (Baruch,

II. 16.). „ítéletet örizjh." (Osec XII. 6.). A Tatrosi

codexben : járjh, kölcsönözjh, ne gyeterjh stb. A hon-

nan némely nyelvészek az öszvetett vajha indulatszó-

ból rövidültnek vélik. Ragozáskor ép alakjában ma-

rad minden mássalhangzó után. Kivévén a t , és szi-

szeg s, sz és z betket, mint : szabj, ad-j, döfj, rág-j,

fogy-j, rak-j, tol-j, foly-j, nyom-j, fon-j, huny-j , lop-j,

ver-j , óv-j , sziv-j ; származékigékben : takar-j , éne-

kel-j, terem-j, keserég-j stb. Kivételesen : t után s-re

változik : tanít-s, szakíts ; az egytaguakban a gyök
<-jét is s-vé változtatja : üt-hö\ üs-s, vet-böl ves-s, to-

vábbá a tat, tet és hat, het képzkben : jártas-s , ül-

tess, maradhass , vethess, adass, kérhess. Különös

képzésüek : mess (metsz igébl) , tessél (tetszik-bl),

egyébiránt ezek az elavult met és tetik igékbl értel-

mezhetk. Ide tartozik veszt (veszet), melybl régi-

esen lett veszess. „Csoda szeretet úgy szeretni élete-

det, hogy elveszessed." (Telegdi I. R. 752. 1.) „Ne ve-

szesd el ket mindenestl." (Károlyi LIX. zs. 12. v.).

„Azon igyekeznek, hogy életeket elveszessék.
Lí (De

summo Bono. 313. 1.).

Ha a töige t betjét akármely nem sziszeg be-

t, vagy í elzi meg , akkor csupán a j változik su-

sogó s-re vagy sziszeg sz-, z-re, mint : bánts, tarts,

költs, fejts ; tanit-s, boldogíts, hevíts, készíts. Ezen

kett lát és lót parancsolója, láss, lóss. A susogó- és

sziszegk után : mos-s, foitoss, keress, hoz-z, szerez-z,

veszsz (pereas). Sajátságos kivételüek : tesz, tégy;

visz (emit, accipit) végy; lesz, légy ; visz, vígy v. vigy ; hisz,

mintegy kettztetve higyj. — Az ászt, észt, oszt, szt

képzjü igékbl a t kimarad : szakasz sz , ragaszsz,

eresz-sz, fosz-sz, fürösz-sz. Ezekben a régieknél sz he-

lyett a rendes j is használtatott. Eleszj-e, helyhesz-je.

(Régi halottas beszéd). „Hogy feltámasz-j-ad te kö-

zelednek nevét." „Akasz-j-átok fel ötét." „Hirtelen-

kedetet gerjesz-j-en." ,.Leterjesz-j e magát." (Bécsi

cod.). „Az nap mentket hogy el ne halasz j-ák."

(Tinódi). Leráz-j-átok , isz-j-a , lávonsz-j-a , hoz-j-a.

(Tatrosi v. Müncheni cod.).

— J, (3), ja, je birtokragazon elemi alkatrésze,

mely az illet tárgyra mutat (tárgymutatója), pl. rab-

j-a, kalap-ja, gond-ja, kert-j-c, revd-j e. Eléjön acsa-

gataj nyelvben is : khnda j'id'iv rr ur-á-tól. (Abuska).

A régieknél többször találjuk, pl. ajándékja, hillikom-

ja, diadalomja Thaly K. gyjteményében. St a köz-
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nép ma is gyakrabban használja : tartományja , ki-

rályja, irtassa (= inasja), várossá stb. Egyébiránt 1.

Elbeszéd. 162. 1. és v. ö. —JA.
— J, (4), tárgymutató igeképz, pl. ad-j-a , ad-

j-uk, ad-játok, ad-j-ák, adand-j-a, adand-j-uk, fal-j-a,

fal-j-uk , mond-j-a , mond-j-uk , kér-j-iik , kérend-j-ük

stb. s tulajdonképen a közelre mutató i (itt , i-hol,

i-de) változata. A régieknél öszvehuzás nélküli tiszta

j alakjában sokkal többször fordul elé , mint a mai

szokás szerént, pl. Szalay Á. gyjteményében : akar-

na-j-a (ma öszvebúzva : akarná) , így adna-j-a , szer-

zene-j-e (= szerzené), vehetne-j-e, fogna-j-a, adna-j-ak

(=: adnák) stb. a többesben bocsátana-j-ok (= bo-

csátanék), bocsátana-j-ak (= bocsátnák). „Miereinest

elbocsátanajok ket, csak k bocsátanajak el ; 1559-

ik évbl. Tudno-j-ok (z=z tudnók). „Mert mi sem vá-

gyónk oly emberek, hogy pispek (püspök) uram job-

bágyit nem tudnojok egyebektl megbecsülnie és

választania," (a nia, nie csak ni helyett, mint sokszor

a régiségben) ; 1555 dik évbeli levél. rHa az mivel-

nejek (=: mivelnök) nyilván nem sok jönne be ben-

nek (= közölök), fegyverekkel csak az kapun sem

merjék (= merjük) kiereszteni nappal is, nem hogy

hajnalban küldenejék (küldenk) ki ket;" 1556-iki

levél. A jelent mód függ (vagy els) múltjában is

bár ritkábban : oszto-j-ok (z=z osztók), ada-j-ok (adók),

fogdosa-j-ok {=. fogdosok). „Ménig (:=: mennyiig=
meddig) nekünk len (lön), addig reájok osztojok ;"

1557-bl. „Utánok lénk (lnk, levénk) , az nyomon

megfogdosajok ... az lovakat megadajok az szegény

népnek." 1559-bl. A göcseji tájbeszédben még ma
is divatos : megtudná-j- ék ,megtudnák' helyett, meg-

venné-j-ék ,megvennék' helyett. (Vas József koszorú-

zott pályaértekezése). Régente még a fmúltban is

találjuk : kívántja = kivánta , megfogfják =: meg-

fogták. (Régi magyar nyelvemlékek. II. Kötet. 1537-

ik évbeli levél). St a mai, némely vidéki, különösen

székely tájszólásban is ezen tárgymutató szerepel

mindazon esetekben, melyekben köz hiedelem szerént

jelent mód helyett foglalót használna a nép ; dehogy

ez tévedés , kétségtelen bizonyságunk a magas és

mélyhangu igeragozások öszvehasonlitása
,
pl. Kriza

J. I-s meséjében olvassuk : ..Vetik (nem : vessék) a

haricskát, kel, n, érik, arassák (= aratják , aj s-sé

változva , s a t hasonulva) , hordják haza szekérrel,

cséplik (nem : csépeljék) vascséppel, viszik (nem : vi-

gyék) a malomba, rölik" (nem : röljék). Továbbá:

„Addig keveri (nem : keverje), göbdi (nem : göböd-

je), kavargassa" (= kavargatja, aj mint föntebb s-

sé változva) stb. A többi személyekben is : nem igyam

(=z isz-j-am v. i-j-am) meg (e helyett : mem iszom

meg) ; nem vigyem (= visz-j-em v. vi-j-em) el (=z

nem viszem el) ; mü azt nem tegyük (rrr tesz-j -ük)

meg stb. Egyébiránt 1. Elbeszéd. 158. lap. stb.

JA , indulatszó , mely ismételve , s jaj szóval

egyesítve 1) nagy fájdalmat fejez ki. Jaja jaj , mi

ért engemet. 2) Elünk vele , midn azt akarjuk kije-

lenteni, hogy valami rég elmúlt, tehát kés vagy hi-

ába róla beszélni. Ja ja jaj, mikor volt az ? 3) Gyök-

elem, melybl a jó, jav szók erednek ; I. JO.

—JA, vékonyhangon je (i-a , i-e). 1) Aj vagy

z-ben tárgymutatót, és az a vagy e-ben harmadik sze-

mélyt képvisel névrag, pl. rab-j-a, híd-j-a, gond-j-a,

rom-j-a, bot-ja. 2) Az igéknél hasonlóképen a tárgy-

mutató igealak egyesszámban, a j tárgymutató s az a

vagy e harmadik személy raga, pl. dob-j-a , ad-j-a,

fal-j-a, nyal-j-a, fut-j-a stb. A raagashangu ragozás-

ban csak a tárgymutató i marad meg : szeret-i, kér-i,

t'úr-i, melyek némely tájszólásokban csakugyan sze-

ret-j-e, kérj-e, tür-j-e, magában a jelent módban is ; s

hogy ezen i valóságos tárgymutató és nem a harmadik

személynévmás ó'-nek változata, megtetszik az ad-i, ad-

i-k, mondi,mond-i-k, tapod i, tapod i-k tájszólásokból,

(ad-j-a, adj-ák, mond-j-a, mond-j-ák stb. helyett), me-

lyekben az i-t alaposan tárgymutatónak, nem pedig az

ö helyettesének tekinthetjük. így neveknél is : pénz i,

béri, szeretel-i , kvzep-i , szem i , rendi az általános

népbeszédben az i inkább a tárgymutató i képvisel-

je ; úgy hogy például (Vas József szerént) Bels-So-

mogyban gond-j-a is : gond-i. Bvebb fejtegetését és

elemzését lásd az Elbeszéd 158. és következ lapjain
;

és v. ö. — J, (4).

JÁAD, falu Erdélyben , Besztercze vidékében
;

helyr. Jáád-on, —ra, — ról.

JAAK, mezváros Vas megyében ; helyr. Jáák-

011,
— ra, —ról.

JAAS, erdélyi falu Fogaras vidékében ; helyr.

Jáás-on ,
—ra, — ról.

JÁÁZ, ALSÓ— , FELS— , falvak Kraszna

megyében; helyr. Jááz-on, — ra, —ról.

JABA, puszta Somogy megyében 5 helyr. Jabá-n,

— ra, — ról.

JABALCSA, íalu Krassó megyében ; helyr. Ja-

balcsá-n, —ra, — ról.

JABLONCZA, mezváros Nyitra és falu Torna

megyében; helyr. Jablonczá-n, — ra, — ról.

JABLONKA , falu Árva megyében ; ALSÓ—
,

FELS— , falvak Zemplén m. helyr. Jablonkán,
— ra. — ról.

JABLONOVA, falu Beregh megyében ; máskép

Almamezö ; helyr. Jablonová n, — ra, — ról.

JABLONYA, TÓT—, falu Zemplén megyében
;

helyr. Jablonyá-n, — ra, —ról.

JÁCZ, KIS—, NAGY—, NEMES— , falvak

Nyitra megyében; helyr. Jácz-on, — ra, — ról.

JACZANY, (jacz-any) fn. tt.jaczany-t, tb. — ok,

harm. szr. — a v. —ja. Vegytani ért. egyszer vegy-

elem , a könny és ritka fémek egyike. Jaczanynak

azért neveztetett , mert a jáczint (Hyacinthus) nev
drágakben jön elé. Latin neve Zirconium, a ,Zircon*

nev ásványtól, mely szintén tartalmaz jaczanyt.

JACZFÖLD, (jacz-fóld) ösz. fn. Föld neme,

melynek alkatrésze jaczanyból áll. V. ö. JACZANY.

JÁCZINT
,
(hellén-latin hyacinthus) fn. tt. já-

czint-ot, harm. szr. —ja. 1) Növénynem a hathímesek
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seregébl és egyanyások rendébl ; csészéje nincs,

bokrétája vagy töltséres vagy gömböly, vagy harang -

dad ; hnnszálai a bokréta oldalán; tkocsánya min

d

leveletlen. Fajai többfélék. 2) Drágak , vörösbe át-

men sötét sárga színnel.

JÁCZINTKÖ, (jáczint-kö) I. JÁCZINT, 2).

JÁD, (1), 1. JÁT.

JÁD, (2), falu Somogy megyében ; helyr. Jód-

on, '—ra, — ról.

JÁD, (3), 1. JÁÁD.
JÁGONAK, falu Baranya megyében ; helyr. Já-

gonak-on, — ra, — ról.

JÁHOR v. JÁVOR , 1. JUHAR és BÖLÉNY.
JÁHORFA, 1. JUHARFA.
JÁHOROS, fjáhor-os) fn. tt. jáhoros-t, tb. — ok.

Jáhor- vagy juharerd. Oly alkatú, mint : tölgyes,

fenyves.

JAJ, hangutánzó indulatszó; rokon vele fáj, 1)

a nagy bánat vagy fájdalom miatt siránkozók hangja.

Jaj nekem ! Jaj oda vagyok. Jaj ! meg jaj ! Jaj ! jaj !

jaj ! Oh jaj ! Jaj be fáj ! Jaj , baj ! Jaj mit tegyek ?

Jaj hová legyek f Jaj nekünk !

„Mert te tled el kell válnom

Jaj be nagyon fájlalom.

Jaj már nekem , neked is
,

Jaj a szívem , szíved is

Szorongatja a szerelem
,

Járja bús szívemet is."

Népdal (Erdélyi J. gyjt.).

2) Elünk vele fenyegetdzésül. No jaj nektek, ha kézre

kerültök. Jaj annak az embernek , ki által botránkozás

jön e világra. Jaj tinektek képmutatók. (Evangy.). 3)

Olykor boszonkodásra, ellenkezésre mutat. Jaj, csak

ne beszélj olyat. Jaj, dehogy van az úgy. Jaj
,
jobb

volna errl hallgatni. — Megegyezik vele a görög at,

óvni, a latin vae, a régies német vaj
,
góth vái , zoai,

héber »Íi1, török ivai, sínai hái (dolor) stb.

JAJ, fn. tt. jaj-t , tb. — ok, harm. szr. — a v.

—ja. Keserves kín, fájdalom, nyomor, melyek miatt

jaj hangra szoktunk fakadni. Nagy jajjal siránkozni.

Hallani a kinzottak szörny jajait. Jajokra fakadni.

Jaj az én nyavalyám. Parányi gyönyörség , sereges

jaj. (Km.).

JAJBAJ, (jaj-baj) ösz. fn. Nyomorúság
,
jajjal

járó baj , inség. Jajbaj , kilencz tehén , még sincs

vaj. Km.
JAJBOR, (jaj-bor) ösz. fn. Átv. tréfás ért. am.

érzékeny rész, oldal. Megkeresték a jajbörét. Ki találta

a jajbörét, azaz oly érzékeny részét találta, mely mi-

att eljajdult.

JAJD
,
(jaj-d) elvont törzsök , melybl jajdít,

jajdúl igék és ezek származékai erednek.

JAJDIT, JAJDIT, (jaj-d-ít) visszaható, m. jaj-

ait- ott, htn. — ni v. —ani, par. —s. Magát jaj han-

gon elkiáltja. Eljajditotta magát. Használtatik önha-

tólag is
,
pl. Nagyot jajdított. Alakra hasonló ordít,

virdii igékhez.

JAJDITAS
,

(jaj-d-ít-ás) fn. tt. jajdítás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. Jajhangra fakadó fájdalom ki-

törése
,
jajkiáltás. Az anya a gyermek els jajdítására

fölébredt. Fülhasító, keserves jajdítás.

JAJDUL, JAJDUL, (jaj-d-úl) önh. m. jajdúl- 1.

Jaj hangra , felkiáltásra fakad. Eljajdul
,
feljajdul.

Keservesen eljajdult, midn atyját holtan látta.

JAJDÚLÁS , JAJDULÁS ,
(jaj-d-úl-ás) fn. tt.

jajdúlás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. A keserg, kín-

lódó embernek jajhangon felkiáltása. Feljajdulás, el-

jajdúlás.

JAJGAT
,
(jaj-og at) önh. és gyak. m. jajgat-

tam ,
— tál, — ott

,
par. jajgass. Jaj hangon kiáltoz,

kesereg, siránkozik, panaszkodik. Keservesen, nagyon

jajgat. Apja halálán jajgat. Jajgatnak az árvák. Jaj-

gatnak a botozott elitéltek. Kérlek, ne jajgass. Az aluvó

orozlánnalc
t
jajgat a felköltöje, (km.). Áthalólag is :

„ S ha hívedtl megfosztott a halál

,

Jajgasd nevét , nevével költs fel engem
,

S enyhülni fogsz , ha kínod visszazengem."

Echó (Szemere Páltól).

JAJGATÁS, (jaj-og-at-ás) fn. tt. jajgatás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Ismételt jaj hangokra kitör

kesergés, siránkozás. A kínpadon haldoklók jajgatása

messze hallik. Jajgatással járni az ulczákon. A nagy

jajgatásra megreped a szivem.

JAJKIÁLTÁS, (jaj-kiáltás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki jajt kiált. Jajkiáltására öszvefulottak a

szomszédok. Mély börtönbl felható jajkiáltás.

JAJKÓRÓ, (jaj-kóró) ösz. fn. 1) 1. KATÁNG-
KORO. 2) Tréfás nyelven am. verésre használt bot

vagy vessz.

JAJMALOM, (jaj-malom) ösz. fn. Kis házi ma-

lom, melyet kézzel hajtanak. Heves vármegyei tájszó.

JAJOG, (jaj-og) gyak. önh. m. jajog-tam, — tál,

—ott. Folytonosan vagy gyakorta jajhangon kiált,

siránkozik.

JAJOGÁS, (jaj-og-ás) fn. tt. jajogás-t, tb. —ok,

harm. szr. — a. Folytonos vagy gyakori jajkiáltás,

jajhangra fakadozó siránkozás.

JAJOL, (jaj-ol) m. jajol-t. 1. JAJOG.

JAJOLO ,
(jaj-ol-ó) mn. tt. jajoló-t. Aki jaj

hangon kiáltoz. Örülve, nevetve várja a jajoló ellensé-

get. (Dugonics).

JAJONG, (jaj-o(n)g) gyak. önh. ra, jajong-tam,

—tál, —ott, L. JAJOG.

JAJONGÁS, 1. JAJOGÁS.

JAJOS, (jaj-os) mn. tt. jajos-t v. —at, tb. — ak.

Jajjal, vagyis nyomorral, kínnal járó; siralmas, ke-

serves, fájdalmas. Jajos állapot.

JAJPANASZ , (jaj-panasz) ösz. fn. Jajkiáltás

által nyilvánuló panasz , fájdalmas panasz.

JAJSZÓ
,

(jaj-szó) ösz. fn. Jajgatás
,
jajhang,

jajkiáltás. Jajszóra fakadni. Jajszóval kisérni a ha-

lottat. Egy jajszót sem mondott.
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„ Óh keserves jajszó :

Mindnyájan meghalunk.

"

Halotti ének,

„E mellett keserves

Jajszót kiált én szám.
"

Népdal (Erdélyi J. gyjt.).

JAJVESZEK, (jaj-veszék) sz. fn. A jajgatás-

nak azon neme , midn azt kiáltozza valaki , hogy cl

vau veszve
,
pl. Jaj ! elvesztünk ! Jaj , oda vagyunk !

Jaj , végünk van ! Eléfordúl a Nádor- codcxben , még
pedig mint indulatszó is : jajveszék azoknak

!

JAJVESZÉKEL, (jaj-veszékel) sz. önh. Jajt és

vészt kiált, félelmében jajgat. V. ö. JAJVESZÉK.

JAJVESZÉKELÉS, (jaj-veszékelés) sz. fn.

Vészt kiáltó jajgatás, panaszkodás, siránkozás.

JAJVESZÉKEL , fjaj-veszékelö) sz. mn. Ki

ijedtében, félelmében, fájdalmában jajgat és veszélyt

kiált. Jajveszékel asszonyok és gyermekek.

JÁK, (1), férfi kn. 1. JAKAB.

JÁK, (2), 1. JÁÁK.

JAKAB, (1), (héber eredet 2pj? szótól, mely

sarkat jelent) férfi ku. tt. Jakáb-ot. Jacobus. Szent

Jakab apostol. Ifjabbik, öregbik Jakab. Ma van Jakab

nap. Nincs mindig Jakab nap, (km.). Szent Jakab

hava, (július). Leveles Jakab, kinek inuepc május els

napján tartatik, midn a fák javában leveledznek.

JAKAB, (2), 1. SZENT-JAKAB.

JAKABBURGONYA, (Jakab-burgonya) sz.

fn. Korán ér burgonya, mely Jakab nap körül már
éldelhet.

JAKABFA, falu Szála megyében ; helyr. Jakab-

fá-n, —ra, — ról.

JAKABFALU , helység Baranya megyében

;

MAGYAR— , helység Sáros megyében ; helyr. Jakab-

falu-ba,. —ban, —böl.

JAKABFALVA , helységek Pozsony és Szepes

megyében, és Erdélyben, Csik és Nagy Sink székben
;

helyr. Jakabfalvá-n, — ra, — ról.

JAKABHAZA, falu Vas megyében ; helyr. Ja-

kabházán, — ra, — ról.

JAKABKÖRTE
,
(Jakab-körte) ösz. fn. Korán

ér körtefaj , mely Szent Jakab havának vége felé

szokott érni.

JAKABOL, (jakab-ol) áth. m. jakabol-t. Ritka

használatú tájszó , am. rászed, bolonddá tesz valakit.

JAKABSZÁLLÁS
,
puszták a Kis-Kunságban,

és Fejér megyében ; helyr. Jakabszállás on ,
— ra,—ról.

JAKABVÁGÁS, NÉMET—, falu Sáros megyé-
ben ; helyr. Jabakvágás on, — ra, — ról.

JAKFA
, falu Vas megyében ; helyr. Jákfá-n,

— ra, — ról.

JAKFALVA, helység Borsod megyében; helyr.

Jákfalván, —ra, — ról.

JAKO, (1), 1. JAKAB.
JÁKO, (2), falvak Szabolcs , Somogy és Vesz-

prém megyében; helyr. Jákó-n, — ra, — ról.

JÁKOB, 1. JAKAB.
JÁKOHALMA, mezváros a Jászságban ; helyr.

Jákóhalmá-n, — ra, — ról.

JÁKÓ-HÓDOS , falu Bihar megyében ; helyr.

— Hódoson, — ra, — ról.

JÁKÓTELKE , falu Erdélyben , Kolos megyé-

ben ; helyr. Jákótelkén, — re, — röl.

JAKUBA, falu Temes megyében ; helyr. Jaku-

bán, — ra, — ról.

JAKUSOCZ , falu Zemplén megyében ; helyr.

Jakusóczon, — ra, — ról.

JALAP, fn. tt. jalap-ot, harm. szr. —ja. A re-

tekhez hasonló külsej gyökér
,
gyantaszerü és has-

hajtó nedvvel. (Jalappa).

JALAPGYÖK, JALAPGYÖKÉR, (jalap-gyök

v. -gyökér) ösz. fn. 1. JALAP.
JÁLNA , falu Bars megyében ; helyr. Jálná-n,

— ra, —ról.

JALOCZ, falu Liptó megyében ;
helyr. Jalócz-

on, — ra, — ról.

JALOVA , falvak Beregh és Zemplén megyé-

ben ; helyr. Jalová-n, —ra, —ról.

JALSO, falu Nyitra megyében ;
helyr. Jalsó-n,

— ra, —ról.

JÁM,falu Krassó megyében; helyr. Jám-ba,

— ban, — ból.

JÁMBOR, (jó am-b-or) mn. tt. jámbor-t , tb*

— ok. Köz vélekedés szerént am. jó ember. De ha

ezen elemzéssel az ily kifejezéseket : jámbor ember

(jó ember ember), jámbor asszony (jó ember asszony),

jámbor csikó (jó ember csikó) öszvehasonlítjuk , ész-

tauilag szabatosoknak nem találjuk ; azért a nyelv-

hasonlat ösvényén má3 elemzést ajánlunk. A jámbor

szó gyöke jó , melybl am képzvel lett jó-am , ösz-

vevonva jám, ebbl ismét or képzvel (mely gyakran

kedélyi , s lelki tulajdonságot jelent mellékneveket

képez, miut : bátor, bitor, komor, botor) lett jám-or,

s az m után rokon b ajkbetüt vetve jámb-or. így ala-

kult a gémberedik ige törzsöke : gémber , melynek el-

vont gyökeleme a kerekdedre hajlót, gömbölyt, gör-

bét jelent yö v. gé , ebbl em képzvel lett gé-em,

gém, azaz görbe nyakú gázló madárfaj, innen gém-ér,

gém-b-er , azaz hideg miatt meggörbed valami
,
pl.

gémber ujjak. Hasonló alakulási! szók : dom, dom-or,

dom-b-or,|csom, csom-or, csom-b-or ; és sok oly vég-

zetnek, mint : om , om-oly , om-b-oly
,
gom, gom-oly,

gom-b-oly, göm, göm-öly, göm-b-öly stb. Jelentése :

1) Gyöngéd erkölcsi érzelmekkel bíró , kiben a ter-

mészeti jó indulat vallásos áhítattal párosul. Jámbor

ember, asszony, ifjú leány. Jámbor papok. Jámbor ke-

resztények. Régi jámbor atyák, hiveJt. Jámbor asszony-

ságát hányja veti. (Pázmán). Tánczos leányból ritkán

válik jámbor asszony. (Km.). Jámbor feleséget csak az

Isten adhat.* (Km.). A jámbor ifjúból szokott a jó vén
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ember válni. (Km.). A példás lator is szereli a jámbor

nevet. (Km).

„Domb alatt, hol forrás csergedez,

Egy jámbornak áll kis kápolnája
,

Nyilt; födetlen ég mosolyg le rája."

Salamon. (Vörösmartytól).

2) Különösen am. szelíd, csendes természet , ki sen-

kit nem bánt. Igen jámbor ember, még a légynek sem

vét. Ez értelemben köznépi nyelven az oktalan álla-

tokról is mondják. Ez a csikó v. ló igen jámbor, azaz

nem szilaj, nem rugós. 3) Néha am. együgy, bárgyú,

ki magát meghúzza. Oh te szegény jámbor.

JÁMBORGARAS, (jámbor-garas) ösz. fn. A Ba-

laton vidékén czéhbeli birság neme. A mesteremberek

czéhben együtt mulatván meg szokták azokat bün-

tetni, kik a czéhbeli szabályok vagy illendség ellen

vétenek. Azonban, hogy senki se maradjon (mint mon-

dani szokták) nyálazatlan, még azt is szokás megró-

ni, ki magát egészen tisztesen viselte, és ezt jámbor-

garasnak nevezik.

JÁMBORÍT, JÁMBORIT, (jámbor-ít) áth. m.

jámborít-ott, htn. — ni v. — ani, par. — s. Jámborrá

tesz, szelídít, erkölcsileg javít. V. ö. JÁMBOR.

JÁMBORÍTÁS
, JÁMBORITÁS ,

(jámbor-ít-ás)

fn. tt. jámboritás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselek-

vés, mely által valakit vagy valamit jámborrá teszünk.

V. ö. JÁMBOR.
JÁMBORODÁS, (jámbor-od-ás) fn. tt. jámboro-

dás-t, tb. — ok , harm. szr. — a. Erkölcsi változás,

képzdés, midn valaki jámborrá lesz.

JÁMBORODIK, (jámbor-od-ik) k. m. jámborod-

tam ,
— tál ,

— ott. Jámborrá leszen, jámborrá válto-

zik, jámbor erkölcsöket, természetet ölt ; szelídül.

JÁMBORSÁG, (jámbor-ság) fn. tt. jámborság-ot,

harm. szr. — a. 1) Vallásos erkölcsiség. Keresztényi

jámborság. 2) Szelíd indulatban nyilatkozó természeti

jóság. Szépség és jámborság ritkán járnak együtt.

(km.). 3) Együgység , bárgyúság. Jámborságával

visszaélnek a rósz emberek. Jámborsága miatt nincs

elég erélye.

JÁMBORTALANSÁG
,

(jámbor-talan-ság) fn.

tt. jámbortalanságot. Gonoszság. Eléjön a Tatrosi co-

dexben : „ De maga felkel ö jámbortalanságajért. u

(propter improbitatem ejus).

JÁMBORUL
,
(jámbor-ul) ih. Jámbor módon

;

szelíden, engedékenyen, erkölcsösen. Jámborul viseli

magát. V. ö. JÁMBOR.
JÁMBORUL, JÁMBORUL, (jámbor-úl) Önh. m.

jámborúl-t. 1. JÁMBORODIK.
JÁMBORÚLÁS

, JÁMBORULÁS ,
(jámbor-úl-

ás) fn. tt. jámborúlás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. 1.

JÁMBORODÁS.
—JÁN, leginkább némely növényneveket képz

rag, mint : bojtor-ján, tátor-ján, bur-ján, sur-ján.

JANCSAR , fn. tt. jancsár-t, tb. —ok , harm.

szr. —ja. A hajdani török gyalog katonaság virága,

akad. nagy szótAb. III. KÖT.

kiket Orchan Szultán alapított, és 2-dik Mahmud el~

törlött. Tulajdonkép : jeni cseri, azaz új harezos.

JANCSI , férfi kn. tt. Jancsi-t , tb. —k, harm.
szr. —ja. Kicsin , "fiatal János. Újabb divat sze-

rint Janka nuév kicsinyzöje is. Amit Jancsi nem ta-

nult, nem tudja azt János. (Km.). Bolond Jancsi. Ket-
tztetett kicsinyezövel : Jancsika.

JANCSO, am. idsebb Jancsi. Hasonlók : Fer-

csi, Fercsó.

JÁND, falu Beregh megyében ; helyr. Jánd-on,—ra, — ról.

JÁNDEK, erdélyi tájszó, a szokott ajándék ér-

telmében.

JANI, 1. JANCSI.

JÁNK
,
mezváros Szathmár megyében

; helyr.

Jánk-on, —ra, —ról.

JANKA, (1), ni kn. tt. Jankát. Johanna.

JANKA, (2), 1. JANKAFALVA.
JANKAFALVA, helység Bihar megyében;

helyr. Jankafalván, — ra, —ról.

JANKAHÍD
,
falu Torontál megyében

; helyr.

Jankahíd-on, — ra, — ról.

JANKÓ
, férfi kn. tt. Jankó-t. Népies nyelven

am. idsebb János. Tréfás beszédben tulajdoníttatik

haszontalan vagy ostoba , bolondos embernek. Nap-
lesi Jankó. Fa Jankó. Bolond Jankó. Ugyan nagy
Jankó vagy.

JANKOCZ , falu Zemplén megyében ; helyr.

Jomkócz-on, — ra, — ról.

JANKÓVÁCZ, mezváros Bács megyében; helyr.

Jankovácz-on, —ra, — ról.

JANÓ
,
falu Sáros megyében

; helyr. Janó-n,—ra, — ról.

JÁNOCSKA, falu Sáros megyében ; helyr. Já-
nocská-n, — ra, —ról.

JANÓCZ, falu Szepes megyében
; helyr. Janócz-

on, —ra, —ro7.

JANÓFALU, helység Nyitra megyében ; helyr.

Janófálu-ba, — ban, —ból.

JÁNOK, falu Abaúj megyében
; helyr. Janók-

on, — ra, — ról.

JANO-LEHOTA
, falu Bars megyében ; helyr.

Leholá-n, — ra, — ról.

JÁNOS
,

(héber eredet , am. Isten kegyelte

)inw vagy )mty ; férfi kn. tt. János-t, tb. — ok,

harm. szr. —a. Joannes. János apostol. Keresztel

szent János. Alamizsnás János. Dömöczki János. Iste-

nes János. Szent János kenyere. Szent János virága,

filve. János pap országa, azaz sehonna. (Utópia). Já-

nos bátya is Jankó volt még akkor
,

(km.). E névrl
több helységek neveztetnek.

JÁNOSD , falu Abaúj megyében ; helyr. *Já-

nosd-on, — ra, — ról.

JÁNOSDA, falu Bíhar megyében; helyr. Já-

nosdá-n, —ra, — ról.

JÁNOSFA , falvak Bihar , Soprony és Vas me-
gyében ; helyr. Jánosfán, — ra, — ról.
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JÁNOSFALU, helység Szála megyében ; helyr.

Jánosfalu-ba, —ban, — bél.

JÁNOSFALVA, falu Bihar megyében, s Erdély-

ben, Udvarhely székben
;
puszta Szabolcs megyében

;

helyr. János/alván, —ra, — ról.

JÁNOSFÖLD , falu Torontál megyében, más-

kép : Biánlak. Helyr. Jánosföld- ön, — re, — röl.

JÁNOSHÁZ, mezváros Vas és puszták Mosony
és Veszprém megyében ; helyr. Jánosház-on ,

—ra,

—

ról.

JÁNOSHÁZA , falvak Liptó, Pozsony és pusz-

ták Arad és Pozsony megyében ; helyr. Jánosházá n,—ra, — ról.

JÁNOSHEGY, SZENT— , falu Erdélyben, Fel-

bö Fejér megyében; helyr. Jánoshegy-én, — re, —röl.

JÁNOSHIDA, falu Pest megyében ; helyr. Já-

noshidá-n, — ra, —ról.

JÁNOSI , falvak Baranya , s GömÖr és puszta

Szathmár megyében ; KÁNTOR— , falu Szathmár,

MAKKOS—-, falu Beregh megyében ; helyr. Jánosi-

ba, —ban, —ból.

JÁNOSKA, (János-ka) kicsinyezö férfi kn. tt.

Jánoskát. Fiatal, kisded János. Úriabb nevezés, mint

Jancsi v. Jancsika.

JÁNOSMAJOR, puszták Fejér és Soprony me-

gyében ; helyr. Jánosmajorba, — ban, — ból.

JÁNOSOCZ, falu Vas megyéb.; helyr. Jánosócz-

on
j

—ra, —ról.

JÁNOSONKA , falu Zólyom megyében ; helyr.

Jánosonk-án, — ra, — ról.

JÁNOSTANYA, puszta Fejér megyében ; helyr.

Jánosianyán, — ra, — ról.

JANÓT, fn. tt. janót-ot, harm. szr. —ja. Szibé-

riai petymegfaj , melynek bre finom prémet ad. V.

Ö. PETYMEG.
JANÓTPETYMEG, (janót-petymeg) sz. fn. 1.

JANÓT.
JANUÁR, JANUARIUS, (a latinoktól a két ar-

czu Janus ról nevezett) fn. tt. január-t, tb. — ok. A
polgári év els hava, máskép : Boldogasszony hava v.

télhó v. elöhó. Áll harminczegy napból.

JANYA
,
puszta Tolna megyében ; helyr. Ja-

nyá-n, —ra
/
—ról.

JÁNYOK, ALSÓ -, FELS— , falvak Pozsony

megyében ; helyr. Jányok-on, —ra, —ról.

JAPA, puszta Máramaros megyében ; helyr. Ja-

pán, — ra, — ról.

JAPJAP, iker mn. 1. DÍBDÁB. Ritka hasz-

nálatú.

JÁR, (rokon vele a török jürümek, [honnan jíl-

ríls = járás], mongol irrene, latin gradior, magyar ir

gyök, iram szóban s er gyök ered , ereszt szókban)
;

önh. és gyak. Gyöke vagy gyökeleme a mozgást je-

lent j v. i (1. I. elvont gyököt, és j bet jelentését,

melyekbl a képzvel lett az igenév ia v. ja, s ebbl
gyakorlatot jelent ar képzvel ja-ar, j ár , mint t-

bl is lett jö, ig-Vó\ jog stb. 1) Folytonosan vagy

gyakran jön, megy, sétál, bizonyos utat téve tovább-

tovább halad, vagy föl-alá mozog. Házról házra jár-

ni. Templomokba, búcsúkra járni. Színházba, kávéház-

ba, kocsmába, vendéglbe járni. Különféle utakon, tüs-

kén, bokron járni. Kedveséhez járni. Hivatalba járni.

Hazajárni. Vásárra járni. Ide-oda járni. Mankón,

bottal járni. Kis ember nagy bottal jár, (km.). Egye-

nest, tántorogva , lassan, sebesen járni. Lassan járj,

tovább érsz, (km.). Halkkal jár, mint fenkö a kaszán,

(km.). Elöl, utói jár. Szirmay Lajos elöl jár, a török

hadd vijjon bár. (Szirmay Hung. in Parab.). Elbb
jár. A fáradt ló is elbb jár a farkánál, (km.). Gya-

log jár. Lovon jött, gyalog jár, (km.). Lábhegyen jár.

Messze jár. Oly messze jár tle, mint Makó Jeruzsá-

lemtl, (km,). Szárnyon jár. Gonosz hír szárnyon jár.

Két lovon, négy lovas hintón jár. Oszvetéve : Bejár a

városba. Eljár tisztében, más ügyében. Eljár a szomszéd-

ba. Feljár a várba. Kijár a tanyára. Lejár a pinczébe.

Visszajár a helységbe, melyet odahagyott. „Jöv (jÖve)

hozjájok a tengeren járván, és tet látvájok a ten-

geren járatta megszomorodának." Tatrosi codex.

„Jár számkivetetten az árva fiú,

Dalt zengedez és dala oly szomorú."

(Vörösmarty.).

2) Tárgyesettel am. valamit járva tesz, végrehajt, el

intéz. Búcsút járni. Tánczot járni. Bolondját járni

Határt járni, am. határt vizsgálni. Bejárni az orszá

got. Tolnát, Baranyát bejárta, (km.). Eljárta a tobor

zót. A malomk egy óra alatt egy mér búzát lejárt

Kijárta magát. Nagyon beteg , már az utóját járja

Ort jár. Lejária a csizma sarkát .

„Járván az élet útait —
Nem vendég , szomszéd vagy rokon —
Por és verejték arezomon

,

Fáradt zarándok állok itt."

Halott felett. Tompa.

„A pántlika konnyíí ruha,

Mert azt a szél könnyen fújja.

De a konty az nehéz ruha

,

Mert azt a b gyakran járja.

Népd. (Erdélyi J. gyjt.).

3) Mondják lelketlen, de mozgó vagy haladó tárgyak-

ról. Jár az óra. Ötre jár az óra. Jár a nyelve , szája.

Az id eljár, senkire nem vár, (km.). Jár , kijár a fi-

zetése, havi díja. Ez idén sok es jár. Már derek jár-

nak. Rósz, kemény id jár. 4) Bizonyos módon törté-

nik rajta valami. Jól járt. Roszul, ebül , kutyául
,
pó-

rid járt. Megjárta a szegény. Gondold csak, hogy jár-

tam. Ugyan szépen jártál.

„Szóla; de bölcs észszel Detre bolondul járt;

Etele arczától megszörnyede mindjárt."

Buda halála (Arany Jánostól).

5) Sajátságos mondások : Eszén jár, am. öszveszedi

az eszét , midn valamit tesz. Keresztüljárni mások
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eszén, am. átlátni mások szándékát , s azt kijátszani.

Holjár az eszed ? am. mire feledkeztél, mire gondolsz ?

Pesti Gábor meséiben : káromra járál ; ellenem jára-

tiak. Valaminek végére járni, am. a) bevégezni, telje-

síteni, b) megsemmisíteni, elkölteni, c) nyomára jönni

a dolognak. Valaminek utána járni, am. valami után

kutatni , valami után vizsgálódni. Valakinek utána

járni, am. barátságát, ismeretségét , szerelmét keres-

ni. Ezen dolog haszonnal jár , am. hasznot hajt. No,

ez megjárja , am. ez türhetó's, elfogadható. Jártában,

keltében , am. amerre csak jár , mindenütt. Ennek is

lejárt az ideje , am. elmúlt, már kés. Egy forintból

két garas visszajár. Valakinek nyakára járni, am. al-

kalmatlankodni. Jár-kel , mint az Orbán lelke, (km.).

JÁRA , ALSÓ— , MAROS— , falvak Erdély-

ben, Thorda megyében; helyr. Járá-n, —ra ,
— ról.

JARÁBA, falu és (breznóbányai) telep Zólyom

megyében ; helyr. Jarabá-n, —ra, — ról.

JÁRADÉK, (jár-ad-ék, törökül irad) fn. tt. já-

radék-ot, harm. szr. — a v. —ja. Általán jövedelem.

Különösen 1) Mellékes jövedelem. Rendes fizetésén

kivül holmi járadékai is vannak. 2) Ami bizonyos osz-

tály alkalmával valakinek jut , osztályrész
,
jutalék.

Kinekkinék kiadni a maga járadékát. 3) Bizonyos alku

szerént kikötött jövedelmi rész
,
pl. az eladott köny-

vekbl az illet könyvárusnak járadék adatik. Életjá-

radék.

JÁRADÉKÉLVEZÖ, (járadék-élvez) ösz. fn.

Aki valamibl járadékot, jövedelmet húz ; különösen

valamely letett s holta utánra átengedett tkébl a

szokottnál magasabb kamatot szed.

JÁRADÉKOS, íjár-ad-ék-os) fn. tt. járadékos-t,

tb. — ok. L. JÁRADÉKÉLVEZÖ.
JÁRADÉKSZEDÖ , (járadék-szed) 1. JÁRA-

DÉKÉLVEZ.
JÁRAFUTA, (jára-futa) ösz. fn. A székelyek-

nél am. lótásfutás.

JÁRAKNA , (jár-akna) ösz. fn. Földalatti út a

bányákban, melyen a végre készített kis kocsik jár-

hatnak.

JÁRÁL, (jár- ál) önh. m. járál-t. Palóczos tájej-

téssel am. gyakran jár valahová, járkál. Hasonló kép-

zésüek : hálál, azaz folytonosan vagy gyakran vala-

hol hál, menél, azaz mendegél.

JÁRANDÓSÁG, (jár-and-ó-ság) fn. tt. járandó-

ság-ot, harm. szr. —a. 1. ILLETMÉNY.

JÁRÁS, (jár- ás) fn. tt. járás-t, tb. —ok , harm.

szr. —a. 1) Cselekvés, midn valaki jár. Sebes, lassú

járás. Elfáradni a járásban. Egy járással két dolgot

végezni. Az orvost minden járásért külön fizetni. 2)

Üt , melyen járni szoktak. Nem tudom a járást. 3)

Mozgás , taglejtés. Szemek járása. Kerek járása. 4)

Vármegyének egy-egy része. Komárom vármegyének

udvardi járása. 5) Mezség, melyen barmok legelnek.

Birkajárás. Göbölyjárás. Vadászoknál minden hely,

hol a vad elvonult. Új járás, hol a vad szimatját az

ebek még érzik. Öszvetételei : bejárás, kijárt'*, eljá-

rás , közbenjárás
, körüljárás, búcsújárás , határjárás,

órajárás. Ezekben : tatárjárás, kuruczjárás, am. had-

viselés, pusztítás. Nagy a híre, mint a tatárjárásnak,

(km.).

JÁRÁSBELI
,
(járás-beli) ösz. mn. tt. járásbe-

li-t, tb. —ék. Valamely vármegyének járásába való.

Járásbeli fszolgabíró , esk'dtt, biztos. A székelyeknél

e helyett is : járatbeli. „Isten hozott fiam ! mi járás-

beli vagy?" Székely népmese. (Kriza J. gyjt).

JÁRÁSBIRÓ, (járás-biró) ösz. fn. Valamely já-

rásban elsfolyamodási biró.

JÁRÁSBÍRÓSÁG, (járás-biróság) ösz. fn. Birói

hivatal vagy személyzet valamely járásban.

JÁRÁSKELÉS, (járás-kelés) ösz. iker fn. mely-

nek mindkét része ragoztatik : járástkelést, járásban-

kelésben. Hol ide, hol oda menés.

JÁRAT, (1), (jár at) mivelt. m. járat-tam, — tál,

— ott, par. jarass. Megparancsolja, eszközli, hogy va-

laki járjon. A gyermeket iskolába járatni. Naponként

templomba járatni a tanulókat.

„Jó gazda volt az apám,

Gondot is viselt reám
,

Iskolába járatott

,

Esztendben egy napot." Népd.

JÁRAT, (2), (járat) fn. tt. járat-ot, harm. szr.

—

a. I) Bizonyos úton folytatott menet. Jártában,

keltében sokat tapasztalt. Egy járatban mindent elvég-

zett. 2) Azon czél, mely végett valaki jár. Mily járat-

ban van ön? Nem jó járatban van. 3) Átv. ért. az

idre alkalmazva am. bizonyos id multa. Id jár-

tával.

JÁRATBELI, (járat-beli) ösz. mn. Bizonyos já-

rattal kapcsolatban , viszonyban lev. Igaz járatbeli,

am. nem gyanús, nem rósz czélból járó. Mi járatbeli

vagy ? am. miben jársz vagy miben fáradsz ?

JÁRATLAN, (jár-atlan) mn. tt. járatlan-l, tb.

— ok. 1) Amin nem járnak, puszta, vadon, ösvényte-

lén, csapástalan, nyomtalan, töretlen. Járatlan vidék,

pusztaság. Járatlan út. 2) Mondjuk emberrl , ki ke-

veset járt, s annak következtében tapasztalatlan, ke-

vés ismerettel bír ; vagy szélesb ért. valamiben tu-

datlan. De ennél szelídebb értelemmel bír. Az ily do-

logban járatlan. A hadi tudományban, számvetésben

járatlan. Határozóképen am. járatlanul
,

járatlan

módon vagy ösvényen ; tapasztalatlanul.

JÁRATLANSÁG, (járatlanság) fn. tt. járatlan-

ság-ot. Nyom nélküliség. Tapasztalatlanság, tapasz-

talat hiánya , ügyetlenség. Minden intézkedése járat-

lanságra mutat.

JÁRATLANUL, (jár-atlan-ul) ih. Tapasztalat

nélkül, ügyetlenül.

JÁRATMÉR , (járat-mér) ösz. fn. Eszköz a

járt útnak, bejárt távolságnak megmérésére.

JÁRATOS, (jár-at-os) mn. tt. járatos t v. — at,

tb. — ak. 1) Amin járnak. Járatos út, ösvény. 2) Valami-

ben tapasztalt, ismeretekkel biró, gyakorlott. Ene vidé-
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ken járatos vagyok. ezen tudományban, mesterségben

járatosabb, mint én. 3) Valahová gyakran járó. já-

ratos mi hozzánk. En járatos vagyok oda. Máskép :

jártas v. tájdivatosan : jártos.

JÁRATOSSÁG
,
(jár-at-os-ság) fu. tt. járatos-

ság-ot , harm. szr. — a. 1) Valamely útnak, ösvény-

nek azon tulajdonsága , melynél fogva meg vau jár-

va, törve. 2) Tapasztaltság , ügyesség valamiben. A
hadi tudományokban nagy járatossággal bir. Máskép :

jártasság v. tájdivatosan : jártosság.

JÁRCSÓ , íjárcsó vagy jár as-ó) sz. fn. tt.

járcsó-t, harm. szr. —ja. Földalatti út, vagy járás a

bányákban. Lépcs (= lépes) hasonlatára alkotott

új szó.

JÁRDA, íjár-da) fn. tt. járdát, tb. járdák. Járó

hely, az utczai kövezetnek azon része, mely a házak

tövében a gyalogosok kényelmére lapos kövekbl van

készítve. Járdataposó iparlovag.

JÁRDAL, (jár-od-al) gyak. önh. m. járdal-t.

Kényelmesen , könnyeden
,
gyakran jár. Középkép-

zöje a gyakorlatos og változata , mintha volna járo-

gal
,
járgal. Ilyenek : furdal (furogal) , szúrdal (szu-

rogal).

JÁRDALÁS , Cjár-od-al-ás) fu. tt. járdalás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Kényelmes, könnyd, gya-

kori járás.

JÁRDALAT , fjár-od-al-at) fn. tt. járdalat-ot,

harm. szr.—a. Alkalmas új szó az egyházi körmenet

(processio) fogalmának kifejezésére.

JÁRDÁNHÁZA, falu Borsod megyében ; helyr.

Járdánházá-n, — ra, —ról.

JÁRDOGAL, JÁRDOGÁL, (jár-od-og-al) gyak.

önh. Könnyeden, gyakorta járdái valahol vagy vala-

hová ; sétálgat, sétikál, mendegél. A kertben járdogal

és olvasgat.

JÁREK, falu Bács megyében ; máskép : KIS

—

v. SVÁB-TEMERIN ; helyr. Járekén , —re, —röl.

JÁRFALU, HORVÁTH— , NÉMET— , hely-

ségek Mosony megyében ; helyr. Járfaluba, —ban,

— ból.

JÁRFÁS, férfi kn. 1. GYÁRFÁS.

JARGAL, elavult ige nyargal helyett, 1. NYAR-
GAL.

„Nagy bséggel ugyan nyilván jargal az hamisság,

Minden nem uzsoraság, kalmárság, csalárdság."

Horvát András a XVI. században.

„Sivalkodván k ott megfutamának
,

Jargalának , meg helyökre állának.

"

Tinódi Sebestyén.

JARGALÁS, (1), elavult fn. 1. NYARGALÁS.

•1ARGALAS, (2), elavult fu Jelentett kegypénzt

vagy zsoldot. Megelégedjetek tü jargalástokon. (Tat-

r08Í v. Münch. cod.). Gyöke valószínleg a szinte el-

avult irg, jorg (irgalom, jorgalom) ; a jorg törzsökbl

lett jórgál v. jargal ige ; tehát sajútlng : jorgálás.

JÁRGÁNY, fjár-og ány) fn. tt. járgányt , tb.

—ok, harm. szr. — a v. —ja. Terhek emelésére szol-

gáló, s fekmentesen helyezett henger , milyen a ha-

jókon lev gugora, melylyel a levetett horgonyt föl-

tekerik.

JÁRGÁNYOS ,
(jár-og-ány-os) mn. tt. járgá-

vyos-t v. —at, tb. — ak. Járgánynyal ellátott, fölsze-

relt. Járgányos hajó. Járgányos kút.

JÁRGÁNYOZ , fjár-og-ány oz) áth. m. járgá-

nyóztam, — tál, — ott, par. —z. 1) Járgánynyal föl-

szerel. 2) Járgúnynyal fölteker , felhúz. Horgonyt,

kútvedret járgányózni.

JÁRGÁNYOZÁS, (jár-og-ány-oz-ás) fu. tt. jár-

gányozást, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mi-

dn valamit járgánynyal fölszerelnek vagy járgány

által felhúznak, leeresztenek.

JÁRHAT, (jár-hat) tehet igo , m. járhat- tam,

— tál, — ott, par. járhass. Hatalma vagy tehetsége,

ereje vagy szabadsága van járni. Ezen útilevéllel egész

országban járhatok. Már annyi erm van, hogy a szo-

bában járhatok.

JÁRHATATLAN, (jár-hat-atlan) mn. tt. járha-

tatlan-t, tb. —ok. Oly helyrl vagy útról mondjuk,

melyen járni nem lehet. Járhatatlan sr erd, bozót,

ingovány. Járhatatlan rósz út.

JÁRHATATLANSÁG , JÁRHATLANSÁG

,

(jár-hat-[at]lan-ság) fn. tt. járhatlanság-ot , harm. szr.

— a. Helynek, útnak azon tulajdonsága, melynél fogva

nem lehet rajta járni. Az utak járhatlansága miatt

nem mehetek hozzád.

JÁRHATLAN, 1. JÁRHATATLAN.
JÁRHATÓ , (jár-hat-ó) mn. tt. járható-t. Ahol

vagy amin járni, gyalog, kocsin, lóháton vagy hajón

menni lehet. Ez az út nem járható. A rósz utat jár-

hatóvá tenni. Ezen út gyalog járható , de kocsin nem.

Kisebb hajókkal járható folyam.

JÁRHATÓSÁG, fjár-hat-ó-ság) fn. tt. járható-

ságot, harm. szr. — a. Valamely helynek vagy útnak

járható állapota vagy tulajdonsága.

JÁRHELY, (jár-hely) ösz. fn. Általán hely, me-

lyen járni lehet vagy járni szokás, szabad. Különösen

a hajó teknje és födele között kiálló pártázat, me-

lyen a hajót körüljárni lehet. A megterhelt hajó jár-

helyig lemerül. A hullámok felcsapkodnak a járhelyre.

JÁRIFÖLD, puszta Veszprém meg3Tében ; helyr.

Járiföld-ön, —re, —röl.

JÁRIFUTI, fjári-futi) ösz. mn. A székelyeknél

am. járófutó vagyis futkosó.

JÁRKÁL, fjár-og-ál, jár-g-ál, jár-k-ál) önh. éa

gyakor. m. járkál-t. 1) Kényelmesen, könnyeden,

folytonosan jár ; sétál. Udvaron, kertben, utczán
, fo-

lyó partján, erdben járkálni. 2) J megy, csavarog,

ezél nélkül jár. Ez a gyerek mindig járkál.

JÁRKÁLÁS, (jár-og-ál-ás) fn. tt. járkálást, tb.

— ole, harm. szr. — a. Folytonos, gyakori, ismételt

járás
;
jövés-meués ; sétálás. A sok járkálástól alig

Urnák a lábaim. Járkálással tölteni a napot.
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JARKÉL , (ját-kél) iker ige , melynek mindkét

része ragoztatik : jártkelt, járnikelni, járókel, jártá-

ban-keltében. Hol ide, hol oda megyén.

JÁRKÓRODA, (jár-kóroda) ösz. fn. Tábori ko-

róda] melyet helyrl helyre szállítanak.

JÁRKOS, falu Arad megyében ;
helyr. Járkos-

on, — ra, —ról.

JÁRKOTÁL, (jár-og-at-ál) önh. m. járkotál-t.

A székelyeknél am. el s hátra járkál, sifitel.

JÁRMATLAN, (jár om atlan) mn. tt. jármát-

lan-t, tb. — ok. Járomba nem fogott, mi jármot nem

huz. Jármatlan tinók, gulyábeli ökrök. Jármatlan gö-

bölymarha.

JÁRMI, falu Szathmár megyében ; helyr. Jár-

mi ba, — ban, —bél.

JÁRMOL, (járom ol) áth. m.jármol-t. Járomba

fog, igába hajt. Szokottabbau : jármoz.

JÁRMOS, (jár om-os) mn. tt. jármos- 1 v. — at,

tb. —ak. Járomhuzó, járomban, igában járó. Jármos

tinó, ökör, medd tehén. Négy jármos ökre van. Jójár-

mos ökör.

JÁRMOZ, (jár-om-oz) áth. m. jármoz-tam, — tál,

—ott, par. —2. Járomba fog, igába hajt. Negyedf
tinókat, medd teheneket jármozni.

JÁRMOZÁS ,
(jár-omoz-ás) fn. ti. jármozást,

tb. — ok, harm. szr. — a. A vonó baromnak járomba

fogása , igába hajtása. Tinók , ökrök , medd tehenek

jármozása.

JÁRM, (jár-m) Ösz. fn. Általán készület, me-

lyen járni lehet, pl. hajó, kocsi, szekér , taliga, Ten-

geri, folyóvízi, szárazföldi jármüvek.

JÁRNOK, (jár-nok) 1. JÁRULNOK.

JÁRÓ, (jár-ó) mn. tt. járó-t. Aki jár vagy ami

jár, gyakran vagy egymás után megyén. Gyalog járó

utas. Kocsin, hintón járó urak. IAháton járó csszök,

rendörök. Késn járó óva. Gyorsan járó hajó. Könnyen

járó kocsi. „Meud azhoz járov vagymuk," (mind

ahoz [veremhez, azaz sírhoz] járó, [azaz menk vagy

menendk] vagyunk. Régi halotti beszéd. Mint fne-

vet használják a folyók sekélyérl , melyet kocsin

vagy gjalog átlhet gázolni , így Ersekujvárott a

Nyitra vizéa : Naszvadi járó, Gúgi járó.

JÁRÓHÁZ, puszták Veszprém megyében ; helyr.

Járóház-on, — ra, — ról.

JÁRÓHID, (járó-híd) ösz. fn. Híd alakú komp,

vagy hajó , mely a folyó egyik partjáról a másikra

átkelésül használtatik. Ennek egyik neme az úgy-

nevezett repül híd.

JÁROK, falu Ungh megyéb.; máskép : ÁROK—;
helyr. Járok-on, — ra, — ról.

JÁRÓKA, (járó-ka) fn. tt. járókát. 1) Járni

kezd gyermek. 2) Kerekeken álló kosár, melyben

állva, ide s tova mozgatással tanúi a gyermek járni.

3) Lábak, melyeken járunk. Jó járókaji vannak. Oly

képzés, mint : szopóka, tolóka.

JÁRÓKEL, (járó-kel) iker mn. Noha Járkol'

szóban és többi származékaiban az öszvetétel mind-

két része ragoztatik, azonban .járókel' szóban csak

az utóbbit szokták ragozni : járókelt, járókelk. Aki

hol ide, hol amoda megyén.

JÁRÓKOCSI, (járó-kocsi) ösz. fn. Rugótollas

kis kocsi , betegek, inaszakadtak számára , mely kis

nyomás által mintegy magától jár. Továbbá : külö-

nös szerkezet, s kerekekkel ellátott m, a járni kezd
kisdedek számára

,
járóka.

JÁROM, (járom, a szláv nyelvekben is eléjön

járom, járem, jármo, járma stb.) ; fn. tt. jármot ; sze-

mélyragozva : jármom
,
jármod, járma, jármunk, jár-

motok v. járomtok, jármuk v. járomjok. Gyöke való-

színleg a jár ige , s képzje a tárgyat, mit, valamit

jelent om (:zz mi). így lettek a csr , húz
, foly, tet

gyökökbl csurom, húzom, folyam, tetem fnevek. Já-

rom e szerént jelent oly valamit , oly tárgyat vagy

eszközt, melyben a befogott tinó , ökör stb. jár, azaz

igát. V. ö. IGA. Könny, nehéz, czifra, czímeres já-

rom. Járomba fogni az ökröket. Járom alá hajtani a

tinó nyakát. A tanult ökör önként járom alá dugja a

nyakát. A szilaj tinó lerázza a jármot. A járom fel-

törte az ökör nyakát. Átv. ért. nehéz, nyommasztó te-

her, rabszolgai állapot. Járomba hajtott népek. Elvi-

selhetetlen járom alatt nyögünk. „Vegyétek fel en jár-

mamat t reátok és tanóljatok en tlem, mert cn ke-

gyes vagyok és szüvel alázatos , és leltek nyugolmat

t lelketeknek , mert en jármain édes és en terhem

könyö. " Tatrosi codex. Másképen itt is : iga.

JÁROMÁNY, (jár-o raány) fn. tt. járomány-t,

tb. — ok, harm. szr. — a v. —ja. 1. JÁRADÉK.

JÁROMCSONT, (járom-csont) ösz. fn. A szemek

alatt kissé kinyomuló csontok az emberi arezon. (Ossa

zygomatica).

JÁROMPA
,
(járom-fa) ösz. fn. 1) Fa, melybl

a jármot készíteni szokták. 2) Keresztgerendák a hi-

dakon, melyekre a padlódeszkákat fektetik.

JÁROMHID , (járom-híd) ösz. fn. Jelent a szó

szerint fordított JochbrücJce német szó utánzására,

hídlábakon álló fahidat.

JÁROMKÖTÉL, (járom-kötél) ösz. fn. Kötél,

rnelylyel a vonó barmot a járomhoz kötik.

JAROMLANCZ, (járom-láncz) ösz. fn. A befo-

gott ökröt, tinót stb. járomhoz köt láncz.

JÁROMSZEG, (járom-szeg) ösz. fn. Szeg fából

vagy vasból, mely a járom feje és talpa közötti üre-

get bezárja, hogy a befogott barom ki ne bujhassék.

Eltörte a szilaj ökör a járomszeget.

JÁROMSZÍJ , (járom-szíj) ösz. fn. Háromféle

szíj vagy heveder oly külföldi ökörjármon , mely a

lóigához hasonlít.

JÁROMTALAN, (jár-omtalan) mn. 1. JÁR-

MATLAN.
JARÓMU, (járó-m) ösz fn. 1) Az órának bels

gépezete. 2) 1 JÁRM.
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JÁRÓS, (jár-ó-os) ín. tt. járást, tb. — ok. Aki

valahová szokott járni, különösen a székelyeknél gu-

zsalyasba (fonóba) járóilegény. Az ö járása, azaz sze-

retje. (Kriza J.).

JÁRÓSZEK
,
(járó-szék) ösz. fn. Járni kezd

kisdedek számára csinált szék , mely a leesés ellen,

s fogódzkodás végett karzattal van ellátva. Máskép :

járóka.

JAROSZLO , férfi kn. tt. Jaroszlá-t. Jaroslaus.

JÁRÓTOROK, (járó-torok) ösz. fn. Bemenet a

bányajárásba, a bányajárás szája.

JÁRR
,
(jár-ör) ösz. fn. Czirkáló ör , ki bizo-

nyos tájon, pl. a város egyik vagy másik részében

járkálva rködik. (Patrouillej.

JÁRSZALAG, íjár-szalag) ösz. fn. Szalag, mely-

nél fogva a járni kezd kisdedet tartani , vezetgetni,

jártatni szokták. Átv. ért. járszalagon vezetni valakit,

am. gyermek gyanánt tekintve önkényesen igazgatni,

ezabad akaratira nem hagyni.

JÁRT, (1), (jár-t) mn. tt. járt-at. 1) Aki sokat

járt, s járás által tapasztalt. Járt kelt ember. -Igen

járt róka, ravasz és igen kevély." Heltai Gáspár me-

séi. 2) Mondjuk útról, mely megvan törve. Járt utón

járj. Ellentéte : járatlan.

JÁRT^ (2), tájszó, 1. GYÁRT.
JÁRTÁNYI, (jár-t-a-uyi) mu. tt. járiányi-t.

Mennyi a járásra szükséges. Jártányi erm sincsen.

Régiesen : jártoni.

„Úgy annyira lettem elbúsult szívemben

Az jártoni er sincsen már testemben."

Régi ének (Thali K. gyjteménye).

JÁRTAS, (jár-t-as v. jár-at-os) mn. tt. jártas-t

v. — at, tb. — ak. 1) Ki sokat járt kelt, több helye-

ket beutazott. Jártas keltés (tájdivatosan : jartaskö-

tes). 2) Tapasztalt, ügyes, valamihez ért. Hadi tu-

dományban jártas. Idegen nyelvekben jártas.

JÁRTASSÁG, (jár-t-as-ság) fn. tt. jártasságot,

harm. szr. — a. Járás-kelés, illetleg tapasztalás által

szerzett ügyesség ; bizonyos ismeretekben avatottság,

tudományhoz, mesterséghez stb. értés.

JÁRTAT , (jár-tat) miveltet , m. jártat-tam,

— tál, — ott, par. jártass. Vezetés által mást a járás-

ban gyakorol
,
járni tanít vagy járásra kénytet. Kis

gyermeket jártatni. Sebes vagy hosszií lovaglás , kocsi-

sás után jártatni a lovakat. Átv. ért. szemét jártatni

valamin, am. valamit jó ersen megnézni , megszem-
lélni, eszét jártatni valamin, am. valami fölött elmél-

kedni, gondolkodni.

JÁRTATÁS, (jár-tat-ás) fn. tt. jártatás-t , tb.

— ok , harm. szr. — a. Cselekvés , midn jártatunk

valakit y. valamit. V. ö. JÁRTAT.
JÁRTATÓ , (jár-tat-ó) fn. tt, jártatá-t. Szalag,

melyen a járni kezd kisdedet jártatják. V. ö. JÁR-
TAT.

JÁRTATÓK, (jártató-kö) ösz. fn. Sima kda-
rab, mely lyel a festékcsinálók a festékanyagot törik,

zúzzák.

JÁRTOS, JÁRTOSSÁG, 1. JÁRTAS, JÁR-
TASSÁG.

f

JÁRUL, JÁRUL, (jár-úl) önh. m. járúl-t. 1)

Valamihez oda jár , hozzá csatlódik, mellé áll. Ez is

a többihez járul. Hozzánk járul. 2) Tartozás vagy il-

letmény gyanánt valamihez való. Egy forinthoz még

hat krajezár járul.

JÁRULÁS, JÁRULÁS, (jár-úl-ás) fn. tt. járu-

lás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Valamihez v. va-

I

lakihez közeledés, csatlakozás. 2) Részvétbl ered
1 csatlakozás, segítés. Hozzájárulásod nélkül ez meg nem

lehet.

JÁRULAT , JÁRULAT, (jár-úi-at) fn. tt. járu-

lat-ot , harm. szr. — a v. —ja. Járulás elvont érte-

lemben.

JÁRULÉK, JÁRULÉK, (jár ul-ék) fn. tt. járu-

i

lék-ot , harm. szr. — a. Ami rész, maradék, toldalék,

! függelék gyanánt valami más fbb dologhoz járul.

JÁRULÉKI
,
(jár-ul-ék-i) mn, tt. járuléki-t, tb.

— ak. Járulékot illet, arra vonatkozó. Járuléki ado-

mány, osztályrész.

JÁRULNOK, (jár-ul-nok) fn. tt. járulnok-ot,

harm. szr. — a v. —ja. Alsóbb rend tisztvisel a

kormány- vagy törvényhatóságoknál, ki a gyakorlati

évek után a rendes hivatalnokok segéde szokott len-

ni. (Accessista). Magyar kir. helytartósági járulnok.

JÁRULNOKI, (jár-ul-nok-i) mn. tt. járulnoki-t,

tb. — ak. Járulnokot illet, ahhoz tartozó, arra vo-

natkozó. Járulnoki hivatal, kötelesség, díj.

JÁRULVÁNY, (jár-ul-vány) fn. tt. járulvány-t,

tb. —ok, harm. szr. — a v. —ja, 1. JÁRULÉK.
JÁRVÁNY, (jár-vány) fn. tt.járvány-t, tb. — ok,

harm. szr. —a v. — ja. Nyavalya, mely egész or-

szágra vagy népre , vagy legalább egész tájra, hely-

ségre elterjed, milyen a dögvész , hagymáz , epekór-

ság stb.

JÁRVÁNYBETEG, (járvány-beteg) ösz. fn. L.

JÁRVÁNYOS, (2).

JÁRVÁNYBETEGSÉG, (járvány-betegség) ösz.

fn. 1. JÁRVÁNY.

JÁRVÁNYBIZOTTSÁG , (járvány-bizottság)

ösz. fn. Hatóságilag kiküldött személyzet valamely

vidéken uralkodó járvány elhár itása vagy meggátlása

végett.

JÁRVÁNYFÉLELEM , (járvány-félelem) ösz.

fn. Félelem az uralkodó vagy bekövetkezhet jár-

ványtól.

JÁRVÁNYKÓR, (járvány-kór) ösz. fn. 1) Jár-

ván ybetegség. 2) Aki járványbetegségben szenved.

JÁRVÁNYKÓROS, (járvány-kóros) ösz. fn. és

mn. L. JÁRVÁNYOS, (1), és (2).

JÁRVÁNYKÓRSÁG
,
(járvány-kórság) ösz. fn.

L. JÁRVÁNY.

JÁRVÁNYOS, (1), (jár-vány-os) mn. tt. járva-

nyos-t v. — at, tb.— ak. Járványként jelenkez, pusz-

tító. Járványos betegségek. V. ö. JÁRVÁNY.
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JÁRVÁNYOS
, (2), (jár-vány-os) fn. tt. járva-

nyos-t, tb. — ok. Aki járványban szenved.

JÁS, 1. JÁÁS.

JÁSD , falu Veszprém megyében ; helyr. Jásd-

on, — ra, —ról.

JÁSFALVA , falu Erdélyben , Udvarhely szék-

ben ; helyr. Jásfalvá-n, — ra, —ról.

JASKÓ, (haskó ? v. hiskó ?) fn. tt. jaslcó t. Du-

nán túli tájszó , am. letartóztatási fogház, kisebb b-
nösök számára.

JÁSZ, (1), (i-ász v. í-ász, v. ij-ász) fn. tt. jász-t,

tb. — ok. 1) Széles ért. jelent oly embert vagy vi-

tézt , ki íjjal bánik , íjjal ldöz. V. ö. ÍJ. 2) Szoros

ért. a magyar nemzetnek egyik különös ága , mely

régi idkben, mint ügyes nyilazó , tüntette ki magát.

E nép , mint kiváltságos és szabadalmas testület, Ti-

sza vidékén, nagyobb részt Heves és Pest vármegyé-

vel határos kerületben lakik, mely Jászságnak nevez-

tetik. Valószinü , hogy hajdan ige gyanánt is hasz-

náltatott (iász, íászó), mint a Jászó , abaujvármegyei

mezváros nevébl gyanítható. 3) Régi iratokban, kü-

lönösen bibliai fordításokban a philistaeusok is így

neveztetnek. Innen törvénytárunkban a jászok latinul

philistaeus néven adatnak. Egyébiránt philibtaeus a

héber plisti szóból származott , mely am. kóbor, bal-

lagó (palóez ?) , csapongó (csángó ?) ; a gyök palás

(csapong , kóborol) hangokban egyezik a
,
palóez'

szóval.

JÁSZ, (2), tájszó, 1. GYÁSZ.

„Az egyiket bécsi orvos gyógyítja
,

A másikat fekete jász bontja."

Népd. (Erdélyi J. gyjteménye).

JÁSZ-APÁTHI, mezváros a Jászságban ; helyr.

Apáthi-ba, — ba, —ban.

JÁSZBERÉNY , mezváros a Jászságban

;

helyr. Berénybe, — ben, — böl.

JÁSZFALU , helység Komárom és puszta Pest

megyében; helyr. Jászfalu-ba, —ban, — ból.

JÁSZIN, hegy neve Beregh megyében.

JÁSZKESZEG ,
(jász-keszeg) ösz. fn. Vörös

Gzárnyu keszegfaj , mely paprikásan nyárson sütve a

halászok nyalánksága.

JÁSZLÓ, fn. tt. jászló-t, 1. JÁSZOL.

JÁSZLÓCZ , falu Pozsony megyében ; helyr.

JAszlécz-on, — ra, — ról.

JÁSZMIN, 1. JÁZMIN.
JÁSZÓ, mv. Abaúj megyében ; helyr. Jászó-n,

— ra, —ról.

JÁSZOL, (1), (illírül jaszlo, csehül jeszle, ajeszt

(enni) szóval rokouok) fn. tt. jászol-t v. jászlot , tb.

—ok v. jászlok. Személyraggal : jászolom
,
jászolod,

jászola stb. vagy jászlom
,
jászlod

,
jászla etb. Ólak-

ban és akiokban hosszúkás vagy kerekded alakú re-

kesz, melyhez a barmokat hozzá kötik, s melybe ele-

ségöket adják. Lovak jászola, ökrök , tehenek , borjuk

jászola. Hosszú jászol, kerek jászol. Jászolhoz kötni a

csikót, tinót. A jászolból az izéket kitakaritani. A já-

szolt tisztán tartani. Találtok egy gyermeket pólyákba

takarva és a jászolba helyheztefve. (Lukács ev. 2. 12.).

JÁSZOL, (2), tájszó ; 1. GYÁSZOL.

JÁSZOLRA , (jászol-ka) kicsinyez fn. tt. já-

szolkát. Kisded jászol, pl. a kis borjúk számára.

JASZOLKOSÁR, (jászol-kosár) ösz. fn. Vessz-

bl font kosáralakd kerekjászol, milyet több helyen

a tanyai akiokban láthatni.

JÁSZOLKÖTÉS , (jászol-kötés) ösz. fn. Töltés

elébe csinált vcszgát, a víz ártalmasságának akadá-

lyozására.

JÁSZOLRÁCS, (jászol-rács) ösz. fn. A lójászol-

nak két része van ; egyik a válu , melybe az abrakot

adják , másik a válu fölötti rácsos lajtorjaféle készü-

let, melybe a szálas takarmányt teszik , máskép né-

hutt : saráglya.

JÁSZOLRÁGÓ, (jászol-rágó) ösz. fn. Lóról

mondják, mely a jászolt szokta harapdálni. Máskép :

karórágó.

JÁSZÓ-MINDSZENT , falu Abaúj megyében
;

helyr. Mindszent-én, — re, — r'ól.

JÁSZOS , (jász os) mn. tt. jászos-t v. — at, tb.

— ak. Jászok módjára mi veit, viselt.

JÁSZÓ-UJFALU , helység Abaúj megyében;

helyr. Újfaluba, —ban, — ból.

JÁSZPIS
,
(hellénül iaspis, persául jaszep , hé-

berül jaspeh) ; fn. tt. jászpis-t, tb. — ok. Át nem lát-

szó , kagylós, tömör és szemerkés szövet kovak,

majd egyféle, majd többféle szinnel , melyet szép si-

mára és fényesre lehet köszörülni. (Silex jáspis).

JÁSZPISAGÁT, (jászpis-agát) ösz. fn. Jászpis-

sal vegyült agátk , miért is némely részeiben át-

látszó.

JÁSZPISASZTAL, fjászpis-asztal) ösz. fn. Jász-

pisköböl készített asztal.

JÁSZPISK, íjászpis-k) ösz. fn. L. JÁSZPIS.

JÁSZPISMILLYE, (jászpis millye) ösz. fn. Jász-

pisköbl készített millye.

JÁSZPISSZINÜ, (jászpis- szintí) ösz. mn. Olyan

szin, mint a jászpisk.

JÁSZPONTY, (jász-ponty) ösz. fn. Fehéres fo-

lyóvízi hal, széles ezüstszín pikkelyekkel , nagy fej-

jel és vörös szárnyakkal. (Cyprinus cephalus).

JÁSZSÁG, (jászság) fn. tt. jászság-ot. 1) Pest

és Heves vármegyével határos kerület , melyben a

jásznép lakik. F székhelye Jászberény. 2) Jásznép.

„Nem parancsol nekem senki,

Sem a Kunság , sem a Jászság.

"

Népdal.

JÁSZTELEK, puszta Nógrád megyében
; helyr.

Jásztelek-én, —re, — röl.

JÁSZVÁROS v. JÁSZVÁSÁRHELY, Moldva-

országniik fvárosa. f.Iassy).

JÁSZ-VINYA, puszta Somogy megyében; helyr.

Vinyá-n, — ra, —ról.
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JÁT, (1), elvont gyöke játék, játszik szóknak és

származékaiknak. Jelentése mint az egyszer j és t

betké , mozgó tevékenység, mozgékonyság. Rokon-

nak látszik vele a latin : jocus, honnan Jodocus ; to-

vábbá a török ojun, jakut ojnú.

JÁT, (2), fn. tt. ját-ot. Erdélyi szó, s am. azon

egy nev, drusza, pl. egyik István a másik Istvánnak

játja. Néhutt : jád. E szó egy a csuvasz (jat, csaga-

tajul at, törökül ad) szóval , mely am. név. Iunen a

törökben addás am. névtárs. A nknél : szuráta hi-

hetleg = soror-ját.

JÁTÉK, (ját-ék) fn. tt. játék-ot, harm. szr. —a

v. —ja. 1) Általánosan am. mozgás , foglalkodás,

melynek czélja idtöltés , mulatság , testi gyakorlat,

ügyesség kitüntetése stb. 2) Különösen oly idtöltési,

s mulatsági foglalkodáá, melynek alapját komoly tár-

gyak teszik
,
pl. hadi játék , lovagjáték , katonásdi

;

innét a könny, s nem komolyan vett dolgokról mon-

dani szoktuk : Ez mind csak játék. 3) Szorosb ért.

oly mozgás és foglalkodás, mely mulatságul szolgál,

s bizonyos szabályok és mód szerént szokott végbe-

menni , s melynek mellékes czélja vagy ösztöne gy-
zelmi dicsség vagy nyereség , ilyenek : szerencse- v.

sorsjáték, kártyajáték, tekejáték, ostábla stb. továbbá

különféle társasági játékok, pl. bujóska, zálogosai, la-

kodalmi játékok. Játékra adni magát. Játékban veszte-

getni idejét
,
pénzét. Játékot nyerni

,
veszteni. Játékba

merülni. Szemesnek való a játék, vaknak az alamizsna,

rzigánynakavaklé, (km.). 4) Gyermekek, fiatalok kedv-

töltései, pl. csigázás, futósdi, hatoska, csibésdi, laptá-

zás, csürközés. f>) Bizonyo játékhoz tartozó eszközök.

Egy játék kártya. A gyerekek számára játékokat venni.

6) Az emberi cselekvényekuek bizonyos szabályok

szerént rendezett utánzása és eléadása, mások mulat-

tatása és gyönyörködtetése végett, milyenek : színjá-

ték, vígjáték, szomorújáték, daljáték. 7) Átv. ért. je-

lent a sors vagy vak eset által okozott változást.

Sors játéka , szerencse játéka ; természet játéka , mit a

természet nem rendes szabályai szerént, hanem mint-

egy szeszélybl hozott létre. 8) Jelent oly embert

vagy tárgyat , mely valamely küls er kénye által

hányatik , vettetik, mozgásban van
,
pl. Az ingadozó

nád a szelek játéka. Némely ember inasok játéka szo-

kott lenni. Valakivel játékot zni.

JÁTÉKADÓSSÁG, (játék-adósság) ösz. fu.

Adósság, melyet valaki játszás alatt tesz, midn vagy

veszteségét ki nem fizeti, vagy a játszótárstól kölcsön-

zött pénzt vissza nem adja.

JÁTÉKALAK, (játék-alak) ösz. fn. Kis babák,

melyeket a köznép és gyermekek mulattatására dró-

ton rángatnak , s velk holmi cselekvényi mutatvá-

nyokat adnak elé az illet utczai alakosok. (Mario-

nette).

JÁTÉKALAKOS, (játék-alakos) ösz. fn. Sze-

mély , ki játékalakokat mutogat. V. ö. JATÉK-
ALAK.

JÁTÉKASZTAL, (játék-asztal) ösz. fn. 1) Ál-

( íilán asztal , melynél játszanak. Játékasztalhoz ülni.

Játékasztal mellett megvirradni. 2) Különösen
,
ját-

szók számára készített
,

pl. több fiókkal ellátott

asztal.

JÁTÉKBARCZA, (játék-barcza) ösz. fn. Barcza,

vagyis jegypénz, melyet némely játékokban bizonyos

jegyül használni szoktak a játszófelek.

JÁTÉKDOB, (játék-dob) ösz. fn. Gyermeki já

tékokhoz, pl. katonásdihoz való kis dob.

JÁTÉKDÜH
,
(játék-düh) ösz. fn. Megrögzött

szenvedély , melynél fogva valaki minden idejét , s

vagyonát játékra vesztegeti , s magát a játékot rend-

ki vüli tzzel és indulattal zi.

JÁTÉKDÜHÖS, (játék-dühös) ösz. mn. Aki

rendkívüli szenvedélylyel szereti és zi a kártya-

játékot.

JÁTÉKHARCZ, (játék-harcz) ösz. fn.l.HARCZ-

JÁTÉK.
JÁTÉKHÁZ, (játék-ház) ösz. fn. Ház, melyben

játszanak vagy játszás végett öszvegylni szoktak,

különösen ha az ily ház nyilvános. Fürdi játék-

házak.

JÁTÉKHELY, (játéVhely) ösz. fn. Általán

minden hely , hol játszani szoktak ,
különösen mely

egyedül e végre van kitzve, s alkalmazva, pl. a nyil-

vános mulatóhelyeken a színkörök , tekehelyek stb.

JÁTÉKKOCSI, (játék-kocsi) ösz. fn. Kis kocsi

a játszó gyermekek számára.

JÁTÉKKÓRSÁG ,
(játék-kórság) ösz. fn. Ren-

detlen, túlságos vágy, szenvedély, melynél fogva va-

laki igen szeret játszani.

JÁTÉKKÖ , (játék-k) ösz. fu. Vékony , s ke-

rekded fa- vagy csontdarabok az ostábla-játéknál.

JÁTÉKMÓD , (játék-mód) ösz. fn. Mód vagy

szokás , vagy szabályok rendé , melyek szerint vala-

mely játék történik.

JÁTÉKMÜ, (játék-m) ösz. fn. Mindenféle sze-

rek , melyek játékul használtatnak , különösen olya-

nok, melyek testi gyakorlat , s ügyesség szerzése vé-

gett hozattak szokásba , mint a testgyakorló intéze-

tekben levk.

JÁTÉKNAP
,
(játék-nap) ösz. fn. Nap , midn

bizonyos játékhelyen játszanak vagy oly nap , mely

különösen játékra van kitzve
,

pl. az intézetekben

lev növendékek játéknapja.

JÁTÉKÓRA
,
(játék-óra) ösz. fn. Játékra szánt

vagy megengedett óra (id), pl. a nevelintézetekben.

JÁTÉKOS, (1), (ját-ék-os) mn. tt. játélcos-t v.

—at, tb. — ak. Ki örömest játszik, ki játékkal sokat

foglalkodik. Nem hittem volna, hogy ily játékos. Átv.

ért. mondják lóról is, mely tánczolni, szökdelni szeret.

Játékos paripa.

JÁTÉKOS
i (2), (mint föntebb) fn. tt. játékos-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. Személy, ki játszani igen

szeret vagy kinek foglalatossága és keresetmódja já-

tékban , különösen kártya- vagy koczkajátékban áll.

Régibb nyelven jelentett bohóezot , alakost , szem-

fényvesztt is.
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JÁTEKPENZ, (játék-pénz) ösz. fn. Játékra

szánt pénz, vagy pénz, melyre játszanak, vagy melyet

valaki játékban nyer. Játékpénzbl élni.

JÁTÉKPIACZ, (játék-piacz) ösz. fn. 1. JÁTÉK-
HELY. Es egyenl akaratból a játékpiaczra rohaná-

nak. Apóst. Csel. Káldi.

JÁTÉKSZABÁLY, (játék-szabály) Ösz. fn. Sza-

bály vagy szabályok , melyek szerént bizonyos játé-

kot játszani kell. Játékszabályokat megtartani vagy

általhágni.

JÁTÉKSZER, (játék-szer) ösz. fn. Játékul szol-

gáló különféle szerek vagy áruk, pl. gyermekek já-

tékszerei : kocsi, ló, ostor, csiga, lapda, báb stb.

JÁTÉKSZERÁRUS, (játék-szer-árus) ösz. fn.

Játékszerekkel keresked személy.

JÁTÉKSZERENCSE, (játék-szerencse) ösz. fn.

Szerencse , midn valaki a pénzre men játékban

nyer.

JÁTÉKSZÍN, (játék-szin) ösz. fn. Hely, hol

színi eiéadások tartatnak
,
pl. víg- , szomorújátékok,

daljátékok stb. Nemzeti, városi játékszín. Játékszínbe

járni. Játékszínre adózni. Átv. ért. világ játékszíne,

am. a föld lakosinak különféle alakban elétün m-
ködése, mozgalma. A világ játékszínén kitn szerepet

játszani. A világ játékszínét figyelemmel kísérni. V. ö.

SZÍNHÁZ.
JÁTÉKSZINI, (játék-szini) ösz. mn. Játékszint

illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Játékszíni pró-

bák, eiéadások. Játékszíni diszífmények, gépek, kivilá-

gítás. V. ö. SZÍNHÁZI.

JÁTÉKTÁNYÉR, (játék-tányér) ösz. fn. Játé-

kosok tányéra, melybe a játékpénzt teszik.

JÁTÉKTÁRS, (játék-társ) ösz. fn. Kik együtt

játszanak, egymásnak játéktársai , különösen kik né-

mely játékokban
,
pl. a csittjátékban egy kézre ját-

szanak.

JÁTÉKTERV, (játék-terv) ösz. fn. Elleges vo-

nalazása valamely szerencsejátéknak, különösen amely

sorsjegyekkel van kapcsolatban.

JÁTOZ, (ját-oz) áth. ra. játoz-tam, — tál, — ott.

A székelyeknél am. druszáz. V. ö. JÁT.

JÁTSZADOZÁS, JÁTSZADOZIK, 1. JÁTSZO-
DOZÁS, JÁTSZODOZIK.

JÁTSZÁS, (ját-sz-ás) fn. tt. játszás-t, tb. —ok,

harm. szr. —a. Cselekvés, midn valaki játszik. Ját-

szással tölteni az idt. Kártyajátszás , teke- , koczka-,

laptajátszás.

JÁTSZÁSI, (ját-sz-ás-i) mn. tt. játszásit, tb.

— ak. Játszást illet, arra vonatkozó. Játszási mód,

ügyesség.

JÁTSZI , (ját-sz-i) mn. tt. játszi-t , tb. — ak.

Örömest , könnyen , kedélyesen játszó. Különösen,

mint kic8i*nyez képzje mutatja, am. kedvesen, fino-

man mulattató , mint a tréfás, elmés , élezés emberek

szoktak , kik a gondolatokkal , s meglep ötletekkel

mintegy játszanak, hogy másokat mulattassanak Átv.

AKATJ. NAGY SZÓTÁR. IFT. KÖT.

ért. mondjuk lelketlen tárgyakról is, mennyiben más
tárgyakat gyöngéden és gyakran érintve folytonos

mozgalmat tüntetnek elé. Játszi szell csintalankodik

selyem fürtéivel.

JÁTSZIK, (ját-sz-ik) k. m. játsz-ott, htn. — ani

v. — ni, par. játszszál. Gyöke : ját, s képzésre hasonló

a látszik, nyugszik, tetszik, fekszik igékhez, melyekben
az sz alatt oz, ez, öz gyakorlati képz rejlik , s e sze-

rént játszik annyi mint ját-oz-ik, ját-z-ik. Általán am.

csupa idtöltésbl vagy mulatság kedveért , vagy jó

kedvbl , szeszélybl foglalkodik valamivel , s mint-

hogy aki játszik , nem mködik komolyan , annyit is

jelent , mint tréfál , dévajkodik. Szavakkal játszani,

am. azokat nem komoly értelemben, hanem elméncz-

ségre, tréfára használni. Adott szavával, hitével, eskü-

jével játszani, am. azokat nem komolyan, hanem köny-

nyelmüleg igérni, letenni. Mondják a sorsról is, hogy

játszik , midn rendkívüli módon mködik , továbbá

a természetrl , midn szokatlan tüneményeket hoz

elé. Átv. ért. életével, fejével játszani, am. életét, fejét

koczkára , veszélyre kitenni. Néha oly foglalkodást

jelent , melynek semmi kitzött czélja nincs
,
pl. ku-

tyával , macskával , bábbal játszik ; ujjaival, papiros-

sal, valakinek fürtéivel játszik. Szorosabb ért. mond-

ják oly idtöltési foglalkodásokról , melyek 1) bizo-

nyos szabályok és mód szerént rendezvék , ha kivált

czéljok vagy valamely anyagi nyereség, vagy némi

gyzelmi dicsség és öröm. Pénzre játszani. Örömest

játszani. Jól, roszúl játszani. Igazán, hamisan játszani.

Sokban , kevésben játszani. Ki nem játszik , se nem

nyer, se nem veszt. (Km.). Ezen értelemben némely

játékok neveit tárgyesetben kívánja maga mellé.

Bujóskát , hunyósdit, katonásdit, hatoskát, zálogosait

játszani.

„ Játszad oh játékidat

,

Játszad kis fiú :

Vajmi más játékot z
Majd a férfiú!" Kriza János.

De ezen németes kifejezések helyett : Kártyát , lap-

tát, tekét, filkót játszani, helyesebbek : kártyázni, lap-

tázni, tekézni, filkózni stb. 2) Melyek bizonyos emberi

cselekvényeket mások mulattatására utánoznak és

eléadnak. Valamely színdarabban szerelmest, hst, bo-

hóezot, királyt, jobbágyot, urat, szolgát játszani. Min-

dennap más szerepet játszani. A színészek ma nem ját-

szanak. 3) A német nyelv utánzása szerént használta-

tik a hangszerekrl, pl. Orgonát , zongorát
,
gordont,

hegedt stb. játszani, de hibásan. Magyarán és helye-

sebben így : orgonán, zongorán, hegedn stb. játszani,

vagy : orgonálni v. orgonázni, zongorázni , hegedlni,

gordonozni, trombitálni stb. 4) Átv. ért. mondják lel-

ketlen tárgyakról , melyek más tárgyakat szüntelen

mozgásra mintegy ingerelnek. A patak habjai játsza-

nak a part növényeivel. Szellk játszanak a lovagló

hölgy lenge fátyolával.

JÁTSZISÁG
,
(ját sz-i-ság) fn. tt. játsziság-ot,

harm. szr. — a. Játszi minség, tulajdonság. V. ö.

JÁTSZI.
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JÁTSZMA, (ját-sz-ma) fn. tt. játszmát. A ját-

szásban, pl. kártyázásban, tekézésben egyes bevégzett

játékrend.

JÁTSZÓ
,
(ját-sz-ó) mn. tt. játszó-t. Aki vagy

ami játszik. Játszó társak, gyermekek, ifjak, leánykák.

Egymással játszó ebek. Nemzeti színházban játszó sze-

mélyzet. Mint fnév is használtatik, s jelent személyt,

ki játszik vagy ki játszani szokott, játékost.

JÁTSZÓASZTAL, (játszó-asztal) 1. JÁTÉK-
ASZTAL.

JÁTSZÓDIK, (ját-sz-od ik) k. m. játszod-tam,

— tál ,
—ott. Erdélyi s Tiszán túli tájszólás szerint

am. a szokottabb játszik. Játszodvak-e már Debre-

czenben a színészek ? Játszódnak a gyermekek.

JÁTSZODOZÁS, (ját-sz-od-oz-ás) fn. tt. játszo-

dozás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés vagy ál-

lapot, midn valaki könnyeden, jókedvüleg , vonza-

lomból , bajiamból valaki iránt, játszani szokott. A
kisdedek játszodczását öröm nézni. Játszodozással töl-

teni el a gyermekkori éveket. Átv. ért. szell játszodo-

zása a rét virágaival.

JÁTSZODOZIK, (ját-sz-od-oz-ik) k. m. játszo-

doz-tam ,
—tál y

—ott. Folytonosan , könnyeden , s

mintegy tréfálva, jókedvüleg játszik, mint kik csupán

jó kedélybl, egymás iránti vonzalomból, gyermekies

indulatból, szerelembl mulatoznak együtt. Az anya

játszadozik kedves kis magzataival. Használjuk átv.

értelemben is
,
pl. A szell jáiszodozik a hölgy leng

fürtéivel. A csermely habjai játszodoznak a parti virá-

gokkid.

JÁTSZODOZÓ, (ját-sz-od-oz-ó) mn. tt. játszodo-

zó-t. Ki játszodozik vagy játszodozni szokott. Játszo-

dozó gyermekek. V. ö. JÁTSZODOZIK.

JÁTSZODTAT, (ját-sz-od-tat) miv. illetleg áth.

m. játszodtat-tam ,

— tál ,
— ott. Eszközli, hogy ját-

szodozzék. Megjátszodtat, mintegy játsziságból rászed,

tréfát zve valamire rávesz.

JÁTSZÓHÁZ , (játszó-ház) ösz. fn. 1. JÁTÉK-
HÁZ.

JÁTSZÓKARIKA, (játszó-karika) ösz. fn. 1) Fá-

ból vagy csontból csinált karikák, melyeket az ostáb-

lajátéknál használnak. 2) Kibe hajtott vessz.

JÁTSZONDIK, (ját-sz-o(n)d-ik) k. 1. JÁTSZÓ-
DIK.

JÁTSZÓSZÍN, (játszó-szín) ösz. fn. Kétes színe

valamely testnek, mely a szerént változik, amint a

fénysugarak egyik vagy másik oldalról tördnek meg
rajta.

JÁTSZÓSZINÜ, (játszó- sziuü) ösz. mn. Oly test-

rl mondjuk, mely ide-oda forgatva vagy a világos-

ságtól más-más oldalról érintve , más-más színeket

mutat. Játszószinu' kövek, jegeczek.

JÁTSZÓTÁRS, (játszó-társ) ösz. fn. 1. JÁTÉK-
TÁRS.

JATTÓ, ALSÓ—, FELS—
,
puszták Nyitra

megyében ; helyr. Jatton, —ra, —ról.

JAV, fn. tt. javat, harm. szr. — a. A ,jó' mel-

léknévnek tárgyilag, vagyis fnévül, s többnyire har-

madszemélyi birtokraggal használt változata, általán

jelent oly dolgot, tárgyat, mely jó. A gyümölcs javát

kiválogatni , t. i. az egyes jó darabokat , melyek a

többi között jobbak. Eltének javát már eltöltötte, t. i.

életkorának azon részét, szakát, melyben legtöbb jót

élvezett, teljes erejében díszlett stb. Ezt javára for-

dította, am. hasznára. Különösen : birtok, jószág. Apja

után sok javat öröklött. Minden javát elpazarlotta.

Továbbá dísze, folyama valaminek. Javában foly a

munka. Javában aratni am. közép aratásban lenni. V.

ö. JÓ.

JAVABELI, (java-beli) ösz. mn. Javából való
;

javában lev. Javabeli gyümölcs. Javabeli ember.

JAVADALMAS, (jav-ad-al-om-as) mn. tt. java-

dalmas t v. — at, tb. —ak. Javadalommal biró, ellá-

tott. Javadalmas pap. V. ö. JAVADALOM.
JAVADALMAZ

,
(jav-ad-al-om-az) áth. m. ja-

vadalmaztam, — tál, —ott, par. — z. Valakit java-

dalommal megajándékoz, megjutalmaz. Érdemes egy-

házi személyeket javadalmazni. Oly képzés ige, mint:

jutalmaz.

JAVADALMAZÁS
,
(jav-ad-al-om-oz-ás) fn. tt.

javadalmazás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,

illetleg jutalmazás
, megajándékozás , megtisztelés,

mely által valakit javadalmaznak.

JAVADALMI, (jav-ad-al-om-i) mn. tt. javadat-

mi-t, tb. —ak. Javadalmat illet, ahhoz tartozó, arra

vonatkozó. Javadalmi jogok és kötelességek.

JAVADALOM, (jav-ad-al-om) fn. tt. javadalm-

at. Általán birtok , mely a birtokosnak nem örökös

tulajdona, s melynek az csak jövedelmét húzza. Kü-
lönösen így neveztetnek az egyházi jószágok. Egy-

házi javadalom. Érseki, püspöki, káptalani , apáti ja-

vadalmak. Továbbá az ily jószágokkal vagy jövedel-

mekkel járó egyházi hivatalok. lelkészi javadalom.

Egyszer, ketts javadalom. Javadalom elvesztése, elta-

golása, elcserélése, eltörlése stb.

JAVAK, (jav-ak) tb. fn. tt. javak-at. Személyr.

javaim, javaid, javai stb. Jószág, vagyon , különösen

fekv birtok , minden hozzá tartozó beruházással

együtt. Világi, egyházi javak. Elemezve 1. JÓ.

JAVAL , JAVALL ,
(javai v. jav-all) áth. m.

javal-t vagy (két ll-el) javall-olt ; htn. javal-ni v. ja-

vait- ani. Valamit jónak ismer és helyben hagy, he-

lyesel. Ellentéte : roszal, azaz rosznak tart. Ettl kü-

lönbözik : javasol, azaz valamit jó gyanánt ajánl, ta-

nácsol. Javalni szoktuk azt , amit valaki cselekedett,

véghez vitt, javasolni pedig , amit jónak gondolunk,

hogy valaki azt véghez vigye.

„ Máskép se javallom , igazat megvallván
,

Mert enyím a páleza , most , béke uralmán

Népemet a nyájtól zaklatja hiába

,

Elegyíti harczát békém poharába."

Buda halála (Arany J,),
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JAVALAS, (jav-al-ás) fii. tt. javalás-t, tb.—ok,

harm. szr. — a. Helybenhagyás, melynél fogva kije-

lentjük , hogy bizonyos cselekvést jónak tartuuk. A
felsbbség javalását megnyerni, megérdemelni. Ellen-

téte : roszalás.

JAVALAT, (jav-al-at) fn. tt. javalat-ot, harm.

szr. —a v. —ja. Javalási nyilatkozat , vagyis azon

szó vagy mondat, mely által javalásunkat, jóváhagyá-

sunkat kijelentjük. Szóval, irásbon kijelentett javalat.

JAVALL, JAVALLÁS ; 1. JAVAL, JAVALAS.

JAVAS
, (1), elvont törzse javasol igének és

származékainak.

JAVAS
, (2), (jav-as) fn. tt. javas-t , tb. —ok,

harm. szr. — a. így nevezi a köznép azon férfiakat

vagy asszonyokat , kik kuruzsolnak , ráolvasással , s

holmi babonával gyógyítanak stb. Máskép : javos,

mely, különböztetésül helyesebb is.

JAVASLÁS, (jav-as-ol-ás) fn. tt. javaslás-t, tb.

— ok, harm. szr. —o. 1) Cselekvés, midn valamit

jó gyanánt tanácsolunk, s végrehajtásul ajánlunk. 2)

Kuruzslás, babonás gyógyítási mód. Különböztetésül

helyesebb az utóbbi értelemben : javoslás. V. ö. JA-

VAS, (2).

JAVASLAT , (jav-as-ol-at) fn. tt. javaslat-ot,

harm. szr. — a. Jó gyanánt tanácsolt terv; tanács,

melyet valakinek cselekvési zsinórmértékül ajánlunk.

Elfogadni a tapasztalt emberek javaslatát. Különbö-

zik : jóslat és javalat.

JAVASLATTÉTEL, (javaslat-tétel) ösz. fn. L.

JAVASLÁS, 1).

JAVASLATTEV, (javaslattev) ösz. fn. Aki

valamely tervnek kivitelét ajánlja , vagy valamely

czéloak elérésére vezet eszközt indítványba hoz.

JAVASOL , (jav-as-ol) áth. m. javasol-t v. ja-

vaslóit , htn. — ni v. javaslani. 1) Valamit jó gya-

nánt tanácsol , ajánl valakinek ; tanácsot , tervet ad.

Bizonyos orvost vagy gyógyszert javasolni a betegnek.

Nem javaslom , hogy most útnak indulj. Javaslom , ne

barátkozzál ezen emberrel. A szerént fogok cselekedni,

amint javaslód. Ha javaslód, Isten neki. Ki javasolta

tzen oktalan tervet ? 2) Babonás gyógymódot gyako-

rol, kuruzsol. V. ö. JAVAS. Különbözik : jósol.

JAVASOLÁS, JAVASOLAT, 1. JAVASLÁS,
JAVASLAT.

JAVÁTÓL
,
(jav-át-ol) áth. m. javátolt. A szé-

kelyeknél Kriza J. szerént am. ajánl (javasol), rá-

biztat.

JAVÍT , JAVÍT, (jav-ít) áth. m. javít-ott, htn.—ni v. — ani
,
par. —s. Valamit jóvá alakít által,

igazít , megigazít , különösen 1) Ami anyagilag rósz,

romlott, kopott, czéljának meg nem felel, azt jóvá te-

szi, fölépíti, kiigazítja , foltozza , czélszerüvé képezi,

alkalmazza stb. Sovány legelöket, réteket, ugarokat ja-

vítani. Epületeket, bútorokat, szerszámokat , eszközöket

javítani. Kopott , rongyos ruhákat javítani. Utakat,

hidakat , ulczai kövezeteket javítani. Használjuk ma-

rasztaló ragu nevekkel is. Javítani a háztetn, vakola-

ton. Ez elhanyagolt jószágon lesz mit javítania az új

birtokosnak. Annyira elromlott, hogy lehetetlen javítani

rajta. 2) Bizonyos szellemi dolgok hibáit , hiányait

részént kiigazítja , részént betölti. Nyomtatványokat

javítani. Valamely munkát bvítve és javítva újra ki-

adni. A hibás fogalmazást kijavítani. Javítani az el-

avult törvényeken, alkotmányon. 3) Az erkölcsileg hi-

bás embert jó útra téríti. Bnösöket javítani. Ok-

tatással
,
jó példával

,
fenyítékkel javítani a gono-

szokat.

JAVÍTÁS, JAVÍTÁS, (jav-ít-ás) fn. tt. javítás-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által vala-

mit v. valakit javítunk. Epületek, földek, rétek, lege-

lök, erdk , szlk javítása. Javításokra fordított költ-

ségek. Könyvek, hírlapok javítása. Megrögzött bnösök,

gonosztevk javítása. V. ö. JAVÍT.

JAVÍTÁSI, JAVÍTÁSI, (jav-ít-ás-i) mn. tt. ja-

vítási-t, tb. — ak. Javítást illet, ahhoz tartozó, arra

vonatkozó. Javítási költségek.

JAVÍTÉK, JAVITÉK
,
(jav-ít-ék) fn. tt. javí-

ték-ot. Nyomdászoknál azon lehúzott nyomtatvány,

melyen a betszed hibái följegyeztetnek, hogy kiiga-

zíttassanak. (Correctura).

JAVÍTÉKÍV, (javíték-ív) ösz. fn. ív , melyen a

betszedésben elkövetett hibák kiigazíttatván, az sajtó

alá bocsáttatik.

JAVÍTÉKJEL, (javíték-jel) ösz. fn. Jel, melyet

a javítnok használ , hogy az után a szed a hibákat

kiigazíthassa.

JAVÍTGAT, (jav-ít-og-at) áth. és gyak. m. ja-

vítgat-lam, — tál, — ott, par. javítgass. Valamit vagy

valakit folytonosan , vagy gyakran javít. Újat nem

készít, hanem a régieket javítgatja.. Nyomtatványokat,

verseket javítgat. V. ö. JAVÍT.

JAVÍTGATÁS , JAVÍTGATÁS, (jav-ít-gat ás)

fn. tt. javítgatás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Folyto-

nos vagy gyakori cselekvés, midn javítgatunk vala-

mit. Ócska ruhák, szerszámok javítgatásával foglal

-

kodni.

JAVÍTHATATLAN, JAVÍTHATLAN, (jav-ít-

hat-[at]lan) mn. tt. javíthatatlan-t, tb. — ok. Ami, il-

letleg aki oly rósz , oly romlott , elviselt , elkopott,

elvásott stb. hogy javítani rajta nem lehet. Javíthat-

lan eczetes borok. Javíthatlan gonosztev. Határozókép

am. javíthatlauul.

JAVÍTHATATLANSÁG, JAVÍTHATLANSÁG,
(jav-ít-hat-[at]lan-ság) fn. tt. javíthatatlanságot. Ál-

lapot vagy minség, melyen vagy melyet javítni nem

lehet.

JAVÍTHATÓ, JAVÍTHATÓ, (jav-ít-hat-ó) mn.

tt. javítható-t. Amit vagy akit javítani
,
jobbá tenni

lehet, egészen el nem romlott.

JAVÍTNOK, (jav-ít-nok) fn. 1. JAVÍTÓ, fn.

JAVÍTÓ, (1), JAVÍTÓ, (jav-ít-ó) mn. tt. javí-

tó-t. Ami vagy aki javít. Javító ház. Javító intézetek,

szerek, eszközök. Erkölcsjavító könyvek.

15*
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JAVÍTÓ , (2), (miut föntebb) fa. Személy, ki a

nyomdában kiszedett , s lehúzott íveken elforduló

hibákat feljegyzi, s kiigazítja ; máskép : javítuok.

JÁVOR , JÁVORFA , 1. JUHAR , JUHARFA.
JÁVORBIKA, (jávor-bika), JÁVORSZARVAS,

(jávor-szarvas) ösz. fn. 1. BÖLÉNY.
JAVOS, (jav-os) fn. tt. javos-t, tb. —ok, harm.

szr. —o. Kuruzsló , babonás gyógyító. Máskép :

javas.

JAVOSLÁS, (jav-os-ol-ás) fn. tt. javoslás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Kuruzsolás, babonás gyógy-
mód, pl. ráolvasás által.

JAVOSOL, (jav-os-ol) áth. m. javosol-t. Kuru-

zsol, holmi babonás szerekkel, módokkal gyógyít.

JAVUL, JAVUL, (jav-úl) önh. m. javúl-t. Jóvá

lesz ; rósz szokásaiból , hibáiból kivetkezik ; erkölcsi

jó útra tér. Mivelés által javulnak a parlag rétek, föl-

dek. Javulnak a gondosan ápolt barmok. Oktatás, jó

példa által javulnak a vásott gyermekek. A rögzölt

gonosztev nehezen javul meg.

JAVULÁS, JAVULÁS, íjav-úl-ás) fn. tt. jamT
lás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Anyagi vagy szellemi

és erkölcsi rósz , romlott állapotnak jóra változása.

JAVULÉKONY, íjav-úl-ék-ony v. jav-úl-é-kony)

mn. tt. javidékony-t v. —at, tb. — ak. Erkölcsi ért.

aki hibáiból, rósz szokásaiból kivetkzhetik
;
javulásra

hajlandó.

JÁZ, 1. JÁÁZ.
JÁZMIN, (arabul dsaszemin) fn. tt. jazmin-t, tb.

— ok. Keletindiai növény a kéthímcsek seregébl és

egyanyások rendébl, fehér és sárga virágokkal, me-

lyek igen átható és kedves illatúak. (Jasminum). Fa-

jai : azori , bige , törpe , szagos
,

gyógyszertári stb.

jázmin.

— JE, öszvetett névrag, a tárgymutató i, és har-

madik személyrag e elemekbl, vastaghangon : ja,

mint : kert-je, kürt-je, ggje, kefé-je, gyrü-je. V. ö.

— JA, névrag.

JE, v. JEH, v. JÉJ, csodálkozási indulatszó a

Hegyalján ; rokon ez értelemben ennye, (=ejnye)

szóval. Néhutt : jú, v. júj, sínai nyelven : hú.

JÉCSA, KIS—, NAGY—, falvak Torontál

megyében ; helyr. Jécsá-n, — ra, — ról.

JED, (i-ed, v. ijed helyett) székely tájszó. L.

IJED. V. ö. JESZKE.
JEDD, falu Erdélyben Maros székben ; helyr.

Jedd- én, — re, —rl.

JEDDER, JEDER, falu Kvár vidékében;

helyr. Jedder-be, — ben, — bi.

JÉG, (:zri-eg, t. i. nevét folyékony, vagyis ol-

vadékonyságától vette ; v. ö. ,/— befü jelentése)
;

fn. tt. jeget. Megegyeznek vele a szirjan ji, finn jM,
(jija, ge, oi, ei, je, lapp jiigna, vogul jank

}
ostják

jenk, jónk, török és perzsa jakh, buchar, uigur jekh,

sínai ing, píng, kinng stb. szók, valamint a német

Eis is. Jelent megfagyott, vagyis hideg által ösz-

vcáliott folyó testet, különösen vizet. Jéggé fagyott

viz. Vastag, vékony, hártyás jég. Sima, göröncsös, sík

jég. Hajladozó, repedékes jég. Aczélos, porhanyós jég.

Pengjég. Gyolcs jég, am. igen sima jég. Megy, torlódik

a jég. Megindul, szétolvad a jég. Jeget törni, átv. ért.

am. nehéz munkának, új vállalatnak elejét megkez-

deni. Megél a jég hátán is, azaz életrevaló, ügyes,

élelmes. Jégre vinni valakit átv. ért. am. veszélyes

vagy legalább alkalmatlan helyzetbe juttatni. (A né-

met nyelvben is divatos szójárás).

„ Jégre viszen , csúffá teszen
,

Míg eszedre kélsz."

Népies versek. (Erdélyi J. gyjt.).

Jeget hizlalni (ráöntött vízzel vastagítani). Jégen jár-

ni, futni, csúszkálni, korcsolyázni, elesni. Jég hátán

járni. Jég hálán építette a házát. (Km). Sima, hideg,

mint a jég. Olyan a keze, mint a jég. Jéggel burogatni

a lobos tagokat. Jeget eszik, vizet iszik, mégis alig áll-

hat. (Km.). A lúd is megesik egyszer a jégen. (Km.).

Leesett a lud a jégen, majd felkel a jöv héten.

(Népd.). Jégre metszett kép , nem lesz soká ép , mert

széltl elolvadhat. (Km.). Úgy vagyok, mint a jégen

álló. (Km.). Jelent jégest is. A határt elverte a jég.

A szlkben sok kárt okozott a jég. Olyan jég esett,

mint a galambtojás.

JÉGAGÁT, (jég-agát) ösz. fn. Átlátszó agát-

kfaj, mely színére nézve az aczélos sima jéghez

hasonlít.

JÉGALABASTROM, (jég-alabastrom) ösz. fn.

Sima tükrü jéghez hasonló alabástrom.

JÉGBARLANG, (jég-barlang) ösz. fn. Bar-

lang, melyben a víz, és vízcseppek nyáron át is jég-

gé fagynak.

JÉGBÉRCZ, (jég-bércz); 1. JÉGHEGY.

JÉGBORITÉK, (jég-boriték) ; 1. JÉGRÉTEG.

JÉGCSÁKLYA, (jég-csáklya) ösz. fn. Ers,

hosszú szakálu csáklya, melylyel a molnárok, révé-

szek, hajósok a jeget törik, s az úszó jégtáblákat

tovább döfdösik.

JÉGCSAP, (jég- csap) ösz. fn. Csaphoz hasonló

alakú jégdarab, mely akkor képzdik, midn a víz

csurgó állapotban cseppenként összefagy. Háztetk

aljáról lógó jégcsapok.

JÉGCSAPÁS, (jég-csapás) ösz. fn. 1. JÉGKÁR.

JÉGCSILLÁM, (jég-csillám) ösz. fn. Ragyogó

fény, melyet a nap sugaraitól érintett jég tükre

visszavet.

JÉGCZÖVEK, (jég-czövek) ; 1. JÉGKARÓ.

JÉGCZUKOR, (jég-ezukor) ösz. fn. Szegletes

jégalakú öntött ezukor. Barna, sárga, fehér jégezu-

kor. Jégczukrot nyalogatni.

JÉGDARA, (jég-dara) ösz. fn. Apró jéges,

vagyis megkeményült tömör hódarabkák , melyek

darához hasonlók.

JÉGDOMB, (jég-domb) ösz. fn. Dombbá ala-

kúit jégtömeg.
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JÉGDÚCZ , (jég-dúcz) ösz. fia. A havasokon

oszlopformában feltorlódó jégdarabok.

JEGECS, (jeg-ecs) fn. tt jegecs-ét. L. JE-

GECZ.
JEGECZ, (jeg-ecz) fn. tt. jegecz-ét, harm. szr.

— e. Altalán test, mely lassan lassan bizonyos sza-

bályszer formára alakult öszve, pl. midn folyé-

kony testek, valamint felolvadt érezek, s különösen

savak fokonként szilárd állapotba mennek át , s a

testek különböz természetéhez képest különböz

alakot mutatnak. (Crystallus). Máskép : jegecs v.

jegcze.

JEGECZÉDÉS, (jeg-ecz-éd-és) fn. tt. jegeczé-

dés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Valamely folyékony,

híg, csepeg testnek jegeezczé alakulása.

JEGECZÉDIK, (jeg-ecz-éd-ik) k. m. jegeczéd-

lem, — tél, — étt. Jegeezczé alakúi. V. ö. JEGECZ.

JEGECZÉS, (jeg-ecz-és) mn. tt. jegeczés-t , v.

—et, tb. — ek. Jegeczekkel bvelked, vagy jegecz-

czel bentt. Jegeczes barlang. Jegeczes k.

JEGECZÉSÉDÉS, (jeg-ecz-és-éd-és) fn. tt. je-

geczésédés-t, tb. — ék. harm. szr. — e. Valamely híg,

folyó, csepeg testnek jegeczessé levésé.

JEGECZÉSÉDIK, (jeg-ecz-és-éd-ik) k. m. je-

geczéséd-tem, — tél, — étt. Folyó vagy híg állapotból

jegeczessé változik által.

JEGED, (jeg-ed) önh. m. jeged-t. Jéggé ala-

kul, jéggé fagy. Jegednek a vizek, tavak, folyók. Kü-

lönösen jelenti azon természeti mködést , midn a

fagyos vízrészek vékony tüalakokban merevedni, s

egymáshoz állani kezdenek ; továbbá , midn vala-

mely folyadékban felolvasztott kemény testek
,

pl.

savak, a folyó részek elrepülése vagy párolgása után

bizonyos alakban öszveállanak. V. ö. HEGED.
JEGEDES, (jeg-ed-és) fn. tt. jegedés-t, tb.—ék,

harm. szr. — e. Állapot, midn valamely test jeged.

V. ö. JEGED.
JEGEDZIK, (jeg-ed ez-ik) k. m. jegedz-tem,

—tél, —étt. L. JEGED.
JEGEKÉ, (jég- eke) ösz. fn. Szántóekéhez né-

mileg hasonló szerszám, melylyel a jégen nyilast

hasítanak.

JEGEL, (jeg-el) áth. m. jegel-t. 1) Valamely

híg, folyékony testet jéggé fagyat, úgynevezett fagy-

laltot csinál. 2) Jeget használ. E télen épen nem fa-

gyolt, mibl jegelünk nyáron által f 3) Jeget vág.

JEGELLÉS, (jeg-el-el-és) fn. tt. jegellés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Fagyos állapota valamely híg

testnek, midn jegellik.

JEGELLIK, (jeg-el- el- ik) k. m. jegell-éll, htn.—ni, v. —eni. Jéggé fagy, jégalakot ölt. Nagy hi-

degben jegeltének a vizek.

JEGÉLY, 1. JEGÉR.
JEGENYE, (1), (i-eg-enyc v. jeg-eny-e) fn. tt.

jegényé-t, harm. szr. jegenyé-je. Gyöke a mozgást, in-

gadozást , rezgést jelent i v. j , melyekbl eg gya-

korlati képzvel lett i-eg v. jeg, ebbl az anyagot

jelent eny (any, ony) képzvel i-egeny v. jeg-eny,

végre tulajdonságot jelent e hozzátétellel : i-eg-

ény-e, jeg-eny-e; vagy pedig a nye növényt jelent

képz. Némelyek , igenyes' szóval rokonítják. L. itt

alább. Több ily képzjü növénynevek léteznek,

mint : áfonya, galagonya, paponya, mácsonya, dinnye,

berkenye. Értelme országszerte különböz, s a nyár-

fák különböz fajaira alkalmaztatik, innen van : fe-

hér jegenye, fekete jegenye, olasz jegenye, fzfa-jege-

nye, reng jegenye stb. Mint elemzése mutatja, külö-

nösen azon nyárfajokra illik, melyek levelei legki-

sebb szélleugésre is megrendülnek. Egyébiránt álta-

lában a jegenye szónak egy másik elemzése is való-

színnek látszik ; t. i. minthogy a jegenyék legtöbb

fajai, különösen az olasz jegenyék sudár növésüek, s

a legsudarasb fajú fehérfenyk is jegenyefenyüknek

neveztetnek, jegenye am. igénye, azaz igenyes fa, mely

szó egyenes helyett ma is több tájakon divatozik.

Valamint tehát a fény fenséges növésétl vette ál-

talános nevét, úgy a jegenyét egyenes sudár alakjá-

ról is nevezhették el seink. Hogy pedig szó elején

az í, összetett jo, ju,jö,je hangokká alakul, nyelvünk-

ben több példa van rá , valamint más nyelvekben is.

JEGENYE, (2), falu Erdélyben Kolos megyé-

ben ; helyr. Jegenyé-n, — re, — r'ól.

JEGENYEFA, (jegenye-fa) ösz. fn. 1) Növény-

faj a nyárfák nemébl. Jajgatja a jegenyefa, hogy

ledlt a czédrus. (Pázmán Préd.). 2) Anyag a kivá-

gott jegenyébl. A jegenyefa a puha fák közé

tartozik.

JEGENYEFENYÜ, (jegenye-feny) ösz. fn. 1.

FEHÉRFENYÜ. V. ö. FENYÜ.
JEGENYENYÁRFA, (jegenye-nyár- fa) ösz. fu.

A nyárfáknak azon faja, mely legsudarasabb növé-

se és magassága által tnik ki a többiek közöl , s

melynek eredeti hona Olaszország, miért olasz nyár-

fának is neveztetik.

JEGENYEPÁLMA
,

(jegenye-pálma) ösz. fu.

Indiai pálmafaj, a malabari partokon és Ceylon szi-

getén. (Elate sylvestris. L.).

JEGENYÉS, (1), (jeg-eny-e-es) mn. tt. jege-

nyés-t, v. — et, tb. — ek. Jegenyével bentt vagy

beültetett. Jegenyés vidék.

JEGENYÉS, (2), (mint föntebb) fn. tt. jege-

nyés-t, tb. — ék. Jegenyeerd, —berek, —üget.

JEGENYÉS
, (3), puszta Tolna megyében

;

helyr. Jegenyésén, — re, — röl.

JEGÉR, (jeg-ér) fn. tt. jeger-t, tb. — ék, harm.

szr. —e. Vízi madarak egyik szép faja, nagyságra

fürjhöz hasonló, színre zöld és vörös, begye sárga,

farka kék. Halászatból él, télen a jégen költ; s in-

nét veszi nevét.

JEGERFA, (jéger-fa) ösz. fn. Heves vármegyei

tájszó. L. ÉGERFA.
JEGES, (1), (jeges) mn. tt. jeges-t, v. — el, tb.

— ek. Jéggel vegyes ; fagyos. Jeges es, jeges víz.

Jeges tenger. Továbbá a miben jeget tartauak. Jeges

kupa. Jeges dézsa. Jeges pincze.
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JEGES, (2), (jeg-es) fn. tt. jeges-t, tb. — ék.

Jégtömeg vagy jégmez a havasokon, mely az itt ott

felolvadt hóból alakúit.

JEGESÉDIK, (jeg-es-éd-ik) k. m. jegeséd- tem,—tél, —étt. L. JEGESÜL.
JEGESIT, (jeg-es-ít) áth. m. jegesít-étt, htn.

— ni, v. — eni, par. — s. Valamely híg, folyékony

testet jegessé tesz, megfagyaszt.

JEGESKACSA, (jeges-kacsa) ösz. fn. Vadka-

csafaj, mely télen a jeges folyókat lepi el.

JÉGES, (jég-es) ösz. fn. Gömböly vagy

gömbölyded, majd nagyobb, majd kisebb jégdara-

bok, melyek felhkbl esnek alá, s nem egyebek

megfagyott escseppeknél , vagy kemény tömeggé

alakúit hópihéknél, melyek magasabb és hidegebb

légkörben jéggé váltak. Galambtojásnyi, diónyi, mo-

gyorónyi jéges. A jéges elverte a határt. Káromko-

dik, mint a jéges. (Km.). Ha jéges esik is, ott le-

szek. A jégesnek legapróbb faja , dará-nak ne-

veztetik.

JEGESTENGER, (jeges-tenger) ösz. fn. lásd :

JÉGTENGER.
JEGESÜL, JEGESÜL, (jeg-es-ül) önh. m. je-

gesl-t. Jegessé leszen, vagy jéggé alakúi. Hideg van,

már jegesülnek a folyó szélei.

JEGESZT, (jeg-esz-t) áth. m. jegeszt-étt
,
par.

jegesz-sz, htn. —-ni v. —eni. 1) A vizet s más fo-

lyadékot jéggé fagyasztja. 2) Jegeczczé, jegecsessé

alakít.

JEGESZTÉS, (jeg-esz-t-és) fn. tt. jegesztés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által vala-

mi jéggé fagy, vagy jegeczczé lesz.

JEGEZ (jeg-ez) áth. m. jegez-lem, —tél, —étt.

1) Valamit jéggel takar, behint. A jéghordó szekerek

végig jegezik az utczát. 2) Jéggé fagyaszt.

JEGEZÉS, (jeg-ez-és) fn. tt. jegezés-t, tb. — ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, midn valamit jegeznek.

JÉGFAGYOS, (jég-fagyos) ; 1. JÉGHIDEG.

JÉGFOK, (jég-fok) ösz. fn. Fokozat a légkör-

ben, melynél a jegesek azon magassága kezddik,

hol a víz és gz jéggé alakúi.

JÉGFÜRÉSZ
, (jég-fürész) ösz. fn. Fürész,

melylyel a folyók, csatornák stb. jegét hasogatják,

darabolják, hogy jégverembe takarítsák.

JÉGGALOCZA, (jég-galócza) ösz. fn. Galócza-

faj, melynek lemezei jég- vagy inkább hófehérségüek.

V. ö. GALÓCZA.
JÉGGULA, (jég-gula) ösz. fn. Gúlává alakított

vagy alakúit jégtömeg.

JÉGHALOM, (jég-halom) ösz. fn. lásd : JÉG-
HEGY, 2).

JÉGHEGY
,

(jég-hégy) ösz. In. 1) Havasi

bérez, melynek oldalait és ormait vastag jégtömegek

födik. 2) Magasan feltorlódott jégtáblák a jeges-

tengeren.

JÉGHIDEG, (jég-hideg) ösz. mn. Oly hideg,

mint a jég, igen fagyos. Jéghideg kezek. Jéghideg víz.

JÉGHIDEGSÉGÜ, (jég-hidegségü) ösz. mn. 1.

JÉGHIDEG.
JEGÍT, (jeg-ít) 1. JEGESZT.

JÉGKAR, (jég-kár) ösz. fn. Kár, melyet a jég-

es vetésekben, szlkben, kertekben stb. okoz.

JÉGKÁRBIZTOSITÁS, (jég-kár-biztositás)
; 1.

JÉGKÁRMENTESÍTÉS.
JÉGKÁRMENTESÍTÉS

,
(jég-kár-mentesítés)

ösz. fn. Bizonyos intézetnek mködése , melynek

czélja a jéges által károsultak veszteségét pótolni.

Innét : jégkármentesít intézet, ügyviselöség.

JÉGKARO, (jég-karó) ösz. fn. Karó vagy czö-

löp, melyet a vízbe vernek, hogy az úszó jégdarabo-

kat tördelje s kártevés ellen akadályozza, pl. a hi-

dak, kikötött hajók, malmok eltt.

JÉGKÉREG, (jég-kéreg) ösz. fn. Jéggé vált

fels része a folyóknak, tavaknak stb.

JÉGKÖRTE, (jég-körte) ösz. fn. Hosszúkás és

sárgaszín körtefaj , melynek héja jég vagy üveg

gyanánt fénylik, s mely csak tél felé érik meg.

JEGLE, (jeg-le) fn. tt. jeglét. Jéghez hasonló

kfaj a mészkövek nemébl, melybl meszet lehet

égetni.

JÉGLENCSE, (jég-lencse) ösz. fn. Lencse, kris-

tályból vagyis kristályüvegbl, azaz kristály , mely

lencsévé alakíttatott. Boncztanban am. a szem szer-

kezetében lev lencsealakú rész. (Lens crystallina).

V. ö. LENCSE.
JEGLEPEL, (jég-lepel) ösz. fn. A víznek jég-

bl álló fels része.

JÉGMADÁR, (jég-madár) ösz. fn. 1. JEGÉR.
JEGMEDVE, (jég medve) ösz. fn. Az éjszaki

jegestengeren él, hosszú bojtos és legnagyobb fajú

medve. (Ursus glaciális). V. ö. MEDVE.
JÉGMEZ, (jég-mez) ösz. fu. 1. JEGES, (2).

JÉGNYILÁS, (jég-nyilás) ösz. fn. 1) Rés, re-

pedés a jégen. A Balaton mellékén : riadás. 2) Azon

tény, midn a jég megreped.

JEGÖCZ, (jeg-öcz) ; 1. JEGECZ.
JEGÖCZE, (jeg--cze) fn. 1. JEGECZ.
JÉGPATKÓ, (jég-patkó) ösz. fn. 1) Patkóféle

készület, élesre köszörült szegekkel, mely a csizma-

sarkakra kötve a jégen járót biztosabbá teszi az elsi-

kamlás vagy elesés ellen. 2) Korcsolya.

JEGPINCZE, (jég-pincze) ösz. fn. Pincze, mely-

ben nyárra való jeget tartani szoktak, máskép és

szokottabbau : jégverem.

JEGPOHÁR, (jég-pohár) ösz. fu. A sehweizi

jéghegyek jegébl alakított különös pohár, melyet

déli Németországban és Olaszhonban italok frisen

tartására használnak.

JÉGRÉTEG, (jég-réteg) ösz. fu. Folyókon, ta-

vakon stb. azon fels boríték, takaró, mely jéggé
merevült.

JÉGRIADÁS, (jég-riadás) ösz. fu. A folyók, ta-

vak jégtábláinak ropogással történ megrepedése.

Jégriadás a befagyott Balatonon.
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JEGROKA, (jég-róka) ösz. fn. A jegestenger

vidékein él, fehér és kékes szürke szín rókafaj.

(Canis lagopus L.).

JÉGSZAKADÁS, (jég-szakadás) ösz. fn. Álla-

pot, midn a vékony vagy porbadni kezd jég vala-

mely teher alatt letörik.

JÉGSZAN ,
(jég-szán) ösz. fn. Köunyü kis

szán, holmi teihek vagy emberek szállítására a jé-

gen. Vagy jégdarab, melyen a játszó gyermekek, si-

hederek a jég fölött csuszkorálnak.

JÉGSZÉG, (jég-szég) ösz. fn. Hegyesebbféle

szeg, melyet télen a lópatkóba vernek, hogy a jeges

úton biztosabban járhasson a ló.

JÉGSZEGF, (jég-szek-fü) ösz. fn. A havasi

szegfnek faja, mely csaknem száratlan ; virága a

leveleknél alaesonabb ; csészepikkelyei a csészénél

hosszabbak. (Dianthns glaciális).

JÉGSZEM ,
(jég- szem) ösz. fn. A jégesnek

egy-egy darabja. Galambfojásnyi, diónyi, mogyoró-

nyi, borsónyi jégszemek.

JEGSZIVÜ, (jég-szivü) ösz. mn. Képes kifeje-

zéssel am. érzéketlen , kinek szive sajnálatra , kö-

nyörre, irgalomra, részvétre nem indul. Jégsziv

zsarnok.

JÉGSZOBOR, (jég-szobor) ösz. fn. Szoborrá

alakított vagy alakúit jégtömeg.

JÉGTÁBLA , (jég-tábla) ösz. fn. Szétterül

táblaforma alakulásai a jéggé vált víznek.

JÉGTARTÓ, (jég-tartó) ösz. fn. Edény, legin-

kább érczböl, melyben vízhtés vagy holmi fagylalt

eledelek készítése és tartogatása végett jeget tar-

tanak.

JÉGTELEP
,

(jég-telep) ösz. fn. lásd : JE-

GES, (2).

JÉGTENGÉR, (jég-tengér) ösz. fn. Jéggel bo-

rított tenger , mind az éjszaki , mind a déli föld-

sarkon.

JÉGTORLÁS, (jégtorlás) ösz. fn. A zajló

vagyis mozgásban lev jégtáblák, jégdarabok egy-

más fölé tódulása, feltornyosodása.

JÉGTORLAT, (jég-torlat) ösz. fn. Egymás fölé

nyomult, feltornyosodott jégdarabok halmaza. Jégtor-

latok a hídoszlopoknál, a zátonyokon.

JÉGTORLÓDÁS, (jégtorlódás); lásd : JÉG-

TORLÁS.
JÉGTÖR, (jég-tör) ösz. mn. és fn. Ami a

zajló, mozgásban lev vagy álló jeget töri. Jégtör

karók, czölöpök. Jégtör Mátyás, minthogy rendsze-

rént a mi égövünk alatt Mátyás napja körül a jég

meg szokott indulni. Jégtörknek hivatnak általán

azon készületek és eszközök, melyek a hidak, mal-

mok eltt felállítva a jégtáblákat kisebb darabokra

zúzzák, hogy kártékonyságukat akadályozzák. Átv.

ért. mondjuk oly személyrl, ki valamely nehéz , a

maga nemében új munkába, vállalatba kap , s azt

minden akadályok daczára végrehajtja, vagy lega-

lább megkezdi, hogy azt mások folytathassák ; más-

kép : úttör.

JEGTU, (jég-t) ösz. fn. 1) Azon ttíalakú szá-

lacskák, melylyekké a fagyni kezd víz átalakul,

mieltt tömör jéggé válnék. 2) A jegeczes testnek

tüalakú szálai, részecskéi.

JÉGTÜKÖR, (jég-tükör) ösz. fn. Tükör sima-

ságú és fényesség jégtábla.

JEGVEREM, (jég verem) ösz. fn. Verem vagy

pinczeféle üreg, melyben nyárra való jeget eltenni s

tartani szoktak. Hideg van itt, mint a jégveremben.

Zsúppal, szalmával béllelt jégverem. Jégveremben tar-

tani a húst.

JÉGVIRÁG, (jég virág) ösz. fn. A bojtvirágok

neméhez tartozó növényfaj
; szára lecsepült, levelei

tojáskerekek, váltogatok, apró vízhólyagokkal rakot-

tak ; virágai kocsántalanok, fehérek. (Mesembryan-

themum crystallinum).

JEGZAJ, (jég-zaj) ösz. fn. Folyó vagy moz-

gásban lev vizeken lefelé, vagy ide-oda úszkáló jég-

darabok. Egyszeren : zaj. Jön a zaj. Srn megy a

zaj a Dunán, nemsokára beáll. A zaj nagy kárt tett a

hidakban és hajókban. Zajos, jégzajos árvíz.

JÉGZÁPOR, (jég-zápor) ösz. fn. Es helyett

öml sürü jég.

JÉGZÁTONY, (jég-zátony) ösz. fn. Sekélyes

vizeken megfenekl s zátony gyanánt összetorlott

jég. V. ö. ZÁTONY.
JEGZIK, (jeg-ez-ik) k. m. jegzélt, htn. — eni.

Vízrl vagy más folyadékról is mondjuk , midn je-

gesedni kezd vagy jéggé fagy, jegedzik.

JÉGZUZÓ, (jég-zuzó) ösz. fn. lásd : JÉG-

TÖR.
JEGY

,
(a héberben yv am. megismerni , ész-

revenni) fn. tt. jegy-et, harm. szr. — e. Tiszta gyöke

vagy gyökeleme je, melybl gy és l egyszer kép-

zkkel két rokonértelmü szók, u. m. jegy és jel szár-

maznak, s eredetileg valami mozgékonyt jelentenek.

(V. ö. J bet jelentése). Jegy és jel legáltalánosb ér-

telemben elválasztható ismertet része vagy toldalé-

ka valamely tárgynak, pl. iratdarab valamely árun,

irománycsomón, mutató valamely házon (korcsmán,

vámnál), tornyon (mint kereszt, kakas) stb. Különö-

sebben : Jegy, 1) ismertet, megkülönböztet vonása

vagy tulajdonsága valamely tárgynak, s ennek létét,

valódiságát , egyéniségét stb. meghatározza. Van

bels jegy, mely a dolognak természetében fekszik, s

annak beltulajdonságát mutatja ki, pl. az oklevél hi-

telességének bels jegyei : írásmód, az illet korban

vagy században divatozott betüalakok, írásbeli saját-

ságok stb. küls jegyei : papir vagy hártya minemü-

sége, tinta festéke, pecsét stb. Állandó jegy, mely a

tárgyon folytonosan megmarad ; változó jegy, mely

idnként változik, pl. személyes leírásban állandó

jegyek : termet magassága vagy alacsonsága (a fel-

ntteknél), szkeség v. barnaság, borgas orr, szemek

színe stb. változók : a hajék, szakái vagy bajusz
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alakja, színe, ruházat, egészséges vagy beteges szín stb.

Lényeges jegy, mely a tárgynak lényegét teszi ; mel-

lékes jegy, mely a lényegességnek egyedül kifolyása,

eredménye, pl. emberben lényeges jegyek a lélek és

test, mellékesek a lélek mveltsége, test ügyessége.

2) Valamely tárgynak oly tulajdonsága, mely külön-

böztetés végett mesterségesen adatott neki, pl. jegy

a ruhán, jegy (bélyeg) a marhán, jegy a ludak , ré-

czék talpán. 3) Rendkivüli természeti tulajdonság,

pl. lenesealakú folt az arczon, eperforma csomócska

vagy szömörcsök a brön. 4) Kis czédula vagy bar-

cza, melynek elémutatása által valamit igényelhe-

tünk, pl. belépti jegy, melylyel színházba, tánczviga-

lomba, valamely társulatba stb. bemehetünk ; vám-

jegy, melylyel a vámon keresztül bocsáttatunk ; ven-

dég- v. asztaljegy, melynél fogva bizonyos lakomában

helyet és részt kapunk stb. Jegyet váltani, am. be-

lépti, asztal- vagy más hasonló jegyet pénzért sze-

rezni. 5) A házasodok közt divatozó viszonyos aján-

dékok, pl. gyürü, kend, pénz, ruha. Valamit jegybe

adni. Jegyet váltani (am. jegygyüi üt, jegykendöt stb.

váltani). A menyasszonyt jegypénzzel
,
jegyruhával

megajándékozni. 6) Azon állapot, midn férfi és n
egymásnak házassági ígéretet tesznek. Jegyben lenni.

Jegyben járni. Innen : eljegyezni. 7) Mint a jegyez,

jegyz, jegyzék származékokból kitetszik, a ,jegy' szó

teszen emlékeztet valamit, vagyis oly dolgot , mely

bizonyos tárgyakat eszünkbe juttat, feledéstl meg-

ment, milyenek pl. a rovási jegyek, a jegyzknek

irásai, melyekben ellegesen a tárgyak f vonalait

följegyzik. Utasító jegy, az iratokban, könyvekben,

mely bizonyos megjegyzésre utal. 8) A csillagtanban

azon tizenkét csillagzat, melyek a barkört ugyan-

annyi részre osztják fel. Kos, bika. ikrek, rák, oroz-

lán, szz jegye. Innét jelenti azon idszakot is, ille-

tleg hónapot, melyben bizonyos jegy uralkodik.

Kos jegyben született, azaz martius 21-tl april 21-kig

számított idközben.

Mind hangra, mind értelemre nézve közel ro-

kon vele : jel, mennyire mindegyikben bizonyos is-

merés vagy ismertetés vagy észrevétel alapfogalma

rejlik , aminthogy több nyelvben azon egy szóval

fejeztetik ki, pl. signum, Zeichen, rjrjutov stb., de a

magyarban azon finom különbséggel, hogy a jegy

közelebbi, a jel rendesen távolabbi összeköttetésben

van a tárgygyal, melyet ismertet vagy megkülönböz-

tet ; igy az idben is a jel inkább azt mutatja, ami

történt, vagy ami történni fog, vagy aminek történ-

nie kell, vagy lehet, midn a jegy jobbára azt adja

tudtunkra, ami valóban létezik. Vannak esetek , mi-

dn egyiket a másikkal fölcserélni lehet, pl. jegy

vagy jel a házon, a ruhán, az arczon, a mondottakat

följegyezni vagy följelelni ; de nem mondhatni jegyet

adni, e helyett jelt adni, és mást jelent : jegyes em-

ber, mást pedig jeles ember stb V. ö. JEL.

JEGYADOMÁNY, (jegy-adomány) ösz. ín. 1)

Ajándék pénzben , ékszerekben , ruhában stb. , me-

lyet menyasszonyának a vlegény ad. 2) Pénzbeli

vagy más ingó és ingatlan vagyon, melyet leginkább

a szülék leányuknak vagy más rokonok íb a meny-

asszonynak , férjhez menetel alkalmával adnak. Ez
utóbbi már a házasulás után máskép : hozomány.

JEGYAJÁNDÉK, (jegy-ajándék) ösz. fn. lásd

:

JEGYADOMÁNY.
JEGYBANK, (jegy-bank) ösz. fn. Oly bank,

mely valóságos érezpénzt képvisel levélkéket (je-

gyeket) bocsát ki, s ezeknek érczpénzzel felváltását

igéri annak, ki azokat e végett elémutatja.

JEGYBÉLI, JEGYBÉLI, (jegy-béli) ösz. mn.

1) Menyasszonyi jegyet illet, arra vonatkozó. Jegy-

béli ajándék. 2) Jegyben járó, lev. Jegybéli leány.

(Margit élete).

JEGYBENJÁRÓ, (jegyben-járó) ösz. mn. Férj-

hez menend, különösen hajadon nrl mondjuk, mi-

dn szokott szertartással, pl. jegykend vagy gyürü

cserélése által stb. bizonyos férfival házassági szer-

zdésre lép azon idig, midn innepélyes eskü által

összekel vele.

JEGYBÉR, (jegy-bér) ösz. fn. 1. JEGYPÉNZ.

JEGYCZIPO, (jegy-czip) ösz. fn. Menyasszo-

nyi czip, melyben jegyet vált, vagy melylyel neki

vlegénye kedveskedik.

JEGYES, (jegy-es) mn. tt. jegyes-t, v. — et, tb.

— ek. Bizonyos jegygyei bélyegzett, megkülönbözte-

tett. Jegyes ökör, ló, juh. Jegyes talpú hidak, kacsák.

JEGYES, (jegy-és) fn. tt. jegyés-t, tb. — ék,

harm. szr. — e. Férfi és n, kik bizonyos szertartás,

pl. kézfogás, jegygyr, jegykend váltása által egy-

másnak házasságot Ígértek. Megsebesítetted az én szí-

vemet én húgom, jegyesem. (Énekek éneke 4. fej. 9. v.).

JEGYESSÉG, (jegy-es-ség) fn. tt. jegyességét.

Jegybenjáró állapot, jegybenjárás.

JEGYETLEN
, (1) ,

(jegy-etlen) mn. lásd :

JEGYTELEN.
JEGYETLEN, (2), (jegy-etlen) mn. tt. jegyet-

len-t, tb. — ék. Amin semmi rendkivüli, kitn vagy

mesterséges jegy nincs. Jegyetlen tiszta bör. Jegyetlen

fehérruha. Jegyetlen ökör, ló, birka, ludak. Határozó-

kép am. jegy nélkül, meg nem jegyezve.

JEGYEZ, (jegy-ez) áth. m. jegyez-tem, — tél,

—étt, v. jegyzettem, jegyzettéi, jegyzett ; htn. —ni v.

jegyzeni, parancs. —z. 1) Valamit bizonyos jegy ál-

tal megkülönböztet. Fehérruhát jegyezni. Könyveket

jegyezni. 2) Valamit emlékeztetésül eszébe felró. Ezt

megjegyzem magamnak. Jól megjegyezd, mit mondtam.

3) Bizonyos eszméket, gondolatokat, mondatokat

emlékezet okáért felró, felír. A tanár eléadását je-

gyezni. A gylési beszédeket jegyezni. Nem érdemes

minden haszontalan czikornyát följegyezni. Az eladott

áruk mennyiségét és árát bejegyezni. 4) Eljegyezni,

mondjuk férfiról, midn valamely nvel házassági

szerzdésre lép, s kézfogót tart. Eljegyzeni valakit

házastársul.

JEGYEZÉS, (jegyez és) fn. 1. JEGYZÉS.
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JEGYEZETLEN, (jegy-ez-etlen) iuu. ti. jegye-

zetlent, tb. — ék. Ami jegyezve nincsen, ./egyezetten

fehér ruha. Jegyezetlen yulyamarha. V. ö. JEGYEZ.
Határozókép am. jegyzet nélkül , nem jegyezett ál-

lapotban.

JEGYGYR, (jegy-gyürü) ösz. fn. Gyürü,

melylyel a házasulandó személyek egymást megaján-

dékozzák. Jegygyri váltani. Visszaküldeni, vissza-

kérni a jegygyrt.

JEGYING, (jegy-ing) ösz.. fn. Ing, melyet a

vlegény menyasszonyának, vagy ez annak ad.

JEGYIRÁS, (jegy-irás) sz. fn. írás neme,

mely nem bizonyos ábécze betivel, hanem valamely

képjelek által történik.

JEGYJÓSZÁG, (jegy-jószág) sz. fn. L JEGY-
ADOMÁNY.

JEGYRE, (jegy-ke) fn. tt. jegykét. Kis jegy,

lapka ; idegenbl kölcsönzött szóval : ezédula.

JEGYKEND, (jegy-kend) ösz. fn. Fehér

kend, melyet kézfogás alkalmával a menyasszony a

vlegénynek ad.

JEGYNÉV, (jegy-név) ösz. fn. Némelyek által

a melléknév helyett ajánlott nyelvtani mszó , mely

csakugyan helyesebb is volna. L. MELLEKNÉV
és v. ö. JEGYSZÓ.

JEGYÖLTÖZET, (jegy-öltözet) ; 1. JEGYRU-
IIÁZAT.

JEGYPÉNZ, (jegy-pénz) ösz. fn. Pénz, mely-

lyel a vlegény megajándékozza menyasszonyát ; to-

vábbá azon pénzmennyiség, melyet a menyasszonynak

szüléji vagy más rokonok férjhezmenetele alkalmá-

val adnak.

JEGYPRÖLY, (jegy-pröly) ösz. fn. 1) Pö-

röly, vagy helyesebben, kis kalapács, melylyel a f
kovácslegény, vagy maga a mester az ült vereget-

ve, tudtára adja a többi kalapáló legénynek ,
mily

módon ? ersebben-e vagy gyöngébben verjék ? s

mikor fordítsák meg a munka alatt lev izzó vasat.

Ezt a kovácsok cz(/Vázás-nak nevezik. 2) Pröly kü-

lönféle érczmiveseknél, melybe a mester neve vésve

van, s melylyel a legények az illet mühelybcli

munkákat megjegyzeui szokták.

JEGYRUHA, (jegy-ruha) ösz. fn. Általán am.

menyasszonyi ruha. Különösen azon ruha, melylyel

a vlegény menyasszonyának kedveskedik.

JEGYRUHÁZAT, (jegy-ruházat) ösz. fn. Min-

denféle ruhanemk vagy öltözékek , melyeket a

menyasszony íérjhezmenéskor szüleitl vagy más

illetktl kap.

JEGYSÜT, JEGYSÜTVAS, (jegy-süt-vas)

ösz. fn. 1. BÉLYEGVAS.
JEGYSZEDÖ, (jegy-szed) ösz. fn. Aki vala-

mely mutatványhoz a belépti jegyeket átveszi.

JEGYSZÓ, (jegy-szó) ösz. fn. Általán beszéd-

rész, mely a fnévnek (lénynévnek) minségét vagy

pedig munkásságát fejezi ki, tehát melléknév (jegy-

név) és ige együtt.

AKAD. NAQy SZÓXÁll. Ili, KÖT.

.TEGYTELEN, (jegy telén) ; 1. JEGYETLEN.

JEGYÜL, (jcgy-ül) ih. Jegy gyanánt, jegy

fejében , különösen menyasszonyi jcgyajáudokul.

Drága karpereczet, aranylánezot
)
gyrt adni jegyül

a menyasszonynak.

JEGYVÁLTÁS, (jegy-váltás) ösz. fn. Szertar-

tás, midn a házasulandó személyek egymással gy-
rt váltanak, kezet fognak, s helybeli szokások sze-

rént különféle módon kinyilatkoztatják abbeli Ígér-

töket, hogy egymással házasságra lépnek. Népies

köznyelven : kézfogó v. kézfogás.

JEGYVÁLTÁSI, (jegy-váltási) ösz. mn. Jegy-

váltást illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Jegy-

váltási szertartás.

JEGYVÁLTÓ, (jegy-váltó) ösz. fn. Házi üu-

nepély, midn a házasulandók jegyváltása történik.

JEGYZ, 1. JEGYEZ.

JEGYZÉK, (jegy-ez-ék) fn. tt. jegyzék-ét, harin.

szr. —e. 1) írásba tett észrevétel , emlékeztetés

okáért. A teendket különös jegyzékbe tenni. 2) Lajs-

trom. A jutalmazandók neveinek jegyzéke. 3) Bizonyos

tárgyaknak öszveirása, pl. árjegyzék, melyben az

áruk, napszámok, munkabér s több efféle egyenként

elszámláltatik. Benyújtani a kiadások és bevételek

jegyzékét. Házi bútorok, edények, szerszámok jegyzéke.

JEGYZÉKIRAT, (jegyzék- irat) ösz. fn. 1) Bi-

zonyos tárgyak jegyzékét magában foglaló irat.

Egyszeren : jegyzék. 2) Egyik hatóságnak a másik

hasonló rangúhoz küldend vagy küldött levele

avagy válasza ; máskép : átirat. Felsbb hatósághoz :

felirat, v. fölterjesztés küldetik.

JEGYZÉKKÖNYV, (jegyzék-könyv) ösz. fn.

Könyv, melyben mindenféle jegyzékek iratnak, kü-

lönösen a kereskedknél a ,Notizbuch' magyar ne-

vezete.

JEGYZÉKLAP
,
(jegyzék-lap) ösz.,fn. Oly lap

valamely iratcsomóban, melyre bizonyos jegyzékeket

igtatnak p. folyamjegyzék, árjegyzék.

JEGYZÉKVÁLTÁS, (jegyzék-váltás) ösz. fn.

Két vagy több egyenl állású hatóságnak egymással

közlött vagy folytatott levelezése. V. ö. JEGYZÉK-
IRAT.

JEGYZEMÉNY, (jegy-ez-e-mény) fn. tt. jegy-

zeményt, tb. — ék. L. JEGYZET.

JEGYZÉS, (jegy-ez-és) fn. tt. jegyzést, tb.

— ék, harm. szr. —e. Általán cselekvés, melynél

fogva valamit jegyzünk. V. ö. JEGYEZ. Jegyzéssel

foglalkodni. Ruhák jegyzése. Barmuk, baromfiak jegy-

zése. Öszvetételei : megjegyzés, följegyzés, kijegyzés,

bejegyzés, összejegyzés.

JEGYZET, (jegy-ez-et) fn. tt. jegyzet-ét, harm.

szr. —e. Észrevétel vagy emlékirat, valamely f-

tárgyhoz kapcsolt függelék, mellékes ötlet, vagy ki-

vétel stb., melyet följegyzeni szoktunk. Jegyzetek

valamely munkára, könyvre. Olvasni jegyzetek nélkül

nem sokat ér. A tett jegyzetekbl bírálatot írni vala-

16
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mely mrl. A tanár déadása után irt jegyzeteket

hozzákapcsolni a tankönyvhöz. Magyarázó jegyzet.

JEGYZETJEL, (jegyzet-jel) ösz. fn. Utasító
j

jegy; 1. JEGY 7).

JEGYZETLEN, 1. JEGYEZETLEN.
JEGYZ, (1), (jegy-ez-ö) mn. tt. jegyzö-t. Aki

valamit jegyez, vagy amivel jegyeznek valamit. Ru-

hákat jegyz leány. Jegyz bélyegvas. Jegyz pöröly.

JEGYZ
, (2) ,

(mint föntebb) , fn. Hivatalos

személy vagy tisztvisel , ki valamely társulatnak

vagy hatóságnak köz tanáeskozásait s határozatait

írásba foglalja , levelezéseiket viszi , rendeleteiket

közli stb. Vármegyei, városi, községi jegyz. Kereske-

delmi, gazdasági, mvészi egyesület jegyzje. Az elnök

és jegyz aláírásával kiadott iromány. Szenlszéki jegy-

z. Czéhbeli jegyz. Fjegyz, aljegyz. Tiszteletbeli f-
jegyz, aljegyz.

JEGYZI
,

(jegy-ez-ó'-i) mn. tt. jegyzöi-t, tb.

— ek. Jegyzt illet, ahhoz tartozó , arra vonatkozó.

Jegyzi hivatal. Jegyzi aláírás. Jegyzi fizetés. Jegy-

zi lak , iroda.

JEGYZKÖNYV
,

(jegyz-könyv) ösz. fn.

Könyv , melyben valamely hatóság vagy társulat

ügyeiben tartott tanácskozások, s azok folytában ho-

zott határozatok följegyeztetnek. Közgylési, törvény-

széki jegyzkönyv. Iparkamara jegyzökönyve. Tudomá-

nyos egyetemi jegyzkönyv. Jegyzökönyvet felolvasni,

hitelesíteni , meghamisítani. Jegyzkönyvbl kivonato-

kat tenni, határozatokat kiirni. Vallomási jegyzkönyv,

melyben a vádlott vallomása a fenyít bíróságnál föl-

jegyeztetik. Tanuzási jegyzkönyv , melyben a tanúk

eléadása jegyeztetik föl.

JEGYZKÖNYVI, (jegyz-könyvi) ösz. mn.

Jegyzkönyvre vonatkozó , azt illet , ahhoz tartozó.

Jegyzkönyvi fogalmazványok , czikkek.

JEGYZKÖNYVILEG, (jegyzö-könyvileg) ösz.

ih. Jegyzkönyvbe igtatva.

JEGYZKÖNYVVEZET
,
(jegyz-könyv-ve-

zet) ösz. fn. Aki valamely jegyzkönyv szerkeszté-

sével van megbízva.

JEGYZÖSEG
,
(jegy-éz--ség) fn. tt. jegyzöség-

ét , harm. szr. — e. 1) Jegyzi hivatal. Jegyzöségért

folyamodni. Jegyzöséget viselni. Vármegyei, városi, fa-

lusi, szentszéki jegyzöség. 2) Jegyzk személyzete.

JEGYZÖSEGI , (jegy-ez--ség-i) mn. tt. jegyz-

ségi-t, tb. — ek. Jegyzségre vonatkozó , azt illet,

ahhoz tartozó. Jegyzöségi hivatalszoba, iroda.

JÉH v. JÉJ, 1. JÉ.

JEHI, puszta Veszprém megyében ; helyr. Jel-

be ,

— ben, — bi.

JEKE, falu Szabolcs megyében ; helyr. Jéké-n,

—re, — röl.

JEKELFALVA , helység Szepes megyében

;

helyr. Jekelfalvá-n, —ra, —ról.

JEL
,

(finnül : jclki) ; fn. tt. jel-l , v. ritkábban— et , tb. — ek , harm. szr. —e. Tájejtéssel : gyei.

Általán tárgy vagy tulajdonság , vagy cselekvény,

szenvedés, állapot , mely valamire távolabbról mutat

vagy figyelmeztet ; továbbá , mely tudtul adja, hogy

valami történt vagy történik, vagy történni fog, vagy

valaminek történnie kell , lehet , szabad
, p. a sok

pénz és kincs gazdagság jele ; bizonyos bibircsók az

arezon iszákosság jelei ; a hadseregek rendkívüli já-

rása háborúnak jele ; a befagyott ablak nagy hideg-

nek jele stb. Különösen 1) Taglejtés által nyilatkozó

cselekvés , szenvedés vagy állapot , mely által máso-

kat valamire figyelmeztetünk. Kézzel , integetéssel,

szemvágással , lábtoppanással jelt adni. 2) Hang ál-

tali figyelmeztetés. Köhentéssel, ftytyel
,
puska-ágyu-

lövéssel , dobbal , trombitával jelt adni. 3) Kitzött,

szembeötl, s távolabbról figyelmeztet tárgy. Zászló-

val , kendövei, kalapemeléssel jelt adni. 4) Rendkívüli

tünemény , melytl valamely eredményt várunk vagy

gyanítunk. Egi jelek. Jelek lesznek a napban és hold-

ban. (Evangy). Ezen jelben gyzni fogsz. 5) Nyoma
valaminek

, melybl kitnik , hogy valami történt.

Több vágás, szúrás jelei látszanak orczáján. Sok jelét

adta vitézségének. 6) A lelkületnek kitn bélyege.

A sok csudálkozás és bámulás tudatlanságnak jele.

Semmi jelét nem adta nagylelkségének. Ebbl szár-

maznak a jeles és jellem szók. V. ö. JEGY.
JELADÁS

,
(jel-adás) ösz. fn. Cselekvés, mely

által másokat valamire figyelmeztetünk
, p. intve

,

taglejtve, vagy bizonyos tárgy kitzésével, p. lobo-

góval, kendvel , vagy elre meghatározott móddal,

p. puska-, ágyulövéssel, harangozással stb. V. ö. JEL.

JELBESZÉD
,

(jel-beszéd) ösz. fn. 1) Beszéd

jelek által , milyen a siketnémák beszéde. 2) Színi

eléadásnak neme , midn a szerepl személyek egye-

dül taglejtések által mködnek. Máskép : néma áb-

rázolat.

JELBESZÉDI, (jel-beszédi) ösz. mn. Jelbeszé-

det illet, arra vonatkozó. Jelbeszédi taglejtések.

JELEL, JELÖL, (jel-él) áth. m. jelel-t. 1) Va-

lamit bizonyos jel által szembetnvé , észrevehetvé

tesz
;

jel által megkülönböztet valamit. Erdei úton

szalmával jelelni a fákat , hogy az utasok el ne téved-

jenek. A határvonal húzás 'ra pontokat jelelni. Meg-

jelelni a helyet , hol valami nevezetes történt. 2) Ki

igekötvel am. kitz, kiválaszt, bizonyos czélból el-

legesen számba vesz valamit. Kijelelni a legderekabb

vitézeket. Kijelelni a vágni való fákat az erdben. 3)

Bizonyos hivatalra, rangra, méltóságra, a folyamodók

vagy ajánlottak közöl valakit vagy valakiket kitz, s

választás alá terjeszt. Bírónak, tanárnak, v. birói, ta-

nári hivatalra jelelni valakit. Hármat jelellek törvény-

széki ülnökségre.

JELÉLÉS, JELÖLÉS, (jel-élés) fn. tt. jelélést,

tb. —ék , harm. szr. — e. Cselekvés , melynél fogva

valamit vagy valakit jelelünk. V. ö. JELEL. Útvona-

lak jelelésc. Fák jelelése. Jelelés valamely hivatalra,

méltóságra. Igekötkkel : kijelelés, megjelelés.

JELÉLGET, (jel-él-get) gyak. áth. m. jeléiget-

tem, — tél, —élt. Gyakran vagy apródonként , ré-

szenkéut jelel. Olvasás közben jelelgetni.
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JELÉLGETES, (jel-él-get-és) fn. tt. jelélgelés-t,

tb. — ék. Cselekvés, midn jelelgetünk. V. ö. JE-

LÉLGET.
JELÉL, (1), (jel-él-) mn. tt. jelél8-t. Kitün-

tet , megkülönböztet , kimutató. Utat jelel fasor.

Határt jelel árkok, dombok. Jelel oszlop, karó, csö-

vek. Jelel vas.

JELÉL, (2), (mint föntebb) , fn. 1) Személy,

ki valamit bizonyos jel vagy jelek által kioiutat , ki-

tüntet , vagy eszében felró
,

pl. a kalangyákban az

aratórészt, az erdben a magfát. 2) Hivatalosan meg-

bizott személy , ki valamely hivatalra , méltóságra

stb. bizonyos személyeket kitz , s választás alá bo-

csát. A vármegyei tisztujitásokon a fispán vagy he-

lyettese a jelel.

JELÉLCZÖVEK
,

(jelél czövek) ösz. fn.

Földbe vert ezövek , mely által valamit jelelnek, p.

a mérnökök jelelczöveke.

JELÉLT, JELÖLT, (l), (jel-el-t) mn. tt. jelelt-

et. Akit vagy amit kijeleltek , megjeleltek, vagyis bi-

zonyos jel által kitüntettek. Jelelt utak az erdségen.

Vágásra jelelt fák. Hancsíkokkal jelelt rétek.

JELÉLT, JELÖLT, (2), (mint föntebb) fn.

Személy, kit valamely hivatalra kitztek , s választás

vagy kinevezés alá bocsátottak. Papi jelelt. Mondják

tanulókról is, kik valamely iskolai folyamot elvégez-

vén, felsbb osztályba lépni készülnek. Szónoklat, köl-

tészet, bölcsészet jelöltjei. (Candidatus).

JELEN v. JELÉN, (1), (jel-én) mn. tt. jelén-t,

tb. — ek. Igen érdekes adat a magyar észjárásból és

magyar nyelv srégiségéböl. Midn t. i. több más

nyelvek a .jelen' fogalmát öszvetett alakokkal adják,

pl. a hellén nagsifii. TtttQcov , a latin praesens , a né

met Gegenioart, gegenwá'rtig stb., melyeknek elrésze

am. eltt, s az egész am. eltte lev , a magyar egy-

szer en képzvel a jel szóból származtatja , mintha

mondaná : jellel biró , létének jelét, jelenségét adó,

minthogy se a múlt , se a jöv , lételének jelét nem
adja, nem adhatja. 1) Mondjuk általán oly idrl,

mely most van, mely még le nem folyt , legyen az a

legkisebb idpont, vagy hosszabb idszak. Jelen perez,

jelen óra, jelen nap, jelen évszak
,
jelen év

,
jelen szá-

zad. 2) Mondjuk eseményekrl , melyek most folyó

idben történnek. Jelen zavarok, belháborúk. Az utóbbi

e hangzóra nézve megjegyzend , hogy az ö-z szó-

járásokban mind ere , mind ö-re van példánk, tehát

az e is kétképen (nyiltan és zártan) ejthet. „Jelen-

tötte bemenetele okát." Kriza J. gyjteményében a

XIII. népmesében. ,Jelönnen' Benigua asszony ima-

könyvében (Nyelvemlékek II. kötet). A Nádor- codex-

ben , Debreczeni Legendáskönyvben is stb. jelövik.

Képzésre nézve jelén mn. olyan mint: alacson, rokon

(régente : rákon), kicsin, külön. V. ö. JELÉN fn.

JELEN v. JELÉN, (2), (1. JELEN, mn.); fn. tt.

jelén-t, tb. — ék. Mostani állapot, mely folyamatban

van , mely még cl nem múlt. Minthogy az idre vo-

natkozik , az id pedig folyton halad , szorosan és

észtanilag véve a jelen képzelhet legrövidebb id-

perczet teszen , melyhez képest a legközelebbi ido-

perczenet egyfell múlt , másfell jöv. Egyébiránt

köz értelemben az elttünk lefolyó id valamely hú-

zomos részét, s a benne eléforduló események öszve-

gét is jelennek mondjuk. E népnek sem múltja , sem

jelenje, talán jövje sincs.

„Lelkem velem ködös mesékbe játszik,

A jelent s otthont is elfeledem."

Tisza Domokos.

L. JELEN, (1), mn. Képzésre olyan, mint a szégyen,

özön , kölcsön szóké. Nyelvtani ért. jelenti álta-

lán az igének azon idbeli módosítását, mely a cse-

lekvés , szenvedés , vagy állapot mostaniságát fejezi

ki , melyet a múlt megelz , a jöv pedig követ
, p.

irok, irsz, ír ez jelen ; írtam, írtál, írt ez múlt ; íran-

dók , irandasz , irand ez jöv. A viszonyos jelenek

közt külön alakja van .jelen a múltban' idnek , me-

lyet láss .Múlt' fn. alatt. Ugyanitt látható, miszerint

elbeszélésekben mit helyett is használtatik. Figyel-

met érdemel a magyarban a jelen a jövben' is, me-

lyet láss ,JÖv' fn. alatt. V. ö. IGEID.
JELÉN, (3), (jel én) ih. 1) Most, és ezen he-

lyen, p. Jelen vagyok. 2) Akármely határzott idben

és helyen. Jelen voltam a közgylésen. Minden ülésben

jelen leszek. Kik voltak jelen a minapi hadgyakorla-

ton f A ki nem volt az iskolában jelen, írassék föl. —
Úgy látszik, hogy itt az én íulajdoukép nem a módot

jelent határozó, hanem inkább állapító képz, s je-

lén vagyok am. az adott, vagy határozott jelre itt va-

gyok, épen úgy, mint ezen mondatokban : helyén va-

gyok, résen van a füle. Miért itten állandóbban zárt

e-vel irandó.

JELEN v. JELÉN
, (4), (jel én) önh. m. jelent.

L. JELENIK.
JELENBEN , JELÉNBEN ,

(jel-en-ben) ih. Je-

len , vagyis épen most folyó idben. Jelenben (jelen

idben) sok a gond és baj, jövben (jöv idben) majd

mind máskép lesz.

JELENE, puszta Görnör megyében; helyr. Jelc-

né-n — re, —röl.

JELENÉS, (jel-én-és), fn. tt. je.lénés-t. tb. — ék,

harm. szr. — e. 1) Elétünés, láthatóvá, érezhetvé, le-

vés bizonyos helyen és idben. 2) Különösen rendkí-

vüli tüneménynek elétünése. Álomi jelenések. Meghol-

tak lelkeinek jelenése, megjelenése. Angyali jelenések.

Úrnak jelenése. Használtatik, ámbár nem szabatosan,

jelenet helyett is
,

p. Szent János apostol jelenése

(apocalypsis) 3) A színdarabokban a felvonásnak egy

egy része, mely új szerepl személyek hozzájárulása,

vagy elmenése által határoztatik meg. Az els felvo-

násnak ötödik , hatodik jelenése. Egyébiránt ezen szó,

inkább a szerepl személyek részletes mködését je-

lenti , s maga a felvonás része szaba'osabban szólva

jelenet.

JELENÉSKÖZ, (jelenés-köz); lásd : JELE-

NETKÖZ.
JELENET, (jelén-et) fa. tt. jelénet-et ,

harm..

. I i A /on tárgy, vagy tünemény, mely meg*

16*
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jelenik ,
elétünik. Álomban, idegkórtan, elragadtatás-

ban jeleneteket látni. Isteni jósoktól látott jelenetek.

Szent János apostol jelenete. Isteni jelenet , azaz nyi-

latkozat. Természeti, légköri, égi jelenetek. 2) L. JE-

LENÉS, 3.)-

JELÉNETÉZ, (jel-én-et-éz) áth. m. jelénetéz-

f errtf
— tél, — étt. Színi eléadásra alkalmassá tesz.

JELÉNETI, (jel-én-et-i) mn. tt. jeleneti-t , tb.

—ék. Jelenetre vonatkozó, azt illet
,
ahhoz tartozó.

Jeleneti ábrázolat.

JELENETKÖZ, (jelenet-köz) ösz. fn. Színjáté-

kokban két jelenet között lefolyó id.

JELENGET, (jel-én-ég-et) áth. és gyak. ni. je-

lénget-tem, —tél, —élt, par. jelengess. Gyakran, vagy

lassan-lassan jelent, tudat, ismételt jelek által tüntet

elé valamit. A futárok jelengetik a közeled ellenséget.

Év vége felé a hirlapszerkesztök jelengetik az elfize-

tést. Visszaható ért. am. magát mutogatja
,
gyakorta

elétünteti. A közeled tél bizonyos tünemények által je-

lengeti magát. Ösz végén jelengetik magukat majorok

közöl a varjuk. Tavasz nyiltával jelengetik magukat a

fecskék, gólyák. Az ideiglen elmaradt epekórság újra

jelengeti magát.

JELÉNGETÉS ,
(jel-én-ég-et-és) fn. tt. jelénge-

tést, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés vagy álla-

pot, midn valaki vagy valami jelengeti magát, vagy

mást. A sok jelengetés után végre kitört a háború.

JELENHATÓ, (jelen-ható) ösz. mn. L. JE-

LÉNLEGÉS.
JELÉNIDO, (jelen-id) ösz. fn. Jelennen, épen

most folyó id , mely közvetlenül a múltat követi , s

a jövt megelzi. Nyelvtani ért. igealak , mely ezen

idt kifejezi
, p. Írok, olvasok. L. JELEN (1).

JELENIK , JELENIK ,
(jel-én-ik) k. m. jelent.

1) Elétünik, láthatóvá, érezhetvé lesz, s mintegy

jel által tudatja , hogy valamely bizonyos helyen és

idben ott terem , vagy ott van. Szabatos nyelven

megkülönböztetjük a jelen önh. és jelenik k. igéket.

Emebben az ik miatt mindig némi kényszer, szenved

állapot rejlik
;

p. ,barátom hívásomra nálam megje-

len' és ,a hirlap megjelenik'. 2) Bibliai nyelven mond-

ják a mennyei szellemekrl , midn magukat embe-

rek eltt láthatókká teszik. Imé az úr angyala meg-

jelenek Józsefnek álmában. (Máté 2. 13).

JELENÍT, (jel-én-ít) áth. m. jeléníl-étt htn. —ni
v. — eni. Jelenvalóvá tesz , a jelenbe hoz által , azt

eszközli , hogy a szemlél vagy hallgató eltt valami

úgy tnik fel , mintha valósággal jelen volna, s a je-

len idben történnék.

JELÉNKÉZÉS, (jel én- kéz- és) fn. tt. jelénké-

zés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Elleges mutatkozás
,

melynél fogva valaki megjelenni , vagy valami tör-

ténni fog.

JELÉNKÉZIK , (jel-én-kéz-ik) k. m. jelénkéz-

tem, — tél, — étt. Többszöri jelek, eljelek által mu-

tatja, hogy elétünni készül, vagy elétünni fog. A régi

betegség elfutárai ismét jelmkeznek. A tél jelenkezik.

Addig-addig jelenhetett, míg végié megjelent.

JELÉNKOR, (jelen-kor) ösz. fn. Kor, vagy id-

szak, melyben most élünk , melynek eseményei elt-

tünk fejldnek ki , és folynak le. Jelenkorunk rajza,

története. Jelenkorunk bonyolódott édlapota. A jelenkor-

ról részrehajlatlan Ítéletet majd a jöv kor hoz.

JELÉNKORI , (jelén-kori) ösz. mn. Jelenkort

illet, abból való, ahhoz tartozó, arra vonatkozó, ab-

ban történ. Jelenkori események. Jelenkori mvészet,

irodalom.

JELENLEG, (jel-én-leg) ih. Moatani idben,

mely elttünk foly. Szorosban véve : épen most, ezen

perczben, pillanatban. Jelenleg minden állapotok füg-

gben vannak. Jelenleg gyanítani is nehéz, mi vár reánk.

Jelenleg semmi bajom.

JELÉNLEGÉS, (jel-én-leg és) mn. tt. jelénle-

gés-t , v. —et , tb. — ek. Jelen alkalmazásben lev.

Jelenleges hivatal.

JELENLEGI, (jel-én leg-i mn. tt. jelenlegi t tb.

— ek. Jelenleg , azaz mostan , ezen idben , különö-

sen ezen perezben létez. Jelenlegi állapotommal meg-

elégszem.

JELÉNLÉT, (jelén-lét) ösz. fn. Állapot , midn
bizonyos helyen személyesen ott vagyunk. Jelenlé-

temben történt. Ennek az illetk jelenlétében kell tör-

ténnie. A te jelenléted nem szükséges. Átv. ért. lélek

jelenléte am. készség vagy tulajdonság, melynél fogva

valaki mindenféle viszontagságok , és események al-

kalmával öntudatát megtartja , zavarba nem jön , 8

eszének és lelki erejének hasznát venni képes.

JELÉNLÉTEL, (jelen-létei) 1. JELENLÉT.
JELENLÉV, JELÉNLÉV, (jelen-lev v.

— lév) ösz. mn. 1) Ki bizonyos helyen, és idben ott

van, ott tartózkodik , ott mulat, stb. A gylésben csak

a jelenlev tagoknak lesz szavazata. Minden jelenlév

vendég egészségére inni. 2) Mondjuk tárgyakról , me-

lyek kéznél vannak, melyek elttünk, mellettünk fek-

szenek , eseményekrl , melyek most történnek , id-

rl, mely most foly. A jelenlév irományokat átnézni.

Jelenlév táborozás. A jelenlév idben sok a baj.

JELÉNNEMLÉV, (jelén-nem-lév) ösz. mn. A
ki vagy a mi jelen nincsen.

JELENNEN ,
(jel-énn-cn) ih. Eredetileg : jelé-

nen ; a másik n csak nyomatosság kedveért tétetett

közbe. Azon idben, mely most van, mely most foly.

Máskép : jelenleg , v. jelenben. A régieknél .jelesül'

helyett is.

..Felkele ö seregével,

És jelennen vén népével."

Katalin verses Legendája.

JELENSÉG, (jel-én-ség) fn. tt. jelénség-ét

,

harm. szr. — e. Altalán állapot , melybl valami ki-

tnik , s mely által valami tudomásra jut , különösen

1) Maga azon jel , melynél fogva valaminek elétüntc

tapasztalható. A tántorgó járás egyik jelensége a ré-

szegségnek. 2) Azon jel , mely valaminek bizonyítá-

sául szolgál. Több jelenségbl kitnik ,
hogy ö követte

el a gyilkosságot. 3) Eljel, mely valami történendre
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mutat. A balatoni révészek a közeled szélvész jelensé-

geit ismerik. 4) Gyógytanban a betegség körül mu-

tatkozó változások, melyekbl annak állapota, módo-

sulása, fokozata stb. kitnik ; szabatosabban : kórjel.

5) Szellemi , és természeti , rendes , és rendkívüli tü-

nemény. Mennyei jelenség. Légköri jelenségek. Földi

jelenségek. Jelenségek a napban, holdban, csillagokban.

JELÉNT, fjei én-t) áth. m. jelént- ett, btn. — ni

v. — eni, par. —s. 1) Tudósítást ad valaki vagy va-

lami felöl, bogy ez itt van, bogy jelen van. A szolga je-

lenti urának , hogy vendégek érkeztek. Használtatik

visszahatólag is. Jelenteni magát a helybeli hatóság-

nál. Kinek baja van, jelentse magát. Összetéve : beje-

lent ; megjelent. Bejelenteni az elteremben várakozókat.

Megjelenteni a bírónak , hogy katonák jönek. 2) Hir-

det. Jelenteni a közönségnek , hogy innepély lesz. Je-

lenteni valamely fember halálát. 3) Valaminek mi-

benlétét , minségét mutatja, értésül adja. Mit jelent

ez t nemde vakmerséget ? Ez nagyon sokat jelent. 4)

Bizonyos értelme van. Nem tudom, ezen szó mit jelent.

Ezen mondás nem azt jelenti, amit te gondolsz.

JELENTÉK, fjel-én-t-ék) fn. tt. jelenték- ét

,

barin. szr. —e. Azon tárgy, vagy dolog , melyet bi-

zonyos jel mutat. A különféle hadi dobolásoknak kü-

lönféle jelentékeik vannak. A harang félreverésének je-

lentéke valamely veszély, pl. tz, árvíz stb.

JELENTÉKDÚS
,

(jelenték-dús) ösz. mn. lásd

JELENTÉKÉNY.

JELENTÉKÉNY, fjel-én-t-ék-eny) mn. tt. je-

lentékenyt tb. —ék. Sokat jelent, fontos. Jelentékeny

beszéd, izenet.

JELENTÉKENYEN, fjel-én-t-ékény-en) ib. Je-

lentékeny módon vagy mértékben.

JELÉNTÉKÉNYSÉG ,
(jel-én-t-ék-énység) fn.

tt. jelentékenység- ét, barm. szr. — e. Valamely dolog-

nak sokat jelent minsége, fontossága.

JELENTÉKENYÜL, (jel én-t-ék-ény-ül) 1. JE-

LENTÉKENYEN.
JELÉNTÉKÉS, (jel-én-t-ékés) mn. tt jelénté-

kés-t, v. — et, tb. —ek. 1. JELENTÉKENY.

JELENTÉKÉSEN, (jel-én-t-ék-és en.) 1. JE-

LENTÉKENYEN.
JELENTÉKTELEN, (jel-én- t-ék-telen), mn. tt.

jelentéktelen- 1, tb. — ek. Kevés fontossággal biró, nem

nyomós , nem nevezetes. Jelentéktelen dolgokról szóló

hirek. Határozókép am. jelenték vagy fontosság nél-

kül, jelentéktelenül.

JELENTÉKTELENÜL
,

(jel-én-t-ék-telen-ül)

ib, Minden fontosság nélkül.

JELÉNTÉKTELJES, (jelénték-teljcs) ösz. mn.

1. JELENTÉKENY.
JELENTÉS, fjei- én-t es) mn. tt. jelentés- 1 v.—et, tb. — ek. Nagy jelentés, sokat jelent , nagy

dologra mutató. Jelentés mondat. Jelentés esemény.

Jelentés elzmények. Jelentés készületek Máskép : jelen

tös, jelentékeny.

JELENTÉS
,

(jel-éu-t-és) fn. tt. jelentés-t , tb.

—ék , barm , szr. —e. Cselekvés , mely által vala-

mit jelentünk
,

pl. midn másokat valami fell tu-

dósítunk , vagy valamit hirdetünk. 2) Valaminek ér-

telme. Egyes szavak , vagy egész mondatok jelentése.

V. ö. JELÉNT.
JELÉNTESSÉG

,
(jelén-t-es-ség) 1. JELÉNTÉ-

KÉNYSÉG.
JELENTÉSTÉTEL

,
(jelentés-tétel) ösz. fn. L.

JELENTÉS, 1).

JELENTÉSTEV
, (jelentés-tev) ösz. mn. és

fn. Hivatalnok vagy más személy , aki valamirl tu-

dósítást ad.

JELÉNTETLEN
,
(jel-én-t-et-len) mn. tt. jelén-

tetlen-t, tb. —-ék. Akit , vagy amit nem jelentettek,

mirl tudósítást nem adtak, mit nem hirdettek, mit

be nem mondottak. Jelentetlen látogatók. Jelentetlen

innepély. Határozókép am. jelentés nélkül.

JELÉNTETLENÜL , (jel-én-t-et-len-ül) ib. A
nélkül, hogy jelentették, vagy magát jelentette volna.

Jelentetlenül bemenni valamely fúrhoz. Jelentetlenül

bujkálni a városban.

JELENTGET, (jel-én- t-get) gyak. áth. 1. JE
LENGET.

JELÉNTGETÉS, 1. JELÉNGETÉS.
JELENT, (1), (jel-én-t-) mn. tt. jelentöt.

1) Aki , vagy ami valamit jelent , valamirl tudó-

sít, valamit hirdet , valamit elre mutat , tudat stb.

Háborút jelent hirek. Telet jelent tünemények. Be-

tegséget jelent kórjelek. 2) Hirdet. ítéleteket jelent

falragaszok. 3) Bizonyos értelemmel biró. Egy fogal-

mat jelent szó. Cselekvést, szenvedést, állapotot jelent

ige. Tárgyat jelent fnév. 4) Nyelvtanban : jelent

mód-nak mondjuk , mely által az alany és állítmány

közti viszonyt, minden egyébtl függetlenül , úgy a

mint az valójában létezik vagy létezett, vagy létezni

fog, fejezzük ki.

JELENT, (2), (mint föntebb) fn. Személy vagy

hivatalnok, ki valamit jelent, hirdet, eléad.

JELENTS, fjel-én-t--ös) mn. tt. jelents t, v.

—et, tb. — ek. Sokat jelent, fontos, nyomós, érde-

kes
,
jelentékeny.

JELÉNTSÉG, fjel-én-t-ö-ség) fn. tt. jelentség-

ét, harm. szr. — e. 1) Valaminek értelme, vagyis az, mi

bizonyos jelentés alatt rejlik. A szavak jelentségét jól

felfogni. 2) Fontosság. Nem kell minden hirnek jelen-

tséget tulajdonítani. Ezen dolog nagy jelentséivel

bír. Ez utóbbi értelemben szabatosan : jelentsség.

JELENTSÉG, fjel-én-t--ség-ü) mn. tt ,V

léntség-t, tb. — ek. Jelentséggel biró. Nagyjelen-

tség hir. Kevés jelentség beszéd, esemény.

JELENTSSÉG, (jel-én-t--ös-ség) fn. tt. jelen-

tsségét, harm. szr. — e. Valamely dolognak jelentó'3

azaz sokat jelent minsége, fontossága, nyomóssága.

JELÉNTVÉNY, (jelent-vény) fn. tt, jelént-

véuy t, tb. — ék, harm. szr.

—

e, v. —je. írásba fog-

lalt jelentés, hivatalos tudósítvány.
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JELENVALÓ, (jclén-való) ösz. mn. 1) Jelenlé-

v. L. ezt. 2) Mondják különösen az idrl.

H
Roszat ne félj s ne kivánj jót

,

Múlt és jöv közül

,

Öleld mog a jelenvalót

,

Mely játszik és örül."

Kölcsey.

JELÉNVALÓSÁG, (jelén-valóság) ösz. fn. Va-

laminek jelenléte, mostanisága, ittenisége.

JELES, (jel-es, finnül jalo); mn. ttjeles-t v. — ef,

tb. — ek. Aki, vagy ami tulajdon értelemben vett jel-

lel van megkülönböztetve pl. jeles fa, melyre az erdn
valamoly jelt vágtak, vagy kötöttek

;
jeles arczú ember,

kinek arczán valami rendkívüli folt , vágás , seb, stb.

látszik ; érdemjeles vitéz, kinek érdemjele van.

JELES, (1), Cjel-és), mn. tt. jelest, v. — et, tb.

— ek. Átv. ért, kitn, derék , kiválasztott , bizonyos

jó tulajdonságainál fogva másokat fölülmúló , szóval

ki ritka szellemi , és erkölcsi jelek által különbözteti

meg magát. Jeles vezér. Jeles vitéz. Jeles ifjú. Jeles

költ, mvész. Mondjuk tárgyakról is , melyek saját

nemökben kitnk, szépek , nagyszerük , ritkák, stb.

Jeles egyház, templom. Jeles gondolat, 'ötlet, mondat.

Jeles müvek. Jeles költemények. Jeles képek , szobrok.

Jeles napok. Jeles pénz.

A jeles, és jeles szók különbségének kimutatá-

sára, mely a nyilt e és zárt e közt létezik, több nyelv-

hasonlati példák vannak, mint : helyes, félhelyes gaz-

da, és helyes ruha, helyes leány ; hegyes vidék, hegyes

tartomány , hegyes ország , és hegyes tü , hegyes kés
,

hegyes orr ; begyes galamb, begyes leány, kinek nagy

melle van, és begyes leány , ki rátartja magát ; nyer-

ges ló, és nyerges, nyereggyártót jelent fnév, jegyes

mn. és jegyes fn.

JELES, (2), (jel-és) fn. tt. jelés-t, tb. —ék. Os-

kolai nyelven am. kitn szorgalmú ifjú, tanuló. Els,

második jeles. (Eminens). Átalában is : jelesek. A nem-

zet jelesei vagy jelsbjei.

JELESBEN, (jel-és-b-en) ih. Különösen , neve-

zetesen; máskép : jelesint, jelesül. Régiesen is. „Nagy
sok több egyéb csudákkal is fénlék e szent Brigída

;

jelösbeu hogy mind uronk Jézus s mind a bódog

szz Mária megvigasztalván tet csudálatos lölki

édösségekkel." Debreczeni Legendáskönyv. „És az

utakat mindenütt állják, rzik, és a szegénységet ide

be nem bocsátják
,
jelesben onnat , ahol az Nagysá-

god) jószága vagyon." 1560-adiki levél. Szalay Á.

gyjt.

JELESEN, (jel-és-en) ih. 1) Derekasan, kitii-

nöleg , dicsén, dicséretcsen , magát megkülönbözte-

tleg, kiválólag. Jelesen viselni magát. Jelesen szóno-

kolni. V. ö. JELES. 2) L. JELESÜL 2).

JELÉSINT, (jel-és-int) 1. JELESBEN.

JELÉSKÉDÉS, (jelés-kéd-és) fn. tt. jeléské-

dés-t, tb. — ék. 1) Kiliinö tulajdonságokkal bírás. 2)

Derekar, magaviselet. V. ö. JELESKEDIK.

JELESKEDIK ,
(jel-és-kéd-ik) k. m. jelesked-

tem, — tél, — étt. 1) Jeles , azaz kitn tulajdonsá-

gokkal bir. Ezen város sok nagyszer épületekkel je-

leskedik. Jó borokkal jeleskedik. 2) Jelesen , dereka-

san , kitünleg viseli magát. Egyik fia a harezban

,

másik a mvészet pályciján jeleskedik.

JELESLEVÉL
,

(jeles-levél) ösz. fn. Pecséttel

ersített oklevél. (Diploma.)

JELÉSSÉG, (jel-és-ség) fn. tt. jelésségét. Tu-

lajdonság, melynél fogva bizonyos személy vagy

tárgy a maga nemében kitnik , másokat fölülmúl
;

tehát am. derékség , kitnség, ritkaság. E férfiúnak

több jelességei vannak. Róma jelességeit leirni.

JELÉSÜL, Cjel-és-ül) ih. 1) Kitünleg, dereka-

zan, dicsén ; máskép jelesen : Jelesül viselni magát.

Jelesül szónokolni.) 2) Kiváltképen, különösen, neve-

zetesen. A szépmüvészetben, jelesül a zenében nagy el-

menetelt tett. „Eleget hápolódtam rajta .... gyelesül

(jelesül) eszemben jutván az gonosz cselekedése

,

de nem volt mit tennem." 15 00-iki levél. Szalay Á.

gyjteménye.

JELEZ, fjel-éz) áth. in, jeléz-tem,—tél,—étt vagy

jelzett , htn. —ni vagy jelzeni. Jellel vagy jelekkel

ellát. A telkeket jelezni. Az írást jelezni (vonásokkal

,

pontokkal stb. ellátni).

JELÉZÉS, JELZÉS, (jel-éz-és), fn. tt. jelézés-t,

tb. — ék. 1) Cselekvés, midn jelezünk. 2) Maguk a

jelek.

JELÉZET, 1. JEÍ.ZET.

JELÉZMÉNY, (jelez meny) fn. tt. jelézményt,

— ék. Különböztet jel , melynél fogva valamit meg-

ösmerüuk.

JELÉZVÉNY, (jel- éz-vény) fn. tt. jelézvévyt, tb.

— ék. 1) L. JELÉZMÉNY. 2) L. JELZ fn.

JELFA , (jel-f.i) ösz. fn. Altalán fa , vagy

ágas, karó ,
mely bizonyos jelül szolgál , milyenek a

határfák, a molnárok vízmutató, vízmér karói, út; i-

lalmazó fák stb.

JELFEJTÉS
,

(jel-fejtés) ösz. fn. Bizonyos je-

lek, kivált égi tünemények, régi irat- vsgy rovatféle

maradványok értelmének, jelentésének magyarázása.

JELFEJTÖ, (jel-fejt) ösz. fn. Személy , ki je-

leket, kivált égi tüneményeket, péld. csillagok járása

körül eléfordulókat magyaráz, s azokból holmi jöven-

dléseket mond , vagy régi titokszerü iratokat, rova-

tokat értelmez.

JELI, major v. puszta Vas megyében ; helyr.

Jelibe, — ben, —bi.

JELIGE, JELIGE, (jcl-íge) ösz. fn. 1) Ige
,

vagy mondat valamely szellemi m homlokán , mely

rendesen a mü tárgyára , annak czéljára , vagy a

szerz egyéni gondolkozás-módjára vonatkozik, ilyen

a Zrinyi Miklós-féle ismeretes jel/ge : Ne bántsd a

magyart. 2) Ige, vagy mondat, melylyel a pályairók

meg szokták jelölni az illet bírákhoz benyújtandó

müveiket , és az ezeket kisér
,

9 neveiket rejt zárt

leveleiket.
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JELIGÉS , (jcl-igés) ösz. inn. Jeligével ellát-

va, jegyzett. Jeligés pályairat. Jeligés levélke. V. ö.

JELÍGE.
JELISME, (jel-isme) sz. fn. Kórjelck ismerete.

V. ö. JELTUDOMÁNY.
JELKÉP, (jel-kép) ösz. fn. Festvény, vagy rajz,

s bármely müalak, mely valamely testi tárgyat ábrá-

zol , a végett , hogy általa más valamire emlékeztes-

sen, péld. a kakas az éberségnek jelképe
, a lefestett

szem jelképe az elrelátásnak
,
gondoskodásnak ; a

mérleg az igazságnak , a kardot tartó kéz a büntet

hatalomnak jelképe. Szélesb ért. mindenféle példá-

zat
,
példabeszéd , melynek betszerinti értelmén kí-

vül mást jelent értelme is vagyon, milyenek például

a mesék. Végre valamely látható , bizonyos tényre

figyelmeztet vagy emlékeztet jel
,
pl. valakinek a

ház kulcsa adatik át annak birtoklása végett. (Sym-

bolum, Embléma). Ujabb idben e helyett a jelvény

st jelv szókat kezdették használni.

JELKÉPES , (jel-képes) ösz. mn. Jelképpel el-

látott. Jelképes ábrázolat. Jelképes beszéd. V. ö. JEL-
KÉP.

JELKÉPI
,

(jel-képi) ösz. mn. Jelképet illet
,

ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Jelképi czélzások. Jel-

képi ötletek.

JELKÉPILEG, (jel-képileg) ösz. ih. Jelkép

alatt
,
jelképi modorban

,
példázatban. Az igazságot

,

vitézséget , ártatlanságot jelképileg elétntetö fest-

vények.

JELLEG, (jel-el-eg) fn. tt.jelleg- ét. Ismertetjelek

sajátsága. Alapjel, lényeges jel.

JELLEGÉS
,

(jel-el-eg- és) mn. tt. jelleges-t , v.— et , tb. — ek. Sajátságos jellel vagy jelekkel biró.

JELLEM
,

(jel-el-em) fn. tt. jellem-et v. —ét.

harm. szr. — e. l) Kifejlett erkölcsi, és szellemi sa-

játságok , melyek valamely személyt állandóan meg-

különböztetnek, s egyéni önállást tulajdonítunk neki.

skori, lovagias, nemes jellem. Férfias, vitézi, hsi, el-

határozott jellem. Állhatatos , tántorithatlan jellem.

Valakinek jellemét kitanulni.. A hány ember annyi

jellem. Oly emberrl, kinek erkölcsi és szellemi álla-

pota habozó, kinek tettei és nyilatkozatai egymással

ellenkeznek , ki elhatározott erkölcsi , és szellemi tu-

lajdonságokkal nem bir , mondani szoktuk , hogy

jelleme nincsen. 2) Mondjuk erkölcsi és szellemi tu-

lajdonságokról, mind jó, mind rósz értelemben, meny-

nyiben bizonyos személy egyéniségét meghatározzák.

Alacsony , elvetemedett
, furfangos gonosz jellemmel

birni. 3) Mondjuk egész népekrl , és nemzetekrl

,

mennyiben bizonyos erkölcsi és szellemi sajátságok ál-

tal másoktól különböznek. Ismerni kell amagyar nemzet

jellemét. A vad népek jelleme sokban külölbözik a mü-

veitekétl. 4) Használtatik a mvészetekrl , mennyi-

ben a mvész az eléadott személyek erkölcseit , és

szellemét hiven, s elejétl végig következetesen festi.

Homér a jellemek leírásában nagy mester. A szinmü-

iró egyik fö kelléke a jellemek festésében áll. 5) Hasz-

náltatik modor értelemben is. Olasz , angol jellemben

feslett képek. Görög jellemre mutató szobrok , oszlop-

rend,

JELLEMEGYSÉG, (jellem-egység) ösz. fn. Az
erkölcsi és szellemi tulajdonok egybehangzása.

JELLEMERO, (jellem-er) ösz. fn. Az erkölcsi

és szellemi tulajdonok nagyobb mértéke.

JELLEMES, (jel-el-el-em-és) mn. tt. jellemés-t,

tb. — ek. Akinek jó értelemben vett jelleme van
;

határozott, szilárd, állhatatos, becsületes , következe-
tes lelkület.

JELLEMEZ, JELLÉMZ, (jel-el-em-éz) áth. m.jel-

leméz-tem,— tél,— étt,v.jellemzettem,jellemzettéi,jellem-

zett; htn. ni v.jellemzeni, par. — z. l)Mondjuk bizonyos

erkölcsi, és szellemi tulajdonságról
,

pl. tettrl , nyi-

latkozatról, mely az illetnek jellemét kitünteti. Ezen
mü tökéletesen jellemzi a szerzt. Ezen egyszer nyilat-

kozat eléggé jellemzi öl. 2) Mondjuk mvészrl, midn
bizonyos személyeket határozott jellemmel állit elé.

A dráma személyeit rang , kor , mveltség , nemzetiség

szerint jellemzeni.

JELLEMHIBA, (jellem-hiba) ösz fn. Rósz érto-

lemben vett jellem ; különösen : jellemtelenség.

JELLEMINGATAGSÁG
,

(jellem-ingatagság)

ösz. fn. Állhatatlanság az erkölcsi és szellemi nyilat-

kozatokban.

JELLEMNAGYSÁG
,
(jellem-nagyság) ösz. fn.

L. JELLEMER.
JELLEMRAJZ , (jellem-rajz) ösz. fn. Szellemi

mü , melynek kitzött f czélja bizonyos személyek

jellemét, jellemvonásait kitüntetni.

f

JELLEMSZILÁRDSÁG, (jellem-szilárdság) ösz.

fn. Állhatatosság az erkölcsi szabályok követésében.

JELLEMTELEN
,
(jellem-telen) mn. tt. jellem-

telen-t, tb. —ék. Kinek határozott erkölcsi szabályo-

kat követ , szilárd , állhatatos, következetes cselek-

vés-módja, lelkülete nincsen. Határozókép am. jellem

nélkül.

JELLEMTELENSÉG
,

(jellem-telenség) fn. tt.

jellemtelenség- ét , harm. szr. — e. Jellemnélküli álla-

pot, vagy minség. V. ö. JELLEMTELEN.

JELLEMTELENÜL, (jel-el-cm-telen-ül) ih. Jel-

lem nélkül. V. ö. JELLEMTELEN.

JELLEMTISZTASÁG
, (jellem-tisztaság) ösz.

fn. Erkölcsi és szellemi tulajdonok tökéletes , hibát-

lan volta.

JELLEMVONÁS
,
(jellem-vonás) ösz. fn. Egyes

erkölcsi vagy szellemi tulajdonság, mely a jellemnek

alkotó részét teszi. A lovagok történeteiben sok szép

jellemvonásokat találunk.

JELLEMZ,
#

1. JELLEMEZ.
JELLEMZÉK, (jel-el-em-éz-ék) fn. tt. jellemzé-

két. L. JELLEMZET.
JELLEMZÉS, (jel- el- emez- és) fn. tt. jellemzés-

1

tb. — ék, harm. szr. — e. Szellemi mködés, melynél

fogva valakinek jellemét
,
jellemvonásait kitüntetés

végett festjük. Drámai személyek jellemzése. Jeles

hadvezérek, tudósok, mvészek jellemzése.
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JELLEMZET, (jel-el-em-éz-et) fn. tt. jellemei-

ét, harm. szr. — c. 1) Mrajz, vagy inükép, moly bi-

zonyos személy jellemét tünteti elé. 2) Azon jellem-

vonások öszvege , melyek bizonyos személy jellemét

teszik.

JELLEMZETÉS, (jel-el-em-éz-et-és) mn.jellem-

zetés-t v. —et, tb. —ek. Mondják kiváltképen szép

mííió'l , mely a maga nemében sajátságos jellemmel

bir , éi pedig mind tárgy ilag , mennyiben a szépmü

azzá lesz, aminek lennie kell, mind alanyilag, meny-

nyiben a müiró egyéniségét kitünteti. A valódi jeles

írók müvei jellemzetesek. Vörösmarti lantos, és hsi köl-

teményei jellemzetes müvek.

JELLEMZETÉSSÉG, (jel-el-em-éz-et-és-ség) fn.

tt. jellemzelesség-ét. Jellemzetes állapot vagy minség.

V. ö. JELLEMZETÉS.
JELLEMZ

, fjel-el-em-éz-ö) mn. tt. jellemzö-t.

Ami valakit v. valamit jellemez. V. ö. JELLEMEZ.
Jellemz festés. Jellemz tett, nyilatkozat.

JELLEVÉL, (jel-levél) 1. OKLEVÉL.

JELMEZ , (jel-mez) sz. fn. Oly mez , vagyis

öltözék, mely bizonyos állapotot, pl. kort, nemzetisé-

get, rangot, hivatalt bélyegez, s innepélyek, hivatalos

mködések, színpadi eléadások alkalmával, vagy kép-

z mvészetekben használtatik (Costüm). Régi görög,

római jelmez. Középkori lovagok jelmeze. Magyar, len-

gyel, török jelmez. Nemzeti jelmez. Tiszti, hivatalnoki

jelmez. Egyházi , világi méltóságok jelmeze. Valamely

lovagrend jelmeze. A színdarab személyzetéhez ill jel-

mezeket készíteni.

JELMEZES , (jel-mezes) ösz. mn. Jelmezbe öl-

tözött, jelmezét visel. Jelmezes rendlovagok. Jelmezes

színészek.

JELMONDÁS
,

(jel-mondás) ; JELMONDAT
,

(jel-mondat) ; 1. JELÍGE.
JELMONDATOS, (jel-mondatos); 1. JELIGÉS.
JELNÉV, (jel-név) ösz. fn. 1) Jelszó. 2) A ke-

reskedknél azon czim , mely alatt kereskedésöket

zik, s egymással leveleznek. Újabb idben : czég.

JELÖL , JELÖLÉS , JELÖLT, 1. JELEL, JE-

LÉLÉS, JELÉLT.
JELÖN, JELÖNÉS, JELÖNIK, 1. JELÉN, JE-

LENÉS. JELENIK ; és v. ö. JELÉN, (1).

JELSÖCZ, falu Nógrád megyében ; helyr. Jel-

scz-ön, —re, —röl.

JELSZAVALÁS
,

(jel- szavalás) ösz. fn. Néma
beszéd vagy szavalás neme, jelek, taglejtések által.

JELSZÓ, (jel-szó) ösz. fn. 1) A hadseregeknél, kü-

lönösen háború idején jelent oly szót , vagy rövid

mondatot , melyet az ellensereg nem tud , s mely tit-

kon azért közöltetik az illetkkel, hogy egymást meg-
ismerjék. Mi a jdszó ? 2) Jeles mondat , melyet kü-

lönösen fejedelmi személyek
, mintegy erkölcsi vagy

kormányzati sinórmértékül szoktak választani p. Az
igazság «.-. országok alapja. Legyen igazság, veszszena

világ.

JELTAN, (jel-lan) ; 1. JELTUDOMÁNY.

JELTELEN
,

(jel-teleu) mn. tt. jeltelen-t , tb.

— ék. Jel nélkül való. Határozókép ain. jel nélkül.

JELTUDOMÁNY ,
(jel-tudomány) ösz. fn.

Gyógytan része, mely arra tanít, mikép lehet küls je-

lekbl, kórjelekböl a test bels állapotát, betegségeit

megismerni (Semiotica.)

JELTUZ , (jel-tííz) ösz. fn. Tüz , melyet azért

gerjesztenek, hogy bizonyos dologra nézve, jeladásul,

tudósításul szolgáljon. Jeltüzek a táborban. Jeliüzeket

rakni a hegyek ormain. Jeltüzek által tévedésbe hozni

az ellenséget.

JELV, (jel-v v. jel-ü) fn. tt. jelvet. L. JELKÉP.
JELVÉNY, (jel-v- ény) fn. tt. jelvény t, tb. - ék.

L. JELKÉP.
JELVÉNYES, (jel-v-ény-és) mn. tt. jelvényés-t,

v. — et, tb. —ek. L. JELKÉPES.
JELVES, (jel-v-es) mn. tt. jelves-t , v. —et, tb.

— ek. 1. JELKÉPES.
JELVI, (jel-v-i) mn. tt. jdvi-t, tb. —ek; 1. JEL-

KÉPI.

JELZ, JELZÉS, 1. JELEZ, JELÉZÉS.
JELZÁLOG

,
(jel-zálog) ösz. fn. Ingatlan va-

gyonnak valamely adósság , követelés biztosítására
,

(hogy t. i. átruházás esetében annak árából elssége

legyen) nem átadás, hanem csak valamely jel által, u.

m. a telekkönyvbe jegyzés által lekötése.

JELZÁLOGOS, (jel-zálogos) ösz. mn. Aki jel-

záloggal bir, kinek követelése valamely ingatlan va-

gyonra betáblázva van. Jelzálogos hitelez.

JELZEK
,
(jel-ez-ék) fn. tt. jelzék-ét, harm szr,

— e. Ami valamit jelel, kijelel.

JELZEMIN, 1. JÁZMIN.
JELZET

,
(jel-ez-et) fn. tt. jelezd-ét. 1) Aláírás

és pecsét valamely irományon. 2) A nyomdászoknál

az ivek szám- vagy betüjegye.

JELZETÉS
,

(jel-ez-et-és) mn. tt. jelzetés-l , v.

—et, tb. — ek. Jelzettel ellátott, ami jelezve van.

JELZ
, (jel-éz-) mn. és fn. tt. jezt. 1) Álta-

lán ami jelez. 2) Különösebben mint fnév a nyelv-

tanban a fnévnek valamely minségét jelent mel-

léknév, mely rendesen eltte áll, pl. a ,nagy (
és ,szenl

l

király, a ,dicsö' Hunyadiak ; de kivételesen, nagyobb

nyomatosság végett utána is jöhet : az emberekben a

,gyarlókban ( ne bízzál. (Attributivum.)

JELZI, (jel-éz-ö-i) mn. tt. jelzöi-t , tb. — ek.

Jelzt illet , arra vonatkozó. V. ö. JELZ.
JELZS, (jel-éz--ös) mn. tt. j'lzös-t , v. —et

,

tb. — ek. Jelzvel biró, jelzvel ellátott. Jelzs fnév.
Midn jelzs fnév elzi meg közvetlenül az igét, a hang-

nyomaték a jelsöre esik: „A bécsi színpadon láttam"

(nem a pestin.)

JÉNE , falu Gömör megyében; helyr. Jenén,

— re, — röl.

JENES, tájdivatos, ,Diencs' vagy ,Dénes* mint

keresztnév helyett ; 1. ezt.

JENESZTER, fn. tt. jeneszler-t, tb. — ék. A két

falkások seregébe és tízhímesek rendébe tartozó cser-



257 JENKE—JEROMOS JERSZE—JO 258

jenem ; csészéje aszotta3 hártyaszélü , hímszálai mind

öszventtek , s a magzathoz ragadnak , bibéje az

anyaszáron végig fekszik , fölül szrös. (Spartium).

A latin genista szóból , honnan lett az olasz ginestra,

8 német Ginsler is.

JENKE , falu Ungh megyében ; helyr. Jenké-n,

— re, —röl.

JEN , (1), férfi kn. Eugenius , hellén eredet,

jelentése : nemes születés. Némelyek szerint Euge-

nius Ödön , mások pedig helyesebben Edmundot ne-

vezik Ödönnek.

JEN
, (2), falvak Baranya és Pest megyében

;

puszták Fejér és Heves megyében ; BOROS— , mez-
város Arad m., DIÓS— , falu Nógrád m. ; KIS—

,

mváros Arad és falvak luhar , Veszprém m. és Er-

délyben , Doboka megyében ; helyr. Jenö-n, — re,

— röl.

JENOFALVA
,
puszta Fejér megyében és falu

Erdélyben Csik székben ; helyr. Jenbfalvá-n, — ra,

—ról.

JER v. JER, elvont gyök, melybl jér-cze és

jer-ke nevek származnak. Mint származékainak ér-

telme mutatja, jelent közelebbrl kisebbféle nstény

állatot. Egyébiránt hangutánzónak látszik s rokonnak

a szanszkrit gár v. gér , hellén yqovoj , német gir-

ren, gurren, kirren , lithván girru , latin garrio, stb.

szókkal.

JER v. JERE, parancsoló ige; többese : jerünk,

jertek, s am. jj, jjünk, jjetek. Tájdivatosan : gyér,

v. gyere , néhutt jersze
,
gyersze. Jer ide. Jer hozzám.

Jere velünk. Többes els személyben : jerünk v. gye-

rünk. Jerünk no ! Többes 2-ik személyben : jertek, v.

gyertek. Jertek már. Rokon vele jár ige s a mongol

nyelvben irrene am. járni.

JERCZE
,

puszta Pozsony megyében ; helyr.

Jerczé-n —re, — röl.

JERCZE
,
(jér-cze , szlávul : jaricza) fn. tt. jer-

ezet. Gyöke jér , v. jer , melybl cze kicsinyez kép-

zvel lett : jér-cze. Jelent fiatal tyúkot , vagy fiatal

nstény csibét. Kis jérczék. Már tojni kezdenek a jér-

czék is. Hogy ez a jérczecsibe ? Túl a Dunán némely

vidékeken : gércze.

JERE, 1. JER.

JEREMIÁS, bibliai név. Jeremiás próféta.

JERKE , (jer-ke , szlávul : jarka) fn. tt. jerkét,

Jelent nstény bárányt. Kriza J. szerint a székelyek-

nél egy éves kecske. A jerkéket elválasztani a kosok-

tól. Á jerkék farkait elmetszeni. Néhutt összetéve : jer-

kebárány.
,
Gyerek' szóval azonosnak látszik.

JERNE
, ni kn. Irene. Hellén eredet, éiQVvrj,

am. béke.

JERNO, férfi kn. Hellénül éigyvctiog am. békés.

JERNYE, falu Sáros megyében ; helyr. Jernyé-n,

— re, — röl.

JEROMOS
,

(hellén eredet : isgovófiog am.

szentben oktató), férfi kn. tt. Jeromos-t , tb. — ok.

Hieronymus. Szent Joromos az egész szentírást latin

nyelvre fordította.

AKAD. HAOV SZÓTAB. ILI. HT.

JERSZE, (jer-sze) 1. JER.

JERSZEG, falu Krassó megyében ; helyr. Jer-

szeg-én, — re, — röl.

JERTEK, (jer-ték) 1. JER alatt.

JERUS , férfi kn. tt. Jerus-t , tb. —ok. Fiatal

,

kis Jeromos.

JERÜNK, (jer-ünk) 1. JER alatt.

JERVAGYÖKÉR, (jerva-gyökér) ösz. fn. A
gódirezok neméhez tartozó növényfaj, mely izzasztó

ereje miatt méregellenes gyógyszerül használtatik.

(Asclepias vincetoxicum.)

JESZEN, ALSÓ—, FELS—, falvak Thurócz

megyében ; helyr. Jeszen-én, — re, röl.

JESZENICZ , KIS—, NAGY—, falvak Tren-

csén megyében ; helyr. Jeszenicz-én, —re. -

—

röl.

JESZENÓCZ, falu Zemplén megyében ; helyr.

Jeszenócz-on, — ra, —ról.

JESZENO, falvak Ungh és Zemplén megyében

;

helyr. Jeszenö-n, — re, —röl.

JESZKE, (i-jesz-ke) mn. tt. jeszkét. Székely táj-

szó , ijeszke helyett , s mondják lóról , mely minden

rendkívüli rezzenésre vagy hangra vagy látványra

megijed , ijeds, bokros.

JESZTE , falu Götnör megyében ; helyr. Jesz-

té-n, — re, — röl.

JESZTFA, (jesztö-fa) ösz. fn. Tájszó , s tréfá-

san szólva am.nyujtófa, laskanyujtó ; mintha a tésztát

megijesztené, vagy talán azért, mivel a konyhán alkal-

matlankodó ebeket evvel szokták ijeszteni.

JETTI , Kassai József szerént Baranyában am.

leginkább. Úgy látszik leg (néhutt let) szó módo-

sulata.

JETTSÉG
,

(i-ed-t-ség) fn. tt. jettségét. A szé-

kelyeknél divatos ,ijedség' vagy ,ijedtség* helyett.

JEZERNICZ , falu Thúrócz megyében ; helyr.

Jezemicz-én, —re, — röl.

JÉZUS, fn. tt. Jézus- 1, héber szó, (jesua, össze-

húzva jehósua szóból) am. megment, megváltó.

JÉZUSI
,

(Jézus- i) mn. tt. Jézusi-t, tb. —ak.

Jézust illet , Jézusra vonatkozó. Jézusnál találtató.

Jézus tulajdonságához hasonló. Jézusi dicsség. Jézusi

emberszeretet. Jéztisi szelídség.

JEZVIN, falu Temes megyében ; helyr. Jezvin-

be, — ben, — böl.

JÓ, mn. tt. jó-t, tb.—k, fokozva : jobb, legjobb.

Gyöke, a hajlékonyságot jelent j vagy ja hang, mely

a német nyelvben is, helybenhagyó indulatszó, s ro-

kon hozzá a török ejü , sínai hao (bonum), ji'i (bene),

finn hyvíi s osztyák jem , hellén sv, íiv, német ja és

gut , mely porosznémetesen kiejtve jút ; s ugyanaz a

9yógylt, gyógyul szókban eléforduló gyó törzsökkel. Ja

gyökelemböl ó igenév-képzvel lett az igenév, egyszer-

smind melléknév ja-ó, összevonva,^', v képzvel pedig

a íönévjavjavak épen úgy, mint az elavult, de a münche-

ni codexben még önállólag használt fe gyökbl/eö f,

és fej ; a sa gyökbl sa-ó só , és sav v. saj (sajmeggy

,

17
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saj-t) ; a sza gyökbl sza-ó szó és szav ; a ve gyökbl

ve-ö v és vej ; a ne (ne-v-el) stb. gyökbl ne-ö n és

nej ; a tgy szóban rejl te gyökbl te-ö , t és tej.

Mindezek képzésileg egymással rokon részént mel-

lék-, részént fnevek. Ily különbség létezik az enyö

és enyv
,
feny és fenyv (a magasságot jelent fen

gyöktl származó fény törzsök után) , nyel és nyelv,

öl és ölü v. ölv, red és redv, oró és orv, ör és orv,

sérö és sérv , ó és av között ; melyeknek elseje szin-

tén igenév, másodika fnév. St föltehet, hogy haj-

dan külön törzsökök voltak s finom megkülönbözte-

tésül szolgáltak a tó és tav (ta-ó , ta-v) a ló és lov (lo

gyöktl, honnan lo-ot, lót ige ered), hó és hav, (ha-ó,

ha-v) h és hev v. hév
,
(he-, he-v). Azt is alaposan

vélhetni , hogy a kedv , nedv , rev , s a kiavult sorv
,

herv , senyv
,
görv , törzs fneveknek megfelel kedö

,

nedö, revö , soró, heró, senyö
,
gör ige- és mellékne-

vek léteztek volt. A nyelvalkotó szellem sem fölös-

leget sem szükségtelent nem teremtett.

1) Tulajd. ért. tetszésünk, ízlésünk szerént való,

az érzékekre kedves hatású. Jó iz
, jó szag. Jó étel

,

ital. Jó gyümölcs. Jó bor , ser , hus , kenyér. Jó illatú

virág. Jó ebéd, vacsora. Jó álom, jó heverés, fekvés,

nyugvás, jó mulatság. Ellentéte : rósz.

2) A tárgynak, körülményeknek megfelel. Jó

tanács. Jó intézkedés , rendelkezés , terv. Jó felelet. Jó

ötlet. Jó czáfolat, visszatorlás.

3) Czélnak , szükségnek megfelel. Jó széllel

evezni. Jó esztend. Jó földek, rétek, szlk. Jó aratás,

szüret. Jó vásár. Jó kard, puska, kés, beretva. Jó épü-

let. Jó gazdasági szerszámok. Jó út.

4) Rendeltetésének megfelel. Es látá Isten

,

hogy a világosság jó. (I. Mózs. 1. 3.J Jó szónok. Jó

orvos. Jó diák, katona, kézmives
,
földmivel. Jó tiszt-

visel. Szolga. Jó keresztény. Jó pap, szerzetes.

5) Szorosb ért. valódi , igazi , nem hamisított.

Jó pénz, jó arany, jó ezüst, jó gyémánt.

6) A mvészet és tan szabályaival egyez. Jó

arczkép. Jó zene, jó ének. Jó magyarsággal, németség-

gel irt könyv.

7) Rangra, küls tekintélyre nézve elkel. Jó

házból való. Jó szüléktl származott.

8) Jelent nagyságot , sokaságot , kiterjedést ; s

határozók eltt am. nagyon, igen. Jó darab kenyeret meg-

evett. Jó sokan voltak. Jó messze, jó távol esik tlünk.

Azután jó falka idvel. (Telegdi.) Jó ideje, hogy eltá-

vozott. Jó sokáig késik. Jó hajnalban. Jó reggel.

„De még hajnal eltt jó reggel
,

Felköltnélek víg csörgésemmel."

Kazinczy F.

Hajnalban jó korán , ott terem az ispán. (Népd.) Jó

két mérföld. Jó két szekér széna. Jó ev, ivó.

9) Erkölcsi ért. a) mondják emberrl , ki nem
haragos, nem indulatos, ki másnak nem árt, ki csen-

des , szelid természet. A kapitányom jó ember , de a

káplárom eleven ördög. Néha a gyáva együgy em-

bert is, mennyiben senkinek nem árt, jónak mondjuk.

Jó ember a szegény, de az asszony parancsol a háznál.

b) am. kedves , kellemes , nyájas. Jó képe van.

Jó móddal tud mindent eléadni. Jó szerrel sokat

meg lehet tenni. Jó eléadás. Jó szó. Jó társalgó, c)

Hajlandó. Igen jó minden emberhez. Jó testvér
, jó

atyafi, jó barát, jó szomszéd, d) Erkölcsi kötelességeit

teljesít ; ellentéte : gonosz. A jó atya jóra oktatja

gyermekeit. A jó cseléd híven szolgálja urát. A jó ke-

resztény nem káromolja az Istent.

Használják elvontan is fnév gyanánt. Minden

ember szereti a jót. Adjon abból a jóból. Boszra haj-

landóbb, mint jóra. Jóhoz szokott. Sok jót hozzá. Ad-

jon Isten minden jót, diófából koporsót. (Km.). Közjó.

„En már éltem eleget, láttam gonoszt s jót."

Zrínyi Miklós.

..Tégy jót a fával, öntözd, ásd körül

:

S ad enyhe árnyat és gyümölcsöket

;

Tégy jót az emberrel : s ezrek közül

Hálás ha egy lesz, áldjad az eget."

Tarkányi Béla.

A régi halotti könyörgésben eléjön mint : jobb kéz
,

röviden: jobb, régiesen: jog. „Jó fell" (az ottani

írásmód szerént : jov felevl) am. jobb fell.

Nevezetesebb szólásmódok , és közmondások :

Jó lélekkel tenni valamit. Jó dolga van. Jó sze-

rencsével járni. Jó szerencsét ' tenni. Jó színben lenni.

Jót állani valakiért. Jóvá hagyni
,
jóvá tenni valamit.

Jóramagyarázni.Jóra való ember.Milyen a jó nap, olyan

afogadj Isten. Jó ember, mint afalat kenyér. A jó férfi

hóna alól ugrik ki a kövér menyecske. Jó foggal roszat ha-

rapott. Jó az Isten, jót ad. Jó lakásnak jó hagyás a

vége. Jó lesz jó. Jó , mi jó. Jó néven veszem. Jó pap

holtig tanúi. Jobb ajó szomszéd a rósz atyafinál. Jó szó-

val kerülték meg. Jó tett v. tét helyébe jót ne várj. Jó

voltából tette. Jó szántából magához vette. Meghajtotta

a jó szó.

JÓ AKARAT. 1) Hajlam, bels indulat , mely-

nél fogva mások javát elmozdítani törekszünk. Ezt

csupa jó akaratból tette. Köszönöm jó akaratodat. 2)

Szélesb ért. elhatározott erkölcsi er , mely az erény

utján járni törekszik.

JÓAKARATÚ, (jó-akaratú) ösz. mn. Ki jót

akar , kinek jó akarata van. Dicsség Istennek a ma-

gasságban, s békeség aföldön a jóakaratú embereknek.

(Bibliai mondat). Különösen, aki készséget tanúsít

,

mások kivált felsbbek szándéka , kívánsága teljesí-

tésére , és teljesítésében.

JÓAKARÓ (jó-akaró) ösz. mn. és fn. Akinek

hajlama van másokkal jót tenni
, jó tev , más iránt

részvev indulattal viseltet, másnak kedvez. Nagy

jó akaró uram. Jó akaró pártfogóim. Sok jó akarója

van. Jó akarók iránt hálásnak lenni.

JOAKIM, (héber eredet, am. Isten erösbitend)

férfi kn. Joachim.

JÓB
,
(héber eredet , am. üldözött vagy tr)

Jób, vagy Hiob, bibliai személy neve. Jób könyve.
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JOBB, a jó melléknév második foka, tt. jobb-at,

határozója : jobban. V. ö. JÓ. Jobb a kutya mint a

macska , mert a kutya nagyobbacska. (Km.) Jobb ma
egy kis veréb , mint nagy túzok holnap. Használtatik

elvontan is fnév nélkül. Mindenütt jó, de jobb otthon.

(Km.) Jobb kevés bizonyos , mint sok bizonytalan.

(Km.) Jobb dicsségesen halni, mint gyalázatosan élni.

Jobb lesz ha hallgatsz. Jobb volna nem lenni, mint így

élni. Jobb adni mint venni. (Km.) Jobb szép szerével,

mint kénytelenséggel. (Km.) Jobb lábbal hogy sem nyelv-

vel megbotlani. (Km.) Jelenti a balnak ellentétét. Jobb

oldal, jobb kéz
,
jobb láb. Jobb szem

l
jobb fül. Jobb

vállán viszi a terhet. Méné mennyekbe , üle a min-

denható Atya Istennek jobbja felöl (Apoat. hitv.) Mon-

da az úr az én uramnak : ülj az én jobbomra. (109

Zsolt.) Nemzedéki sorozatban tájdivatosan : jobb atya

jobb anya am. nagy atya, nagy anya. (Szép atya, szép

anya pedig a nagy apa vagy nagy anya szüléji)

JOBBACSKA , (jó-bb-acs-ka) kiesinyezö : mn.

tt. jobbacskát, határozója : jobbacskán. Valami kevés-

sel jobbféle, valamennyire javult. A viselt ruhák kö-

zöl a jobbacskákat kiválogatni. Már valamivel job-

bacska húsban van.

JOBBACSKÁN, (jó-bb-acs-ka an) ih. Valamivel

jobban , különösen egészségesebben , mint máskor.

Már jobbacskán érzi magát.

JOBBAD
,
(jó-bb-ad) ; ma csak elvont törzsök ,

és am. jobbféle. Az ad képz némi fokozatot jelent,

mint az egyszer d a kicsi-d, lassú-d, gyöngé-d, köny-

nyü-d melléknevekben is. Onállólag is eléj ön a Car-

thausí Névtelen Legendájiban : „Mely vereségbl meg-

tanúla (megokúla) és jobbaddá (jobbá) lén." (Toldy

F. kiadása. 159. lap.)

JOBBADÁN
, (jó bb-ad-án) ih. E szóban a jó

gyöknek mértéket jelent értelme van, s annyit tesz,

mint : nagy részben , legtöbben. Jobbadán tul estünk

minden bajon. Jobbadán már elmentek a katonák.

JOBBADÁRA
,
(jó-bb-ad-a-ra) 1. JOBBADÁN.

JOBBADON, (jó-bb-adon) ih. Valami kevéssel

jobban. Már jobbadon érzem magamat.

JOBBÁG
, (jobb-ág) ösz. fn. F-nemesi vérbl

származott, vagy ily méltósággal biró, elkel. (Aris-

tocrata.) A régi oklevelekben és törvényekben szám-

talanszor eléjön jobbag
,
jobbagi, jobagi, jobagy, jou-

bag
,
joubagi

,
jobogi

,
joubad stb. alakokban (Jerney

Nyelvkincsek). Lehet a föntebbi értelemben eredeti-

leg jobbad, is. V. ö. JOBBAD.
JOBBÁGI, (jobb-ági) ösz. mn. Jobb ágból szár-

mazott
,
jobbágot illet , ahhoz tartozó , arra vonat-

kozó. Jobbági sarjadék, család, nemzetség. Jobbági jog,

hatidom. Jvbbági büszkeség
, gög. Jobbági kormány-

rendszer.

JOBBÁGY, fn. tt. jobbágy -ot , harm. szr. — a

v. —ja. Megvan e szó a héber és arab nyelvben.

Héberül 129 am. dolgozott, szolgált , földet mivelt.

Arabul Jca£ , különösebben Istent tisztelt , azaz Is-

tennek szolgált. Magyar hangokhoz közelitc' -*g ki-

ejtve 'abad, részesülben 'obéd (dolgozó, szolgáló) , s

arabul 'abada. 1) Széles ért. szolgálatban lev, szol-

gálatot tev személy , ide értve a nemesebb szolgála-

tot is. Innen királyi jobbáyyoknak neveztettek a ki-

rályi szolgálatot visel nemesek, femberek (servien-

tes regis), továbbá várjobbágyoknak, kik a vármegyék-

ben állandó hadi szolgálatot tettek (várjobbágyok

,

servientea castri). Egyház jobbágyai, azaz
,
papi ne-

mesek. 2) Szorosabb és köz ért. földesurak alattva-

lója. Telkes jobbágy. A jobbágyokat úr dolgára haj-

tani. Szegény jobbágy. Az urak vesznek össze, s a jobb-

ágyok haját tépik ki (km.). Szalay A. Levelestárában

már számtalanszor eléfordul ezen értelemben. 3)

Legszélesb ért. a fejedelem irányában minden alatt-

való. Felségednek legalázatosabb jobbágyai. Midn ré-

genten elkel (optimas , optimates) értelemmel is

bírt, (jobbagiones), ezt inkább jobbad
,
jobbadja szó-

tól származtathatjuk, vagy jobb ág-gsil azonosíthatjuk.

V. ö. JOBBÁG.
JOBBÁGYFALVA , helység Erdélyben, Maros

székben ; helyr. Jobbágyfalvá-n, —ra, —ró\.

JOBBÁGYHELY
,

(jobbágy-hely) ösz. fn. Ré-

gebben am. úrbéri viszony alatt álló hely vagy telek,

mely az 1836. V. törvényczikknél fogva rendszerént

egész, fél és negyed lehetett.

JOBBÁGYI, (1), (jobbágy-i) mn. tt. jobbágyi-t,

tb. —ak. Jobbágyot illet , ahhoz való, tartozó, arra

vonatkozó. Jobbágyi terhek , munkák. Jobbágyi hódo-

lat. V. ö. JOBBÁGY.

JOBBÁGYI, (2), falvak Nógrád és Vas megyé-

ben ; KIS— ,
puszták Heves- és Nógrád m.—ÚJFA-

LU , helység Vas megyében ; helyr. Jobbágyi-ba
,—ban, —ból.

JOBBÁGYSÁG
,
(jobbágy-ság) fn. tt. jobbágy-

ság-ot, harm. szr. — a. 1) Jobbágyok öszvege
;
jobb-

ágyi testület, jobbágyokból álló nép. Földmivelöjobb-

ágyság. Várjobbágyság. Az els kuruezháboruban a job-

bágyság nagyobb része fellázadt. A jobbágyság terhein

segíteni. 2) Jobbágyi állapot. Sanyarú jobbágyság-

ban élni.

JOBBÁGYTELEK, (jobbágy-telek); 1. JOB-

BÁGYHELY.
JOBBÁGYTELKE, falu Erdélyben Marosszék-

ben ; helyr. Jobbá gyielk-én, — re, —röl.

JOBBAHAZ , falu Sopron megyében ; helyr.

Jobbaház- on, — ra, — ról.

JOBBAN, (jó-bb-an) ih. A jól határozónak máso-

dik foka; teljesen : jól, jobban, legjobban. A fehér kenyér

jobban izlik, mint a fekete. Jobban énekelek náladnál.

Jobban tud görögül , mint latinul. Jobban járt mind-

nyájunknál. Jobban viseli magát , mint ezeltt. Köszö-

rülés után jobban fog a kard. Mennél jobban húzza a

ló, annál jobban jön a hajó. (Népd.) Betegség utáni

javulásban, üdülésben. Jobban vagyok. Jobban érzem

magamat. Jelent annyit is , mint : inkább , erösebben.

Jobban szeretem, mint száz forintot. Jobban fogd meg.

Üsd jobban.

17*
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JOBBANLET v. —LETEL, (jobban-lét v.—lé-

tei) ösz. fn. Az egészségi állapotnak jobbra fordulta.

JOBBÁRA
,
(jó-bb-a-ra) ih. Az a megnyujtatik

mint a valahára, sokára határozókban. Annyi mint :

többnyire, nagyobb részt, legtöbb esetben. Régi gyer-

mektársaim jobbára elhaltak. V. ö. JOBBADÁN.

JOBBFEL, (jobb-fél) ösz. fn. Udvariasságból

mondja a férj mint nejének nevezetét : jobbfelem.

JOBBFELÉ , (jobb-felé) ösz. ih. A jobb oldal

irányába, jobb oldalra. Megfelel e kérdésre : merre f

Jobb/elé fordulni. Jobbfelé tartani a fejét. Jobbfelé

vezet út. Ellentéte : balfélé.

JOBBFELE, (jobb-féle) ösz. mn. Azon osztály-

ból, felekezetbl, nembl, fajból való, mely a jobbak

közé tartozik. Jobbféle borból adni a vendégnek. Jobb-

féle kelmébl csinált ruha.

JOBBFELÖL, (jobb-felöl) ösz. ih. Azon tájról,

vagy vonalról , mely a jobb oldal irányában fekszik.

Megfelel e kérdésre : honnan f mely részrl ? mely

tájról ? Honnan jön az ellenség ? Jobb fell. Ellentéte :

balfelöl.

JOBBFELÜL
, (jobb felül) ösz. ih. Jobb olda-

lon. Megfelel e kérdésre : hol t Ö jobb felül ült , én

balfelül. Jobbfelül megdagadt az arczom.

JOBBIK
, (jó-bb-ik) a jó mn. második foka , s

am. jobb. Elünk vele , midn vagy határozottabban

akarjuk kimutatni a fnevet , vagy midn a fnév
után helyezzük, p. A jobbik szemét szúrták ki , nem a

balt. Két ruhája közöl a jobbikat (nem : jobbat) lop-

ták el. Ez a szemem, ez a jobbik
,
jobban kacsint mint

a másik. (Népd.) Ugyanezzel élünk, midn a fne-

vet egészen elhallgatjuk. Ismerlek , te vagy a jobbik.

JOBBÍT , JOBBÍT, (jó-bb-ít) áth. m. jobbit-ott,

htn. — ni v. —ani, par. — s. Jobbá tesz, akár anyagi

akár szellemi, vagy erkölcsi tekintetben. Gazdaságot

jobbítani. Eletét jobbítani. Magát megjobbítani. Hasz-

náltatik állapító ragu nevekkel is. Sokat jobbítottak

ezen a telken. Az intés jobbított rajta.

JOBBÍTÁS, JOBBÍTÁS, (jó-bb-ít- ás) fn. tt.job-

bítás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely által

valamit , vagy valakit jobbá teszünk. V. ö. JOBBÍT.

JOBBÍTGAT, (jó-bb-ít-gat) áth. és gyakor. m.

jobbítgat-tam, — tál, — ott, htn. — ni,y>a.r.jobbífgass.

Lassan lassan, egymás után, folytonosan jobbít vala-

mit. V. ö. JOBBÍT.

JOBBÍTGATÁS , (jó-bb-ít-gat-ás) fn. tt. jobbít-

gatás-t , tb. —ok. harm. szr. —a. Cselekvés , mely

által valamit vagy valakit jobbítgatunk. Az elhanya-

golt földek, rétek, szlk jobb Ugatása.

JOBBÍTHATATLAN, JOBBÍTHATLAN
, (jó-

bb-ít-hat-[-at]-lan) mn. tt. jobbíthatatlan-t , tb. — ok.

1) Akár anyagi akár erkölcsi tekintetben annyira

megromlott, hogy jobbítani nem lehet rajta. Jobbít-

hatlan eczetes bor. Jobbíthatlan gonosztev. 2) Oly

tökéletes a maga nemében , minél fogva jobbá tenni

nem lehet. Határozókép : jobbíthatlanul , meg nem
jobbíthatva.

JOBBÍTHATÓ, (jó-bb-ít-hat-ó) mn. tt. jobbítha-

tót. Amit vagy akit jobbítni lehet.

JOBBÍTMÁNY, (jó-bb-ít-mány) fn. tt. jobbít-

mány-t, tb. — ok, harm. szr. —a v. —ja. Amit vala-

mely tárgyon jobbitottak, pl. az elhanyagolt ház körül

a megújított födél, vakolat, kerítés stb. mindannyi job-

bítmányok.

JOBBÍTVÁNY, 1. JOBBÍTMÁNY.
JOBBKÉZ, (jobb-kéz) ösz. fn. Kéz, melylyel

rendesen mködni, dolgozni, pl. irni, szerszámot, fegy-

vert forgatni, enni , ütni , dobni stb. szoktunk. Jobb-

nak mondjuk , mivel a bevett szokás, és nevelés sze-

rént leginkább azt gyakoroljuk , s a gyakorlat által

ügyesebbé teszszük, mint a másikat, melyet arányla-

gos ügyetlensége miatt bálnak (rosznak) nevezünk.

Régente : jog kéz. L. JOG. Jobb kézzel megragadni a

ló kantárát. Jobb kéz felöl ülni. A mit jobb kézzel

adott , balkézzel visszaveszi
,
(km). Átv. ért. segédsze-

mély, ki nélkül egy másik alig tud valami fontosabb

ügyet véghez vinni. Sok fúrnak és hivatalnoknak jobb

! keze a titoknok. volt a fispánunk jobb keze.

JOBBOVICZA , falu Beregh megyében ; helyr.

Jobboviczá-n, — ra, —ról.

JOBBRA
,
(jobbra) ih. Megfelel e kérdésre :

merre ? Azon irány felé, mely a jobb oldallal van egy

vonalban. Egyik jobbra , másik balra húz. Jobbra ül-

tetni a vendéget. Használják különösen a hadi nyelv-

ben. Jobbra kanyarulj ! Jobbra húzódj ! Jobbra for-

dulj ! Jobbra át! Jobbra nézz! Jobbra zárkózz

!

JOBBRÓL, (jó-bb-ról) ih. Megfelel e kérdésre

:

honnan ? Azon iránypont fell , mely a jobb oldallal

van egy vonalban
;
jobb kéz fell. Jobbról és balról

egyszerre támadni meg az ellenséget.

JOBBSZÁRNY, (jobb szárny) ösz. fn. l)Tulajd.

ért. a madárnak jobb oldalán lev szárnya. A lúdnak

jobb szárnyát letörték. 2) Átv. rendbe állított emberi

csapatnak, hadseregnek jobbik széle. A lovasság jobb

szárnya elnyomult. Az ellenség jobb szárnyát elvágni

a deréktól.

JOBBSZOMSZÉD , (jobb szomszéd) ösz. fn. 1)

Szomszéd , kinek lakhelye a mi lakhelyünk jobb ol-

dalán fekszik , máskép : felszomszéd. 2) A kiállított

seregben , hadban azon személy , ki jobb oldalunkon

áll. Máskép : feltárs.

JOBBUL, JOBBUL, (jó-bb-úl) önh. m. jobbúl-t.

Jobbá lesz. Használtatik anyagi és erkölcsi értelem-

ben. Egészsége napról napra jobbul. A börtönben nem

csak nem jobbultak, hanem inkább elromlottak a rabok.

JOBBÚLÁS, JOBBULÁS , (jó-bb-úl-ás) fn. tt.

jobbulás-t , tb. — ok. harm. szr. — a. Állapot, midn
valaki vagy valami jobbul, azaz jobbá lesz. Használ-

tatik különösen erkölcsi értelemben , s am. megtérés,

a vétkes , bnös életmódnak elhagyása. Az TsUn nem

akarja a bnös halálát, hanem jobbulását.

JOBBÚLATLAN, JOBBULATLAN, (jó-bb-úl-

atlan), mn. tt. jobbidatlan-t , tb. —ok. Gonosz erköl-

csi állapotban megrögzött , változatlan. Jobhdatlan

gonosztev. Határozókép : jobbulatlanul.
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JOBBULATLANUL
,

(jó-bb-ul-atlan-ul) ih. A
nélkül, hogy megjobbult volna, megrögzött rósz vagy

gonosz állapotban maradva. A fenyitöházból jobbulat-

lanul ment ki.

JOBBÚLHATATLAN, JOBBÚLHATLAN, (jó-

bb-úl-hat[-aí]-lan) mn. tt. jobbúlhatatlan-t , tb. — ok.

Ami vagy aki jobbulni nem képes. Jobbúlhatlan ma-

kacsság.

JOCHTOT, 1. JOGTAT.

JÓCSKA, (jó-ocs-ka) mn. tt. jócskát. E szóban a

kettztetett kicsinyezö tulajdonkép nagyítást jelent,

de mintegy szerény és mérsékelt nagyítást. Jócska

sok bora termett. Jócska sommá pénz jutott neki.

JÓCSKÁN ,
(jó-ocs-ka-an) ih. Meglehets Dagy

mértékben , vagy mennyiségben. Ez idén jócskán ter-

mett buzcmk, borunk. Jócskán bevett a gyapjúból. V. ö.

JÓCSKA.
JÓD, puszta Somogy megyében ; helyr. Jód-on,

— ra, — ról.

JODÓK, (hellén eredet : iodókos , am. íjtartó)

férfi kn. tt. Jodók-ot. Jodocus.

JÓELEJÉN, (jó- elején) Ösz. ih. Mindjárt a do-

log kezdetén, jó korán, annak idején. Jó elején hozzá

fogott a munkához.

JÓERKÖLCSÜ, (jó-erkölcsü) ösz. mn. Kinek jó

erkölcse van , becsületes magaviselet. Jó erkölcs

gyermekek, ifjak. V. ö. ERKÖLCS.

JÓERZELMÜ, (jó-érzelm) ösz. mn. Aki valami

vagy valaki iránt jó véleménynyel és egyszersmind

ragaszkodással van. (Gutgesinnt).

JÓFAJTA, (jó-fajta) ösz. mn. Jóféle
, jó vérbl

való, a maga faja között kitn. Jó fajta csikó, borjú,

bárány. Szélesb ért. mondjuk növényekrl is. Jófajta

alma, körte, baraczk. V. ö. FAJ ; és FAJTA.

JÓFÉLE , (jó-féle) ösz. mn. Mi a maga nemé-

ben jó, finom ; továbbá valódi , nem hamisított , nem
ál. Jóféle gyümölcsök. Jóféle étkek, italok. Jóféle gyön-

gyök, drágakövek. Jóféle szövetek. Néhagunyosan ,olyan'

névmással összekötve ellenkez értelemben használják.

Ez is olyan jóféle madár. Olyan jóféle leány, személy.

JÓFÉLESÉG , (jó-féleség) ösz. fn. Jó minemü-

ség, valódiság. E kövek jóféhségérl nem kétkedem.

JÓFORMÁN , (jó-formán) ösz. ih. Úgy megle-

hetsen ; valószínleg. Jóformán hozzá látott a mun-

kához. Jóformán ö is a mi pártunkon lesz.

JOG, mn. és fn. tt. jogot, harm. szr. — a, v.—ja. Gyökeleme ugyanaz , mi a jó jav szóké. A g
legegyszerbb eredeti képz gyanánt járult &jo gyök-

höz, mint az ág, bog, fog, góg gg, dög, nyg szókban.

1) Tulajd. ért. jobbfélen lev
,

(dexter). Ily értelem-

ben többször eléfordul a régieknél, pl. a Müncheni co-

dexben : Hogy ha te jog szemed — — és ha te jog

kezed meggonoszbéjtand tégedet. Ha ki csapand tége-

det jog tiigyödre. (Máté 5). Ellenkezje : balog, s vala-

mint ez a baltól azaz rosztól, úgy a jog a jótól vette

eredetét. 2) Szorosabb ért. jobbkéz. A Müncheni v.

Tatrosi codexben : Ne tudja a te balod , mit teszen te

jogod. (Máté 6.) Koronát vétenek ö fejére , és nádat ö

jogjóiba. Tehát megfeszejtettek ö vele két tolvajok, egyik

jog felöl, másik bal felöl. És meglátjátok embernek fiát

ülette a tehetségnek jogja felöl. így a Bécsi codexben
is : jogjának öltözetit, jogjától, jog felöl stb. Benigna
asszony imakönyvében mind ,jobb' mind .jog' eléfor-

dul : „The szenth fejedeth jobb vallódra bocsá-

tád." És „The szent kezed oltalmazjon halálomko-
ron, és te jogod engöm hozzád fogadjon." így Bá-
tori László Bibliájában is : „És ugyan vala az víz

''ünekik mint egy kfal mind jobb fell , mind bal

fell." Továbbá : „Az te jogod , Uram! megveré az

ellenséget." 3) Átv. törvényeken alapuló igény, köz

nyelven, és latinosan : jus. Atyai, fejedelmi, földesúri

jog. Házassági jog. Védelmi, életfentartási jog. Hús-
vágási , bormérési , vásári jog. Jogokat szerezni , vesz-

teni, védeni. Valamit joggal követelni. Jogától el nem
állani. Jogaihoz ragaszkodni. Nincs hozzá joga. Sze-

mélyi jogok. Dologi jogok. Dologbani jogok. Dologhozi

jogok. A jelen értelemben vett jog egy az igaz , igaz-

ság
, szókban eléforduló ig gyökkel : ig jog , mint :

ih juh , irgalom jorgalom. A törökben hak v. hakk

szintén am. igazság (verifas) és jog (jus). V. ö. IG.

Egyébiránt valamint a németben a recht és Eecht, a

szlávban a práva, a latinban recium, recta, a finnben

oikia, (egyenes ; igaz
;
jobb [kéz] s innen oikeus igaz-

ság) stb.; jobb kezet és igazat illetleg just is jelent;

úgy ezen viszony van a magyar jog különböz értelmei

között , s úgy látszik nem alap nélküli azok véle-

ménye, kik azt tartják , hogy seink is ahhoz tártá-

nak jogot, mit jobbkezökkel (jogukkal) szereztek volt,

azaz, nálok is az eredeti, társadalmi és polgári jog

ököljogon alapult. Hogy a török hakk , finn oikia,

valamint a sinai jung (justum, rectum) hangokban is

egyeznek , mondani fölösleges. 4) Egynem törvé-

nyeken alapuló jogok öszvege, továbbá ezen jogok

alanyi esmérete. Természeti jog. Egyházi, polgári, bün-

tet , váltó-, hbéri jog. Bányajog. Nemzetek joga.

Magyar , római jog. Jogokban jártas. Jogot tanítni.

JOGAKADÉMIA, (jog-akadémia) ösz. fn. Aka-

démia, melyben a jogi tudományok taníttatnak.

JOGALAP, (jogalap) ösz. mn. A jognak kút-

feje, melybl valamely jog foly; talpköve, melyen va-

lamely jog nyugszik.

JOGAR, (jog-ar) fn. tt. jogar-t, tb. — ok, harm,

szr. —a. Királyi, fejedelmi pálcza , mint a joghata-

lom jelvénye. Új alkatú szó, de amely még nem ment

át a közdivatba.

JOGÁSZ, (jog-ász) fn. tt. jogász-t , tb. — ok,

harm. szr. — a. Személy, ki általában jogi ügyekkel

(mint biró, ügyvéd), különösebben jogtanitással, vagy

jogtanulással foglalkodik ; amaz szorosabb ért. jogta-

nitó , emez jogtanuló vagy joghallgató.

JOGÁSZAT, (jog-ász-at) fn. tt. jogászat-ot,

harm. szr. —a. Jogtudományokkal , általában jogi

dolgokkal foglalkodáí
;
jogok tárgyalata. Jogászatot

választani életpályáid.
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JOGÁSZATI ,
(jog-ász-at-i) ran, tt. jogászati-t,

tb. —ak. Jogászathoz való , azt illet , arra vonat-
j

kozó. Jogászati könyvek, értekezések ; kérdések , vitat-

kozások. Jogászati pálya.

JOGÁSZI, (jog-ász-i) mn. tt. jogászi-t, tb. — ak.

Jogászt illet, ahlioz tartozó, arra vonatkozó. Jogászi

oskolák , évek. Jogászi könyvek, kérdések, gyakorlatok.

JOGAZONSAG, (jog-azonság) sz. fn. Ugyan-

azon jogbeli állapot, többek jogának ugyanazon mi-

nsége, s bizonyos törvényen alapulása.

JOGBITORLÁS, (jog- bitorlás) ösz. fn. Ersza-

kos, törvénytelen cselekvés , midn valaki törvényes

jogczim nélkül gyakorol valamely jogot.

JOGBIZONYLAT, (jog-bizonylat) ösz. fn. Ala-

pos okokkal kimutatása annak , hogy valamihez jo-

gunk van.

JOGBÖLCSELET, (jog-bölcselet) ösz. fn. Böl-

cselet a jog természetérl.

JOGCSAVARÓ
,
(jog-csavaró) ösz. fn. Ügyész,

vagy akármely jogvitató , ki a jogokról szóló törvé-

nyeket álokoskodásokkal elferdíti.

JOGCZIM
,

(jog-czím) ösz. fn. Azon alap
,
pl.

törvény , vagy szerzdés , melyen bizonyos jog épül.

Adományozási, örökösödési, adásvevési jogczim.

JOGEGYENETLENSÉG, 1. JOGEGYENLÖT-
LENSÉG.

(

JOGEGYENLSÉG , íjog-egyenlöség) ösz. fn.

1) Általában am. jogbeli hasonlóság , többek jogá-

nak megegyez bels minsége. 2) Különösen az

si magyar törvényben a jószágbeli igaznak azon mi-

nsége, melynél fogva a jószág a fiakra, és leányokra

egyaránt száll.

JOGEGYENLÖTLENSÉG ,
(jog-egyenli len-

ség) ösz. fn. 1) Jogbeli különböz állapot , többek

jogának különbsége, milyen a régi magyar törvények

szerént a nemesek, polgárok, és jobbágyok jogainak

egyenetlensége. 2) Különösen a jószágokat illet jog-

nak azon minsége , melynél fogva azok a leányág

kirekesztésével pusztán fiágra szálltak.

JOGÉLET, (jog-élet) ösz. fn. A jognak és jogi

tudományoknak , törvényeknek és szokásoknak gya-

korlati folyama , a polgári életben használata, alkal-

mazása.

JOGELLENES , JOGELLENI ,
(jog-ellenes v.

—elleni) ösz. mn. Jog ellen való
,
jogokba ütköz.

Jogellenes megtámadás. Jogellenes eljárás.

JOLELMÉLET, (jog-elmélet) ösz. fn. A joggal

és jogi tudományokkal egyedül az észben foglalko-

dás , a nélkül , hogy azokat a valóságos életben al-

kalmaznék.

JOGELV, (jog-elv) ösz. fn. Elv vagy alapigaz-

ság, melybl más jogot vagy jogokat következtetünk.

JOGÉLVEZET, (jog-élvezet) ösz. fn. Akár

egyes, akár több jognak, jogosultságnak gyakorlatba

vétele, használata.

JOGENGEDMÉNYEZÉS, (jog-engedményezés)

ösz. fn. Valamely jognak másra engedmény utján

ruházása.

JOGEREJU, (jog-erejü) ösz. mn. 1) Ami jogon

alapszik, ami jogi hatással bír. Jogerejü követelés. 2)

L. JOGÉRVÉNYES.

JOGER , (jog er) ösz. fn. Erkölcsi hatalom
,

mely valamely jogból foly , melynél fogva valamit

jogszerüleg követelni, végrehajtani lehet.

JOGERÖSBITÉS, (jog-ersbités); 1. JOGERÖ-
SITÉS.

JOGERÖSITÉS , (jog- ersítés) ösz. fn. Cselek-

vés , mely által valamely jog nagyobb szilárdságot

nyer, pl. adósságkövetelés kezes által.

JOGÉRVÉNY, (jog-érvény) ösz. fn. A törvény-

kezésben valamely birói határozatnak felsbb , ille-

tleg legfelsbb jóváhagyás , vagy föllebbezésrl le-

mondás által azon erre emelkedése, midn az végle-

gesen foganatosítható.

JOGÉRVÉNYES, (jog- érvényes) ösz. mn. Jog-

érvénynyel biró, jogérvényre emelkedett. V. ö. JOG-

ÉRVÉNY.

JOGÉRVÉNYESEN
,

(jog -érvényesen) ösz. ití.

Oly minségben vagy állapotban, mely jogérvénynyel

bír. V. ö. JOGÉRVÉNY.

JOGÉRZELEM , JOGÉRZET ,
(jog-érzelem v.

— érzet) ösz. fn. A jog és igazság iránti vonzalom

valamely különös esetben, a nélkül hogy világos tör-

vény rendelkeznék róla. A birák sokszor ítélnek jog-

érzet után.

JOGESET, (jog- eset) ösz. fn. Egyes történet a

jogéletben.

JOGFENTARTÁS
,

(jog- fenn -tart ás) ösz. fn.

Cselekvés, melynél fogva valamely jogot át nem en-

gedünk, hanem azt más vagy mások ellenében lehet

esetre megóvjuk.

JOGFOLYAM
,

(jog-folyam) ösz. fn. 1) Vala-

mely jognak folytonos élvezete. 2) Törvénykezési el-

járás valamely biróság eltt és által.

JOGFOLYTONOSSÁG, (jog-folytonosság) ösz.

fn. Egyes vagy több jogok szakadatlan élvezése vagy

élvezhetése.

JOGGYAKORLÁS, (jog-gyakorlás) ösz. fn. 1)

A jognak az életben valósággal eléforduló esetekre al-

kalmazása, illesztése. 2) Mködés, midn valaki a jog

és törvények alkalmazásában biró vagy ügyvéd mel-

let képezi magát. 3) Joggal való élés.

JOGGYAKORLÁSI , (jog-gyakorlási) ösz. mn.

Joggyakorlásra való, ahhoz tartozó , arra vonatkozó.

Joggyakorlási évek.

JOGGYAKORLAT, íjog-gyakorlat) ösz. fn.

Munkálat vagy tett, melyet valaki joggyakorlás által

visz véghez.

JOGGYAKORNOK, (jog- gyakornok) ösz. fn.

Gyakornok, ki jog és törvények alkalmazásában vala-

mely biróság vagy ügyvéd mellett képezi magát.

JOGHALLGATÓ, (jog-hallgató); 1. JOGTA-
NULÓ.
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JOGHASZNALAT, (jog-használat) ösz. fn. Élés

azon joggal , mely bennünket illet
;
jogunknak gya-

korlati alkalmazása.

JOGHÁTRÁNY, (jog-hátrány) ösz. fn. Ami jo-

gunkat akadályozza, késteti, annak kárára van.

JOGI, (jog-i) mn. tt. jogi-t tb. — ak. Jogot il-

let, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Jogi kérdések

.

JOGIGÉNY , (jog-igény ösz. fn. Igény , mely-

nél fogva valaki bizonyos jogra számot tart, bizonyos

jogot követel.

JOGILAG, (jog-i-lag) ih. Jog szerint, jognál

fogva. E birtok jogilag engem illet.

JOGIRAT , (jog-irat) ösz. fn. Bizonyos jogról

szóló, valamire jogot adó oklevél, szerzödmény , stb.

JOGKEDVEZMÉNY, (jog-kedvezmény) ösz. fn.

Valamely haszon , élvezet , melyet a törvény nyújt

,

pl. a magyar törvény az özvegy nknek életfogytig-

lani haszonélvezést a férj javaiban stb. Leltár jog-

kedvezménye : az osztrák polgári jog szerént ha va-

laki az örökségbe a leltár jogkedvezményének fen-

tartása mellett lép, az örökhagyó hitelezinek csak a

hagyaték erejéig van lekötelezve ; ellenkezleg, mint

aki föltétlenül fogadja el az örökséget.

JOGKÉRD, L JÓKÉRD.
JOGKISZOLGÁLTATÁS, (jog-ki-szolgáltatás)

1. JOGSZOLGÁLTATÁS.
JOGKÖVETELÉS

,
(jog-követelés) lásd JOG-

IGÉNY.
JOGLÁR, (jog-ol-ár) fn. tt. joglár-t , tb. — ok.

Jog- v. igazságszolgáltató. Ujdon szó a latin ,justi-

tiarius' kifejezésére , de nem igen kapott lábra. A
magyar király Felsége a magyar törvénygyakorlat

szerént a legfbb jogtár.

JOGLAT
,
(jog-ol-at) fn. tt. joglatot. Alkalmas

új szó a Jogkiszolgáltatás' helyett.

JOGMENET
,

(jog-menet) ösz. fn. L. JOGFO-
LYAM, 2).

f

JOGNÉZET, (jog-nézet) ösz. ín. Vélemény, ál-

lítás valamely jogelvrl.

JOGOD, (jog-od) fn. tt. jogod-ot, 1. JOGAR.

JOGOL , (jog-ol) régies igeszó , m. jogolt v.

joglott , htn. jogolni v. jogtani. A Bécsi codexben jo-

golás am. emendatio („higyjük mi jogolásunkraj=ob-

bulásunkra) ;" és tisztességet joglanak am. honorem

deferant. Benigna asszony imakönyvében is : „És az

nagy örömért, kivel az te szent leiköd megvigasztal-

tatok .... joglas enneköm méltatlan és bínös szol-

gáló leányodnak."

JOGORVOSSÁG, (jog-orvosság) 1. JOGOR-
VOSLÁS.

JOGORVOSLÁS, JOGORVOSLAT, (jog-orvos-

lás v. —orvoslat) ösz. fn. Törvénykezési eljárás, mely-

nél fogva akár a biró, akár a fél valamelyike által

elkövetett hiba jóvá tétetni kéretik, illetleg jóvá té-

tetik. A régi magyar törvénykezésben számos jogor-

voslat volt, mint : ügyvédszó visszahuzása , ellentál-

lás ,
visszaüzés , ítélet bentiltása , többféle birói

parancsok stb. Mai eljárás szerént , ha a biró hi-

bázott, vagy legalább azt a fél ugy gondolja , az ez

elleni perorvoslatnak rendszerént fölebbezés, felfolya-

modás, ha a fél hibázott, per- vagy általánosabban

ügyujitás (elbbi állapotba visszahelyezés) a neve.

Jogorvoslat az osztrák polgári jog szerént a kártérí-

tés iránti kereset is. (Rechtsmittel).

JOGOS
,

(jog-os) mn. tt. jogos-t v. —at , tb.

— ak. Jogon alapuló , igazságos , szoros igazsággal

megegyez. Jogos birtok, követelés.

JOGOSAN ,
(jogos an) ih. Jog szerint

,
jognál

fogva, törvényesen, igazságosan. Ellentéte : jog ellen,

jogtalanul.

JOGOSÍT , JOGOSÍT ,
(jog-os-ít) áth. m. jogo-

sít- ott, htn.

—

ni v. — ani. par. — s. Joggal vagy jo-

gokkal felruház , valamire jogot ad. Innen : feljogo-

sít am. felhatalmaz , valaminek véghezvitelére jogot

,

szabadságot, engedelmet ad.

JOGOSÍTÁS, JOGOSÍTÁS, (jog-os-ít-ás) fn. tt.

jogosítás-t, tb. — ok. harm. szr. —a. Cselekvés, mely

által valakit joggal vagy jogokkal ellátnak, valakinek

jogot adnak valamire. V. ö. JOGOSÍT.

JOGOSÍTATLAN , JOGOSÍTLAN, (jog-os-ít-

fat]-lan) mn. tt. jogosítatlan-t , tb. — ok. Kit nem jo-

gosítottak valamire. Jogosítatlan kontár , kuruzsló
,

nyegleorvos. Határozókép : jogosítlanul, jogosítás

nélkül.

JOGOSÍTOTT, (jog-os-ít-ott) mn. tt. jogosított-

at. Valamely joggal, vagy jogokkal ellátott, felruhá-

zott , bizonyos mködésre felhatalmazott , szabadal-

mazott. Jogosított kalmár, szatócs.

JOGOSÍTVÁNY
,
(jog-os-ít-vány) fn. tt. jogo-

sítvány-t , tb. — ok. Felsbbség által engedélyezett

jog valaminek gyakorlatira, pl. némely áruczikkelyek

eladására. Máskép : jogozat. Ha maga a törvény álta-

lában , vagy a természeti jog adja a jogot : ez jogo-

sultság.

JOGOSSÁG , (jog-os-ság) fn. tt. jogosság-ot

,

harm. szr. — a. 1) Jogszerintiség, jogon alapuló álla-

pot. Valamely ügynek, követelésnek jogossága. 2) Szo-

ros igazság. Ezen osztály a szoros jogozsággal nem

egyezik. Nem akarok kegyelmet, hanem jogosságot. 3)

Jogot tisztel és méltányló személyes tulajdonság.

Ezen férfiú jogosságát kétségbe vonni nem lehet. Jogos-

ságáról ismeretes biró.

JOGOSUL, JOGOSUL, (jog-os-úl) önh. m. jo-

gosult. Valamely jogban részesül , valamihez vagy

valamire jogot szerez.

JOGOSULT, (jog-os-úl-t) mn. tt. jogosultat.

Akinek valamihez vagy valamire ,
valaminek cselek-

vésére joga van.

JOGOSULTSÁG, (jog-os- úl-t-ság) fn. tt. jogo-

sultság-ot, harm. szr. — a Állapot, vagy minség, mi-

dn valakinek valamihez vagy valamire joga van.

JOGOZ, (jog-oz) áth. mjogoz-tam, — tál, — ott,

1. JOGOSÍT.

JOGOZÁS, 1. JOGOSÍTÁS.
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JOGOZAT, (jog-oz-at) fn. tt. jogozat-ot , harm.

Bzr. — a. Engedményezett jogon alapuló szabadalom.

JOGSÉRELEM ,
(jog-sérelém) sz. fn. 1) Álta-

lán minden tett , mely más jogainak körébe vág , s

azokat sérti. 2) Különösen a régibb magyar törvény-

ben az örökösödés jogának megsértése, kivált a nem-

zetségi ingadozatlan joggal birt jószágot illetleg.

JOGSZABÁLY ,
(jog-szabály) Ösz. fn. A jog-

életben és jogszolgáltatásban egyes mondat , állít-

mány, melyet a jogkövetel, vagy biró stb. mint két-

ségtelent tekint, pl. r aki elbb az az elsbb" (qui

prior tempore, potior jure) ; _más jogsérelmével vagy

kárával senki se gazdagodjék" (locupletari non de-

bet aliquis cum alterius injuria aut jactura).

JOGSZER , (jog-szerü) ösz. mn. Joggal meg-

egyez, jog szerint való, törvényes. Jogszer követelés.

Jogszer birói eljárás.

JOGSZEREN , JOGSZEREN
,
(jog.szerüen)

ösz. ih. Jogszer módon
,
joggal megegyezöleg , tör-

vényesen.

JOGSZERÜLEG, (jog-szerüleg) ; 1. JOGSZE-
REN.

JOGSZERSÉG , JOGSZERSÉG , (jogszer-

ség) ösz. fn. Tulajdonság, vagy állapot, melynél fogva

valami jogszer , azaz joggal egyez ; törvényesség.

JOGSZILÁRDITÁS
,
(jog-szilárditás) ; 1. JOG-

ERÖSITÉS.
JOGSZOLGÁLTATÁS, (jog- szolgáltatás) ösz.

fn. Felsöségi, különösen biró-hatósági eljárás
, mely-

nél fogva két peres fél (föl- és alperes) között a vitás

tárgy valakinek a jog és törvény ereje szerint oda

vagy elitéltetik. Ujabb szóval : joglat.

JOGTALAN , (jog-talan) mn. tt. jogtalan-t , tb.

— olt. Jog nélküli
;
jogon nem alapuló , igazságtalan,

szoros igazsággal nem egyez. Jogtalan rabszolgaság.

Jogtalan követelés. Jogtalan megtámadás. Határozókép

am. jogtalanul.

JOGTALANSÁG
,

(jog-ta-1-an-ság) fn. tt. jog-

talanság-ot, harm. szr. — a. Jog nélküli állapot vagy

tulajdonság, igazságtalanság, törvénytelenség.

JOGTALANUL , (jog-ta-lan-ul) ih. Jog nélkül,

igaztalanul, vagy mások jogainak ellenére. Valakit

jogtalanul megtámadni. Jogtalanul indított háborít.

Jogtalanul elnyomott nemzet.

JOGTAN , (jog-tan) ösz. fn. Jogokról szóló

,

jogokat tárgyaló tan. Természeti jogtan. Fenyít

jogtan.

JOGTANÁR
,

(jogtanár) ösz. fn. Személy , ki

másokat jogokra oktat , különösen , ki ezt mint nyil-

vános oskolai tanitó teszi.

JOGTANULÓ, (jog-tanuló) ösz. fn. Jogok, ille-

tleg törvények tanulásával nyilvános iskolában fog-

lalkodó személy.

JOGTAT, (jog-tat) a régi halotti könyörgésben

(az itteni Írásmód szerént : jochtot) am. a mai igtat :

„Hogy bírság nap jutva mend ö szenti és önöttei kö-

zikön jó fell jogtatnia íleszje t."

JOGTISZTELET, (jog-tisztelet) ösz. fn. A jog-

nak, igazságnak mint sérhetetlennek tekintése.

JOGTUDOMÁNY, (jog-tudomány) ösz. fn. Tudo-

mányos ismeretek rendszere , melynek tárgyát teszik

a jogok és törvények, s azoknak az emberi cselekvé-

sekre alkalmazása.

JOGTUDOR
,
(jog-tudor) ösz. fn. Jogtudós , ki

szigorlari vizsgálat után valamely egyetemtl okleve-

let kapott , okleveles jogtudós.

JOGTUDÓS
,
(jog-tudós) ösz. fn. Tudós , ki a

jogokról , törvényekrl , s azoknak az emberi cselek-

vényekre alkalmazásáról rendszeres ismeretekkel bír.

JOGÚT, (jog-út) ösz. fn. Perlekedési mód, mi-

dn valaki jogszolgáltatás utján vagy rendszerénti

bíróságok eltt követel valamit.

JOGUTÓD , (jog-utód^ösz. fn. Utód valamely

jog használatában. V. ö. UTÓD.

JOGÜGY, (jog-ügy) ösz. fn. Jogszolgáltatást

illet ügy, igazságügy.

JOGÜGYI, (jog-ügyi) ösz. mn. Jogügyre vo-

natkozó, azt illet.

JOGÜGYLET, (jog-ügylet) ösz. fn. Polgári cse-

lekvény, különösen szerzdés két fél között valamely

jognak
,

jogviszonynak megalapítására. (Rechtsge-

scháft).

JOGÜGYLETI
,
(jog-ügyleti) ösz. mn. Jogügy-

letre vonatkozó, azt illet.

JOGVÉD, (jog-véd) ösz. fn. Személy , ki más

valakinek jogát valamely hatóság eltt védelmezi
,

különösen ügyvéd ; de ez általánosb értelemmel

bír , mert nem minden ügyvéd jogvéd is egyszer-

smind, az ügyvédek gyakran jogtalanságot is védel-

meznek.

JOGVÉLELEM, (jog-vélelem) ; 1. VÉLELEM.

JOGVISZONY, (jog-viszony) ösz. fn. Azon vi-

szony , melyben a) valaki egy más egyénhez jogaira

nézve áll , b) melyben két vagy több egyének jogai

egymáshoz állanak.

JOH, (1), elavult fn. tt. joh-ot, harm. szr. — a.

Értelme a régi nyelvmaradványokban némileg külön-

böz. Erdösinél am. belek, bels részek. Az mi Iste-

nilnknek könyörületes szilinek, és johának általa. (Per

viscera misericordiae Dei nostri). Ugyanezen érte-

lemben hallani itt-ott túl a Dunán a gyuha szót. Meg-

töltötte a gyuháját. Néhutt májat vagy zúzát jelent.

Benigna asszony imakönyvében am. szív. „Johomnak

akaratját lássad. " Ugyanitt Sz. Bernát hymnusában :

„Te indóhad (indítsad) en johomath , hogy kívánjon

ennyi nagy jóth." _Idvöz légy úrnak édös szíve
,
én

johomnak jó öröme." A Müncheni codexben jonhó

és jonh am. szív. „Bódogok tiszta jonhóúak. (Máté 5).

Mojses ti jonhotok keménységére engedte t nektek

t feleségteket elhagynotok. (Máté 19). A Nádor-co-

dexben jonh am. bels rész. „ Megháboróla en jon-

hom és megfogyatkozék az en leiköm" (Toldy F.)

Lényeges hang ebben a h mint lehellési bet ; innét
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tökéletesen egyezik st azonos ezzel : eh, eha. [L. EH,

(2), EHA] ; a Peer-codexben pedig ih.

„Reád néznek szentekne't szemei

,

És véneknek keserves sziivei,

Es árváknak nyomorult ihai."

Jelent 1) belst, 2) kedélyt. (Toldy Ferencz jegyzete).

Hihetleg innen vette nevét átv. értelemben a szekér

joha , vagy szokottabban juha
,
gyuka , azaz a szekér

alatt lev rúdszárnyat tartó fa , mintegy a szekér-

nek bele.

JOH, (2), tájdivatos, juh helyett ; 1. ezt.

JOHAFAJO
,

(joha-fájó) sz. mn. Kinek fájós

joha, azaz mája, vagy bele, vagy általán fájós zsige-

rei vannak.

JÓHANGZÁS , JÓHANGZAT ,
(jó-hangzás v.

— hangzat) sz. fa. Szó vagy zene-hangoknak egy-

mással oly összekapcsoltatása, hogy azok a fülre kel-

lemesen hatnak. Máskép : hangkellem.

JOHANGZATÚ, (jóhangzatú) sz. mn. Tulaj-

donság, melynél fogva valamely szónak, zenének jó-

hangzata van. V. ö. JÓHANGZAT.
JOHANKA, ni kn. tt. Johankát. Fiatal, kisded

Johanna, máskép Janka.

JOHANNA , ni kn. Egy eredet János szóval.

JOHÁSZODIK, 1. JUHÁSZODIK.
JÓHÁZBELI

,
(jó-házbeli) sz. mn. Vagyono-

sabb és közbecsülésben álló családból való ;
különö-

sen nöszemélyrol mondják.

JÓHÍRÜ, JÓHIRÜ, (jó-hírü) ösz. mn, 1) Ami

jó hirt hoz, jó hirt foglal magában. Jóhirü ize.net, tu-

dósítás. 2) Mondjuk emberrl , kirl jót beszélnek,

kirl a közvélemény dicséretesen nyilatkozik.

JÓHIRÜ NEV, 1. JÓHIRÜ.
JÓHISZÉM

,
(jó-hiszém) ösz. fn. Lelki állapot

,

midn valaki azt hiszi maga fell, hogy bizonyos tette

az erkölcsi vagy polgári kötelességekkel ütközésben

nincsen. Valamit jóhiszemmel tenni.

JÓHISZEM , (jó-hiszémü) ösz. mn. Aki vala-

mely cselekvése vagy teendje iell azt hiszi , hogy

az a becsülettel, erkölcsi vagy polgári törvényekkel

egyezik. Jóhiszem birtokosa valamely jószágnak.

JÓHISZÉMÜLEG, (jó-hiszemüleg) ösz. ih. Azon

véleménynyelj hogy valami jó, hogy törvényes, hogy

rosznak nem tartható.

JÓHISZEMSÉG
,

(jó-hiszómüség) ösz. fa. 1

)

Véleményi állapot , midn valakirl vagy valamirl

jót hiszünk, midn semmi roszat nem teszünk fel. 2)

L. JÓHISZÉM.
JÓILLATÚ, (jó-illatú) ösz. mn. Minek kellemes,

jó illata van. Jóillaiú virág, kencs. Jóillatú vizek. Jó-

illatú sültek. Jóillatú áldozat am. Isten eltt kedves.

JÓINDULAT, (jó-indúlat) ösz. fn. 1) Kedélyi

állapot , midn valaki iránt vonzalommal viseltetünk.

2) Természeti vonzalom az iránt, ami jó.

JÓINDULATÚ, (jó-indulatú) ösz. mn. 1) Kinek

természeti hajlatna van a jóra. Jóindulatú ifjak. 2) Ki

AKAI). NAGY SZÜTAB. III. KÖT.

vonzalommal viseltetik bizonyos jó , vagy jónak tar-

tott ügy iránt. Jóindulatú hazafiak, alattvalók.

JÓIZLESÜ, (jóizlésü) ösz. mn. 1) Ki jó ízléssel

bir. Jóizlésü udvari ember. 2) Mi a jó izlés kellékeivel

bir, jó izlés szerént készült. Jóizlésü öltözék ,
bútoro-

zat. V. ö. ÍZLÉS.

JÓIZLETÜ, 1. JÓIZLÉSÜ.

JÓÍZ , JÓIZÜ , (jó-ízü) ösz. mn. Minek jó íze

van , mi ízlik. Mondjuk különösen étel-italról. Jóiaü

kenyér , sült , bor. Jóíz gyümölcs. Átv. ért. mondjuk

beszédi-l is
, melyet valaki jó kedvvel s némi gyö-

nyörérzettel folytat. Igen jóíz beszédben voltak.

JÓÍZEN , JÓÍZEN , (jó-ízüen) ösz. ih. Az

ínynek különös tetszésére, megelégedésével, gyönyör-

ködésével. Jóízen enni , inni , lakmározni. Átv. ért.

mondjuk beszédrl, álomról is. Jóízen beszélgetni. Jó-

ízen alunni.

—JOK
, (1), magas hangon —JÖK v. JÉK, v.

JEK , öszvetett rag a mutató j v. i-hö\ és ok ök töb-

bes 3-ik személyragból, pl. kalap-j-ok, gond-j-ok, mun-

ká-j-ok, czipö-j ök , kefé-j-ök. így régiesen az igéknél

is : adá-j-ok (ma : öszvehúzva adák) , kérdezé-j-ök v.

kérdezé-j-ek (ma : kérdezek). Többes els személyben

is
,

pl. Szalay Á. Levelestárában : (mi) fogdosa-j-ok

(ma : fogdosok), osztó-j ok (ma : osztók) stb. V. ö. — J,

JA, JE ragok.

— JOK, (2), —JÖK, —JÉK, —JEK, régies

öszvetett , ma öszvehúzott igerag a kapcsoló mód j

módképzjébl és többes 1-s és 3-ik személyragból,

pl. Szalay Á. Levelestárában eléjönnek adno-j-ok

(ma : adnók) , irna-j-ok (ma : írnok) , bocsátana-j-ok

(ma : bocsátanók), szerzenö-j ök (ma : szerzenk), mi-

velne-j-ek (ma : mivelnk).

JÓKA, KIS— , NAGY—, ÚJHELY-, falvak

Pozsony megyében ; helyr. Jókán, —ra, — ról.

JÓKARAT, némely tájszólás szerént öszvehúzva

jóakarat-hói.

JÓKEDV, JÓKEDV, (jó-kedvü) ösz. mn.

Kinek jó kedve van, vidám, vidor, mulattató, tréfás.

mindig jókedv. A jókedv embert szeretik a társa-

ságban. V. ö. KEDV.

JÓKEDVEN, JÓKEDVEN, (jó-kedvüen)

ösz. ih. Vidáman, tréfásan, derült kedvvel. Jókedven

tölteni az idt. Jókedven társalogni.

JÓKEDVÜLEG , JÓKEDVÜLEG , (jó kedvü-

leg) ; 1. JÓKEDVEN.
JÓKEDVÜSÉG, JÓKEDVÜSÉG, (jó-kedvüaég;

ösz. fn. Vidámság, mulattató, tréfálkodó kedélyi álla-

pot, vagy tulajdonság.

JÓKÉRDÖ, v. JOGKÉRDÖ , Szent László III.

végzeménye 1 3-ik fejezetében eléjön jokergech , más

Írásmóddal : joccerdech és joccerdegh, s így értei mez-

tetik : reruui fugitivarum collector , melyet kivált az

utóbbi írásmód után legalkalmasban ,jok kérdöh -' az-

az .jogkérd'- nek olvashatunk ; t. i. a két cc = két

kk s végül a eh vagy gh csak ers lehelet jele , mely
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a szók végén régibb írásokban , különösen pedig a

Debreczeni Legendáskönyvben számtalanszor eléjön.

Jogkérdö tehát annyit jelentett mint jogvizsgáló
, ki

miként a törvénybl látható, a bitang marháknak st
szökevény embereknek is (fugitivorum homiuum) ösz-

vefogdosáeával , szedésével foglalkodott , tehát mint-

egy a majdan sajátjokat keres tulajdonosok joga

után tudakozódott, vagyis azok jogát vizsgálgatta ha

alapos-e vagy sem ; az uratlan marhák a törvény sze-

rént felosztatván. A régi halotti beszédben is eléjön :

jochtat azaz jogtat vagyis igtat. Némelyek
,
pl. Sze-

gedy János a Corp. jurisban ,jókerget £

-nek olvassa,

s talán éhez jobban közelítleg írja ,jokergech
c-nek :

de Zsámbóky a magyar Corpus juris els kiadója

,

,joccerdech'-nék írta.

JÓKOR, (jó-kor) ösz. ih. Jó idben, annak ide-

jén, nem késn, épen akkor, midn legjobb, alkalmas

idben. Epén jókor jösz. Jókor odaértünk. Néha am.

korán, a rendelt idt megelzleg. Jókor elindultunk,

hogy odaérjünk.

JÓKORA , (jó-kora) ösz. mn. Meglehets nagy-

ságú. Jókora darab kenyeret megevett. Itt a kor szó

átv. értelm , s oly nagyságra vonatkozik , melynek

kifejléséhez több id kell
,
pl. Jókora legény , ember.

Jókora fa.

JÓKORÁN
,

(jó-korán) ösz. ih. Igen korán a

kell idt pontosan megtartva, st megelzve.

„Hajnalban, jókorán,

Ott terem az ispán
,

Kezében a csákány

,

Robotra szólítván."

(Régi jobbágyok panaszdala).

JÓKORÁNI , (jó-koráni) ösz. mn. Korán való

;

ideje koránti.

JÓKORI
,

(jó-kori) ösz. mn. Kora idbl való
,

korán történ. Jókori szüret. Jókori fölkelés. Jókori

indulás.

JÓKORRA, (jó-korra) ösz. ih. A kell idt pon-

tosan megtartva , vagy megelzve. A kitzött helyen

jókorra megjelenni.

JÓKO, mváros Nyitra megyében ; helyr. Jókö-n,

— re, r'ól.

JÓL, (jó-ul) ih. 1) Tetszésnek, Ízlésnek megfe-

lelleg. Jól izlelt az étel ital. Ezen szakács igen jól

fz. Jól esett neki a pohár bor. Jól van dolga. Jól él.

2) Elégségig, bven. Jól tartották ötét. Jól lakolt. 3)

Czéljával , rendeltetésével egyezleg
, jó állapotban

,

helyesen, szépen, okosan stb. Jól érzeni magát. Jól fe-

lelni az ellenvetésre. Jól írni, tanulni. Jól beszélni, ol-

vasni. Jól hegedülni , zongorázni , rajzolni , tánczolni.

4) Az erkölcsi , társadalmi szabályokkal egyezleg.

Jól viselni magát. Jól teljesíteni kötelességét. Jól cse-

lekedni. Aki jól él, királyt sem fél. (Km.) 5) Nagyon,
igen. Jól elsietett. Jól megverték az ellen&éget. Jól be-

csípett a borból. Jól ellakott. 6) Világosan , bizonyo-

san. Jól hallottam mit beszéltetek. Jól tudom, mi szán-

dékod van. 1) Jelent helybenhagyást tulajdon, és gú-

nyos értelemben. Jól van fiam. Jól van jól.

JÓLAKÁS ,
(jó-lakás) ösz. fn. 1. JÓLLAKÁS.

JOLÁN , JOLÁNKA , régi magyar nnév , tt.

Jolánt és Jolánkát , tb. Jolánok és Jolánkák. A Mar-

gitlegendában : Jolent.

JÓLELK , JÓLELK ,
(jó-lelkü) ösz. mn. Jó

lelkiismerettel bíró , a szerént cselekv
;
jóhiszem.

Áldott, jólelk ember.

JÓLELKEN, JÓLELKEN, (jó-lelküen) ösz.

ih. Jó lelkiismerettel, az erkölcsi törvények s a lélek

jó sugalása szerint.

JÓLELKÜLEG , JÓLELKÜLEG, (jó-lelküleg)

ösz. ih. 1. JÓLELKEN.
JÓLELKÜSÉG, JÓLELKÜSÉG, (jó-lelküség)

ösz. fn. Lelkiismeretesség, jóhiszemség.

JÓLESZ, falu Gömör megyében ; helyr. Jóless-

en, —re, — röl.

JÓLÉT, (jó-lét) ösz. fn. Anyagi, ós szellemi vá-

gyainkat kielégít állapot, melyrl egyénileg elmond-

hatjuk, hogy jó dolgunk van
,
jól érezzük magunkat.

A népek jóléteért magukat feláldozó férfiak. Pol-

gári jólétre törekv nemzetek. Hazánk jóléte szívemen

fékszik.

JÓLHANGZÁS, (jói-hangzás); 1. JOHANG-
ZÁS.

JÓLLAKÁS, (jói-lakás) ösz. fn. Evés ivás, mely

az étvágyat teljesen kielégíti. Jóllakásig enni. Jólla-

kásról való , csak arra való hogy valaki jóllakhassék

tle. Jóllakásnak jóhagyás a vége (km.). Minden jói-

lakásnak meg kell adni az árát (km.).

JÓLLAKIK, (jól-lakik) ösz. k. Étvágyának tel-

jes kielégítéséig eszik , iszik. Jóllakolt túrós galuská-

val. Oly éhes volt szegény, alig birt jóllakni.

JÓLLAKOTT ,
(jói-lakott) ösz. mn. Az étvágy

teljes kielégítéséig evett, ivott. Átv. és túlzó értelem-

ben jelenti aki undorodásig megtelt valamivel.

JÓLLEHET, (jól-lehet) ösz. kötszó. Élünk vele

oly mondat elején , mely által valamit ráhagyunk

,

megengedünk, mely ha az elmondatban áll , az utó-

mondatot mégis, mindazáltal szókkal kezdjük, pl. Jól-

lehet a levegt nem látjuk : mégis a testek közé tarto-

zik. Jóllehet gyöngélked állapotban voltál : mindazál-

tal levelet írhattál volna. Néha ellenvet , ellentétes

ervel bir. Jóllehet megmondottam mit cselekedjél : te

mégis elmulasztottad azt véghez vinni. Fölcserélhet

ámbár és noha kötszókkal. Midn az utómondat eltt

áll, annyit tesz, mint : pedig , holott , s ekkor az el-

mondat kötszó nélkül használtatik
,

pl. Ismét késn

jöttél, jóllehet ersen meghagytam, hogy jókor itt légy.

JÓLLÉT, (jói-lét) ösz. fn. 1. JÓLÉT.
JÓLSVA , falu Gömör megyében ; helyr. Jóls-

vá-n, —ra, — ról. Patak neve is.

JÓLSVA-TAPOLCZA , mváros Gömör megyé-

ben ; helyr. Tapolczá-n, — ra, — ról.

JÓLTEVÖ , (jói-tev), JÓLTEVÖSÉG
,
(jól-te-

vsóg); 1. JÓTEV , JÓTEVSÉG.
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JÓN , KIS— ,
puszta Fejér megyében ; belyr.

Jón-ba, — ban, — ból.

JÓNÁS, (héber eredet : jónak
,
jelentése : ga-

lamb) férfi kn. tt. Jónás-t , tb. — oh. Jonas. Jónás

próféta.

JONATÁN, v. JONATHÁN, férfi kn. tt. Jona-

thán-t , tb. — ok. Jonathan. Héber eredet, am. Is-

ten adta.

JÓNEMÜ , JÓNEMÜ ,
(jó-nemü) ösz. mn. Ami

a maga nemében jó tulajdonságú
,
jóféle , nem ártal-

mas természet, hasznos. Jónemíl füvek, gombóik.

JÓNEMÜSEG, (jó-nemüség) ösz. fn. Valaminek

azon minsége, melynél fogva a jónemüek sorába tar-

tozik, jóféleség.

JÓNEVELÉSÜ, (jó-nevelésü) ösz. mn. Kinek jó

nevelése van. V. ö. NEVELES. Jónevelésü ifjak

,

leányok.

JONH, fn. tt. jonkot. L. JOH, (1).

JONHÓ, fn. tt.jonkót. L. JOH, (l).

JONKÁBB , régies, e helyett : inkább. „Hogy

a lölköt , melyet ö szent felsége drágalátos vérével

váltott meg, mind földnél mennél jonkább szereti."

Debreczeni Legendáskönyv. A Góry-codexben mind-

kétképen eléjön. Sínai nyelven : hoáng.

JÓNY
, fjó-ony) fn. tt. jóny-t , tb. —ok. A ke-

reskedelmi szótárban és üzletvilágban általán rövid

elismerése bármely adóssági öszvegnek , melyben az

öszvegen kivül alig foglaltatik egyéb a keletnél és adós

aláírásánál , különösebben rövid jegyecske valamely

adósságról, mely igen közel idben fizetend. (Bon).

JOOD , falu Mármaros megyében ; helyr. Joód-

on, — ra, — ról.

JÓPÉNZ, (jó-pénz) ösz. fn. 1) Ezüstbl vagy

aranyból vert pénz. 2) Aranynyal vagy ezüsttel egy

érték , bármely pénz , vagyis pénzjegy. 3) Általán

nem hamisított pénz, nem hamis pénz, vagy ily pénz-

jegy, bankjegy.

JÓRAVALÓ
,

(jóra-való) ösz. mn. A maga ne-

mében jeles, derék, becsületes, kötelességének megfe-

lel. Jóravaló cseléd. Jóravaló ember. Néha ,olyan' név-

mással összekötve ellenkez értelemben használtatik,

mint .jóféle'. Olyan jóravaló személy.

JOREMÉNYSÉGÜ, (jó-reménységü) ösz. mn. 1)

Ki valami jót reméli, de ezen értelemben nem divato-

zik. 2) Mondják fiatal emberrl, ki jeles tulajdonsá-

gai által reményt nyújt, hogy idvel derék férfi válik

belle. JóreménységU ifjak.

JÓREMÉNYÜ
,
(jó-remény) , 1. JÓREMÉNY-

SÉGÜ.
JÓRENDIN, (jó-rendin) ih. L. ALKALMA-

SINT.

JORGAT
, (jor-g-at) régi önh. am. a mai : ir-

galmaz. A törzs jorg , ma irg , él ,irgalom' szóban.

Eléjön a régi halotti beszédben : „Imádjuk uromk

Isten kegyilmét ez lélikért , hogy jorgasson ö neki

és kegyidjen és bolcsássa mend ö bnét."

JÓS, (jó-os) fn. tt. jós-t, tb.—ok. harm. szr. — a.

1) Személy, ki bizonyos jegyekbl, pl. csillagokból, kár-

tyából, tenyér vonásaiból stb. holmi titkokat fodöz fel,

vagy jövendt mond , s minthogy az illet kérdezs-
ködök kiváltképen valami jót akarnak az ily szemé-

lyektl hallani , innen veszi eredetét a jós nevezet.

Ilyenek voltak a régi görögök jövendöli , kik be-

burkolt, homályos, kétértelm mondatokban felelget-

tek. Olympiai, dodonai jósok. 2) Bibliai ért. Istentl

fölvilágosított, kitn emberek egyike, kik idrl idre
feltntek , s a népet keményen feddették gonoszsá-

guk miatt , egyszersmind annak rósz következéseit

megjövendölték , s a világ Üdvözítjének eljövetelét

eleve jelentgették. V. ö. PRÓFÉTA. Összetételek-

ben : jövendöl
,
jövendmondó, jövendt mutató, pl.

jós-álom.

JÓSA, férfi kn. tt. Jósát. Molnár A. szerint am.

Jodocus, vagy Justus. Némelyek József helyett hibá-

san használják.

JÓSÁG, (jó-ság) fn. tt. jóság-ot, tb. — ok, harm.

szr. — a. Általán, tulajdonsága valamely tárgynak,

melynél fogva jónak mondatik. 1) Azon tulajdonsága

valaminek , melynél fogva kedves érzést gerjeszt.

Etelék , italok jósága. 2) Azon tulajdonság , melynél

fogva valamely tárgy a czélnak , körülményeknek
,

mvészet kellékeinek megfelel. Utak , ládák jósága.

A puska jósága abban áll , hogy jól vigyen. 3) Szoro-

sabb erkölcsi ért. szelídség , kegyesség , nyájasság
,

békés csendes természet. Különös jósággal viseltetni

valaki iránt. Az Isten véghetetlen jóság. Továbbá am.

készség, melynél fogva másokkal jót tenni hajlandók

vagyunk. Köszönöm jóságodat. 4) Egyházi nyelven

am. erény. Keresztény jóságok. Innen : jóságos csele-

kedetek.

JÓSÁGOS, (jó-ság-os) mn. tt. jóságos-t v. — at,

tb. —ak. Erkölcsi ért. kegyes , szelíd , másokkal jó-

tev, jótéteményekre hajlandó. Egyházi nyelven : jó-

ságos cselekedetek am. erények.

JÓSÁGOSSÁG
,

(jó-ság-os-ság) fn. tt. jóságos-

ságot, harm. szr. — a. Erkölcsi jóságokkal, erények-

kel bvelked tulajdonság.

JÓSÁLOM, (jós-álom) ösz. fn. Olyan álom, mely

vagy melyrl azt vélik, hogy jövendt rejt magában.

JÓSASSZONY, (jós-asszony) ösz. fn. Asszony-

személy , ki jósolni szokott ; e mesterséget nálunk

különösen a czigányasszonyok zik. V. ö. JÓSOL.

JÓSDA
,
(jó-os-da) fn. tt. jósdát, 1. JÓSHELY.

JÓSEF , JÓSEFFALVA stb. 1. JÓZSEF , JÓ-

ZSEFFALVA stb.

JÓSESZ, falu Szála megyében; helyr. Jósesz-én

— re, —r'l. Fényes szerént : Józecz.

JÓSHELY
,

(jós-hely) ösz. fn. A régi görögök

rejtélyes helyei , barlangjai , melyekben az illet jó-

sok a kérdezsködknek jobbára homályos , kétér-

telm feleletekel adtak. Dodonai jóshely. Pythia jós-

helye.

18*
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JÓSIGE, (jós-ige) ösz. fn. 1. JOSMONDAT.
JÓSJEL

,
(jós-jel) ösz fn. Olyan jel , melybl

valamely jóslatot mondottak vagy mondanak a jósok.

(Au8picium).

JÓSKA, férfi kn. József kicsinyezje.

JÓSKÖNYV, (jós-könyv) ösz. fn. Titkos jelek-

kel, rejtélyes mondatokkal ellátott könyv, melybl a

jósok jövendölni szoktak , milyenek a sybilla, csízió,

álmoskönyvek stb. különcben babonás könyvek , iro-

mányok, pl. Kristóf imádsága, melyet a pénzkeresk

használni szoktak.

JÓSLÁS
,
(jó-os-ol-ás) fn. tt. jóslás t, tb. — ok,

harm. szr. —a. 1) Babonás jövendölés. Czigányasszo-

nyok jóslásai. 2) Bizonyos elzményeken , s okok és

okozatok összefüggésén alapuló jövendölés, mely egy-

szersmind némi sejtéssel párosulni szokott. Ha jóslá-

som nem csal, ezen ifjúnak rósz vége lesz. 3) Bibliai

ért. Istentl ihletett férfiak jövendmondása.

JÓSLAT, (jó-os-ol-at) fn. tt. jóslat-ot ,
harm.

szr. —a v. ja. Azon dolog , melyet valaki jósol ; to-

vábbá , ezen jövendölésnek irásba foglalt tartalma. A
bal jóslat miatt nyugtalankodni. A jóslat teljesedését

várni. Bibliai ért. az Istentl ihletett jósok által meg-

mondott jövend dolgok. Jeremiás , Ézsaiás ,
Dániel

jóslatai. A Messiásról irt jóslatok beteljesedtek.

JÓSLÓ
,
(jó-os-ol-ó) mn. és fn. 1) Aki valamit

jósol
,
jövendöl. 2) 1. JÓS.

JÓSMONDAT, (jós-mondat) ösz. fn. Felelet,

melyet a feltett kérdésre a jós ad , milyenek voltak

a régi görög jóshelyeken adott feleletek.

JÓSNOK, (jó-os-nok) fn. tt. jósnokot. L. JÓS, 2).

JÓSN
,
(jós-n) ösz. fn. 1. JÓSASSZONY.

JÓSODA , 1. JÓSHELY.
JÓSOL

,
(jó-os-ol) áth. m. jósol-t. Jövendt

mond; különösen 1) Titkos, rejtélyes jegyekbl vagy

babonás szerek által jövendöl. A czigányasszonyok

leginkább a tenyérbl jósolnak. 2) Okszer sejtésbl jö-

vendöl valamit. 3) Bibliai ért. isteni ihletés által meg-

hatva jövendöl.

JÓSOLMÁNY , (jó-os-ol-mány) Ösz. fn. 1. JÓS-

LAT.
JÓSPAP , (jós-pap) ösz. fn. A régieknél a jós-

helyeken jövendt mondó személy.

JÓSSZÉK
,
(jós-szék) ösz. fn. Jósok széke , kü-

lönösen a delphibeli Pythia jósn három lábú arany

széke , melyen ülve és ihletve hallatta jövendmon-
dásit. (Tripus.)

JOSSZELLEM, (jós-szellem) ösz. fn. Jövendöl

tehetség, vagy sejtelmes lelki tulajdonság, mely a jö-

vend titkaiba lát. Jósszellemmel bírni.

JÓSSZÓ, (jós-szó) ösz. fn. 1. JÓSMONDAT.

JÓSVAFÖ , falu Torna megyében ; helyr. Jós-

vafö-n — re, — röl.

JÖSVERS
, (jós-vers) ösz. fn. Versbe szerkesz-

tett jósmondat.

JOSVESSZÖ
, (jós-vessz) ösz. fn. A babonás

jósok titokszerü bvös vesszeje, melynek mozgása és

hajlékonysága, mint hinni szokás, az elásott kincse-

ket és érezek földalatti ereit kimutatja. Továbbá ál-

talán büvölési mtétnél használt vessz, pl. mel^lyel

a boszorkányok a tejet verik , hogy a babonás hie-

delem szerént vérré változtassák.

JÓSZA , falu Ungh megyében ; helyr. Jószá-n
,— ra, — ról.

JÓSZÁG, (jószág) fn. tt jószágot, harm. szr.

— a. Gyökeid, képzje szag, mely egy a ság képz-
vel s egyedül a jószág és ország (eredetileg : ur-szág,

ur-ság) szókban fordul elé , mi csángó magyarosan

hangzik, kiknél susogó s helyett gyakran sziszeg sz

divatos. 1) Szélesbért. mindenféle vagyon, legyen az

ingó, vagy ingatlan. Sok jószággal bírni. Jószágairól

végrendeletet tenni. Minden jószágát részént elpusztí-

totta, részént elrablotta az ellenség. 2) Dolog, portéka,

áru. Micsoda jószág ez ? Különös
,
furcsa jószág. Sok

jószágot szállítanak a gzösökön. 3) Szorosb ért. me-

zei földbirtok. Jószágot venni. Több vái megyébenfekv
jószágokat bírni. Papi, egyházi, nemesi, álladalmi jószá-

gok. Jelent a földbirtokhoz csatolt lakhelyet is. Kiment

a jószágára lakni. 4) Túl a Dunán am. vetés
,

ga-

bona. Igen szépen áll a jószág. Még minden jószágom

lábon áll. Learatni, betakarítani a jószágot. A jószág-

nak jó ára van. Alföldön jelent barmokat is , külö-

nösen szarvasmarhát
,
juhokat.

..Hej amaz az én rózsám
,

Ama hosszá szrben

,

Szép asszony jószágát

rzi a mezben."

Népdal (Erdélyi J. gyjt.)

6) Köznyelven emberrl mondják : gonosz jószág, ha-

mis jószág. 7) A régieknél számtalanszor .jóság/

,erény* értelemben is fordul elé. A Góry-codexben mind

ezen mind ,vagyon' jelentéssel találjuk. „Inkább vá-

lasztották magoknak az gonoszságot a jószágért." Es :

„Oly embör, ki bemegyön szerzedbe (szerzetbe), elesz-

teb (elbb) Istennek adja mindön ez velági jószágát.

"

JÓSZÁGBÉCSÜ , (jószág-bécsü) ösz. fn. Vala-

mely jószág becsének , értékének meghatározása. V.

ö. BÉCSÜ, fn.

JÓSZÁGBÉRLET, JÓSZÁGBÉRL ; 1. HA-
SZONBÉRLET, HASZONBÉRL.

JÓSZÁGBIRTOKOS
,
(jószág-birtokos) ösz. fn.

Ki fekv jószágot bir, földesúr, földbirtokos.

JÓSZÁGIGAZGATÁS , (jószág-igazgatás) ösz.

fn. Felügyelés , és rendelkezés , hogy a jószág , ille-

tleg földbirtok , mezei gazdaság, kellleg jövedel-

mezzen.

JÓSZÁGIGAZGATÓ, (jószág- igazgató) ösz. fn.

Valamely jószágra , illetleg urodalmi földbirtokra
,

mezei gazdaságra felügyel , s a körül rendelkez

ftiszt.

JÓSZÁGKEZELÉS, (jószág-kezelés) ösz. fn.

Kisebb földbirtok mivelése, vagy mivelfetése.
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JÓSZÁGKORMÁNYZÁS, (jószág-kormányzás);

JÓSZÁGKORMÁNYZÓ, (jószág-kormányzó); 1. JÓ-

SZÁGIGAZGATÁS ; JÓSZÁGIGAZGATÓ.

JÓSZÁGNEGYED
,

(jószág-negyed) ösz. fn. 1.

LEÁNYNEGYED.
JÓSZÁGOS ,

(jó-szág-os) mn. tt. jószágos-t v.

— at, tb. — ok. Jószággal biró , kinek jószága van.

Jószágos nemes ember. Jószágos kolostor, szerzetes rend.

V. ö. „JÓSZÁG. A régieknél .jóságos' helyett is.

„Tanulj tülem jószágos cselekedetet,

Mástól pedig szerencsét s annak gyümölcsét. u

Zrínyi M.

JÓSZÁGÖRÖKÖS, (jószág örökös) ösz. fn. Sze-

mély, kit bizonyos jószág örökségkép illet. A fiú ren-

des jószágörököse az atyának.

JÓSZÁGTALAN, (jó-szág-ta lau) mn. tt.jószág-

talan-t, tb. — ok. Kinek fekv jószága, mezei birtoka

nincsen. Jószágtalan nemes ember. Határozókép am.

jószág nélkül.

JÓSZÁGTEST, (jószág-test) ösz. fn. Valamely

földbirtok egészben véve, különösen mely egybefügg

tagot képez.

JÓSZÁGTÉTEL ,
(jószág-tétel) ösz. fn. A ré-

gieknél
,

pl. a Nádor- codexben am. jóságos csele-

kedet.

JÓSZAGÚ
,
(jó-szagú) ösz. mn. Minek a szagló

érzékre tetsz , kedves szaga van, illatos. Jószagú il-

latszerek, kencsök. Jószagu virágok
,
gyümölcsök.

JÓSZÁNTÁBÓL , JÓSZÁNTÁN ,
(jó-szántából

v. — szántán) ösz. ih. 3-ik személyraggal. Jóakarat-

ból , nem ertetve , nem kényszerítve. Uram jószán-

tából megjavította béremet. A többi személyragokkal :

jószántomból, jószántodból
,
jószántunkból, jószántotok-

ból
,
jószántukból.

JÓSZERÉNT, JÓSZERIVEL , JÓSZERÜLEG,
(jó-szerént v. — szerivel, v. — szerüleg) ih. L. AL-

KALMASINT.
JOSZERU , (jó-szer) ösz. mn. Jó fajta, jó mi-

nség.
JÓSZÍV , JÓSZÍV ,

(jó-szívü) ösz. mn. Má-

sok iránt részvéttel viseltet , mások bajain sajnál-

kozó
,
jóakaró , szelíd , kegyes indulatú ; részvétbl

származó. Jószív emberek segítenek a szegények Ínsé-

gén. Jószivek adakozása.

JÓSZÍVEN , JÓSZÍVEN , (jó-szívüen) ösz.

ih. Szelid kedélylyel, jóakaró indulattal, kegyesked
részvéttel. Jószíven fogadni a hozzánk folyamodókat.

t

JÓSZÍVSÉG, JÓSZÍVSÉG, (jó-szívüség) ösz.

fn. Érzékeny indulat , szelid , hajlandó kedélyiség
,

melynél fogva valaki mások iránt részvéttel van, haj-

landósággal viseltetik
; szelid engedékenység , ke-

gyesség.

JÖTÁLL, (jót-úll, a német gut stehen után ala-

kúltnak látszik
; egyébiránt a nép nyelvében is álta-

lános divatú ,helyt áll
c szókkal hasonló képzés) ; 1.

KEZESKEDIK.

JÓTÁLLÁS, (jót-állás) 1. KEZESKÉDÉS, KE-
ZESSÉG.

JÓTÁLLÓ, (jót-álló) 1. KEZES.
JÓTARTÁS, (jó-tartás) ösz. fn. 1) Cselekvés

midn jótartanak, vagyis eledellel bven ellátnak va-

lakit vagy valamely állatot. 2) Küls magatartás

,

alakjának helyes idomban mutatása. Ezen paripának

jótartása van.

JÓTEHETETLEN
,

(jó-tehetetlen) ösz. mn.

Ügyefogyott gyáva , ki magán segíteni nem bir. Ma-
gával jótehetetlen ember.

JÓTEHETETLENSÉG
, (jó-tehetetlenség) ösz.

fn. Ügyefogyottság
,
gyávaság , magán segíteni nem

biró gyöngeség.

JÓTÉKONY, (jó-tékony) ösz. mn. tt. jótékony t

v. — at, tb. — ak. A ték itt nem egyéb, mint az el-

avult fnév tevék összevonva , s jótékony am. jótevé-

keny, mint: kártékony, kártevékeny. 1) Mondjuk em-

berrl, ki másokkal jót szeret tenni , ki különös haj-

lammal bír a jótétemények gyakorlására. Jótékony

emberbarát. Jótékony adakozó. 2) Szélesb ért. mond-

juk lelketlen tárgyakról is , melyek az emberi nemre

akár anyagilag, akár szellemileg jó befolyással van-

nak. Jótékony álom , szórakozás. Jótékony intézetek
,

alapítványok.

JÓTÉKONYAN , íjó-tékonyan) ösz. ih. Jótev

módon, jó befolyással. A szabad levegjótékonyan hat

a testre.

JÓTÉKONYSÁG, (jó-tékonyság) ösz. fn. tt. jó-

tékonyság-ot , harm. szr. — a. 1) Tulajdonsága ember-

nek, melynél fogva másokkal jót szeret tenni. Némely

emberrel mintegy vele született a jótékonyság. 2) Né-

mely tárgyaknak tulajdonsága , melynél fogva az

emberiség javára szolgálnak. Kegyes intézetek, alapít-

ványok jótékonyságában részesülni.

JÓTERMÉSZETÜ, JÓTERMÉSZETÜ , (jó-ter-

mészet) ösz. mn. Csendes , engedékeny , nem hirte-

len, nem haragos természettel biró, béketr, mások-

kal megfér.

JÓTERMETÜ, JÓTERMETÜ, (jó-termet) ösz.

mn. Szabályos , rendes , helyes testalkotásu , kinek

minden tagjai kell arányban vannak egymással. Jó-

termet legény , katona.

JÓTERMÖ , (jó-term) ösz. mn. Mondjuk föld-

rl , mely a bele vetett magot bven visszaadja ; ter-

mékeny , telcvényes.

JÓTÉT, (jó- tét) ösz. fn. Dolog vagy cselekvény,

melyet valaki másnak javára tesz. Jótétben részesülni.

A jótétet megköszönni. Máskép : jótétei, jótétemény.

JÓTÉTEL, JÓTÉTEMÉNY, (jó- tétel v. — téte-

mény);,l- JÓTÉT.
JÓTETT, (jó-tétt) ösz fn. Általán minden tett

,

mely az erkölcsi szabályokkal megegyezik. Ellentéte :

gonosz tett. Különösebben am. jótét. Jótett helyébe

jót ne várj. (Km.).

JÓTEV
,
(jó-tév) ösz. mn. Aki másokkal jót

tesz , ki mások javára , boldogságára , örömére tesz
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valamit. Jótev urak , asszonyságok. Mint fnév jelent

személyt, ki különösen segít valakin , s annak javát

elmozdítja
,

pártfogó. Legnagyobb jótevm meghalt.

Imádkozni a jótevkért.

JÓTEVLEG, fjó-tevleg) ösz. ih. Jótev mó-

don, jótékonyan, jó befolyással.

JÓTÉVSÉG , (jó-tevség) ösz. fa. Tulajdon-

ság , melynél fogva valaki jótevnek mondatik. V.

ö. JÓTEV.
JÓTHIVO

,
(jót-hiv) ösz. mn. és fn. Aki min-

den körülmények között, s még a baleseményekbl is

jót vár, jót reméli. (Optimist).

JÓVÁ HAGY , úgy nyilatkozik , hogy valami

jó , valamit jónak mond, helyesel. Némelyek öszve is

irják : jóváhagy.

JÓVÁHAGYÁS ,
(jóvá- hagyás) ösz. fn. Nyilat-

kozás , melynél fogva valamit helyeselünk
,
jónak

mondunk , helybenhagyunk, vagy felsbb hatalmunk-

nál fogva megersítünk. A terv a mértk jóváhagyá-

sát megnyerte. A felsbbség jóváhagyása után.

JÓVÁHAGYÓ, (jóváhagyó) ösz. mn. Aki vagy

ami valamit jóváhagy, azaz, helyesl, helybenhagyó.

Az alsó bíróság Ítéletét jóváhagyó felsbb törvény-

szék. Jóváhagyó választ nyerni. Jóváhagyó nyilatkozat.

JÓVAL 1. JAVAL.
JÓVAL ,

(jó-val) ih. Am. sokkal. Hasonlító

erejénél fogva másodfokú melléknevet vagy igehatá-

rozót vonz. Jóval nagyobb , több. Jóval elbb
,
jóval

hamarabb.

JOVÁNCZA, GYULA—, falu Tolna megyében;

helyr. Jovánczá-n, — ra, — ról.

JOVAS, JOVASOL, JOVÍT, JOVÚL , stb. táj-

divatosak. 1. JAVAS, JAVASOL, JAVÍT stb.

JÓVISELETÜ, (jó-viseletü) ösz. mn. Erkölcsi

ért. am. magát az erkölcsi szabályokhoz alkalmazó,

jó erkölcs. Jóviselet ifjak.

JÓVOLT (jó-volt) ösz. mn. Csak személyragozva

divatozik : jóvoltom
,
jóvoltod

,
jóvolta stb. Jelent jó-

akaratot, bels jó hajlamot, melynél fogva valaki ön-

ként, önszántából jót akar , és jót tesz. Innét : jóvol-

tomból, jóvoltodból, jóvoltából stb. am. saját jóakara-

tomból, jóakaratodból, jóakaratából. Tettem a mit jó-

voltom szerént tehettem. Nem kételkedem jóvoltod fell.

JÓZAN, (jó-oz-an) mn. tt. józan-t , tb. — ok.

Gyöke a jó melléknév, melyhez oz gyakorlati és bei-

tulajdonságot jelent képz járulván lett jó oz józ
,

mint : ig igaz , szár száraz , káló kalóz (a kaland szó

kai gyökébl), végre an képzvel jó-oz-an, józan, mint

:

jel, jelen , mer mereven. 1) Mondjuk emberrl, kinek

elméje derült, tiszta, s ellentéte a részegnek , mámo-

rosnak. Ezen ember ritkán józan. Mieltt az asztalhoz

ült volna
,
józan volt , s az asztaltól részegen kelt föl.

2) Minthogy a józanság a részegségnek ellentéte, átv.

ért. jelent mérsékletest az ételben és italban. 3) Mond-

juk észrl , elmérl , és ezeknek mködéseirl. Józan

ést. Józan elme. Józan gondolkodás. Józan okoskodás.

Józan ítélet, azaz , tiszta , derült , elfogulatlan , okos.

„Egyet tudok , ami , emberi dologban

Hogy sükere legyen , teheti legjobban :

Józan okos mérték. Ez folyamok partja

,

Mely rohanó tettek árját visszatartja."

Buda halála (Arany J.-tól.)

Bodrogközi és mátyusföldi tájszólás szerént : rózan

v. rózon.

JOZANAN, (jó oz an-an) ih. Józan fejjel, jó-

zan észszel, nem részegen, nem mértéktelenül. V. ö.

JÓZAN.

JÓZANESZÜ, (józan-eszü) ösz. mn. tiszta elfo-

gulatlan gondolkozású.

JÓZANÍT, JÓZANÍT, (jó-oz-an- ít) áth. m. józa-

nított, htn. — ni v. — ani, par. — s. Valakit józanná

tesz, különösen l) részeges, mámoros állapotból felderít,

rendes elmebeli állapotba helyez ; használtatik legin-

kább ki igekötvel. A részeget a jó álom kijózanítja.

2) Átv. az észt , elmét elfogultságából, a helyes gon-

dolkozás korlátai közé utasítja. Az ábrándozókat, túl-

zókat az élet , és tapasztalás elbb-utóbb kijózanítja.

Más kifejezéssel : észrehoz.

JÓZANÍTÁS , JÓZANITÁS, (jó-oz-an ít-ás) fn.

tt. józanitás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

mely által valaki józanná tétetik ; észrehozás.

JÓZANODÁS, (jó-oz-an- od-ás) fn. tt. józano-

dás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Állapot, midn va-

laki józanodik. Részegek józanodása. Elfogult , hirte-

lenked , túlzó ember józanodása. V. ö. JÓZANODIK.

JÓZANODIK
,

(jó-oz-an-od-ik) k. m. józa-

nod-tam, —tál, — ott. 1) Részeges, mámoros állapot-

ból kiderülni kezd , s lelki tehetségei rendes mkö-
déseiket folytatni kezdik. 2) Elfogultsága , túlságos,

ábrándos gondolkozásmódja lassan-lassan sznik , a

tárgyak és dolgok mivoltát tisztábban , világosabban

látni kezdi. Fel-, meg-, kijózanodni. Férfi korban az

ifjúság ábrándaiból kijózanodni.

JÓZANON , (jó-oz-an-on) ih. 1) Józan állapot-

ban ; nem részegen, nem mámorosan , nem mértékte-

lenül. Józanon él. Mindenkor józanon látni öt. 2) Hig-

gadt észszel , okosan , helyes belátással ; nem hirte-

lenkedve , nem hebehurgyán , nem ábrándosan. Józa-

non gondolkodni , beszélni , ítélni. A szóképzés szabá-

lyaihoz hivebben an képzvel : józanan.

JÓZANSÁG, (jó-oz-an-ság) fn. tt. józanságot

,

harm. szr. — a. Tulajdonság, vagy állapot, midn va-

laki józan. V. ö. JÓZAN.

JÓZANUL, (1), (jó-oz-an-ul) ih. 1. JÓZANON.

JÓZANUL, JÓZANUL, (2), (mint föntebb) önh.

m. józanúl-t. Józan állapotba megy által. V. ö. JÓ-

ZAN.
JÓZANÚLÁS, JÓZANULÁS, (jó-oz-an-úl-ás)

fn. tt. józanulás-t , tb. — ok, harm. szr. — o. Józan

állapotba átmenés
,
józannálevés, kiábrándulás. V.

ö. JÓZAN.

JÓZECZ, 1. JÓSESZ.
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JOZEFA, nönév. Egy eredet a ,József névvel.

JÓZSA , 1. JÓSA.

JÓZSEF, (1), (héber eredet, némelyek szerént

CpN [magához von, vonz] ; mások CjO*" [hozzáad, b-
vít] gyöktl származtatván) ; férfi kn. tt. József- ét.

Josephus. Jézus, Mária, Szent József

!

JÓZSEF
, (2), puszta Abauj megyében 5 helyr.

József-en, — re, — r'ól v. Józsefpusztá-?i, — ra, — ról.

JÓZSEFFALVA , helység Zemplén megyében
;

helyr. Józseffalvá-n, — ra, — ról.

JÓZSEFIIÁZA, falvak Szatmár és Torontál

megyében
;
puszták Bars és Pozsony m. Helyr. Jó-

zsefházá-n, — ra, — ról.

JÓZSEFMAJOR
,
puszta Pozsony megyében

5

helyr. Józsefmajor-ba, — ban, — ból.

JÓZSEFTELKE, puszta Sopron megyében;

helyr. Józseflelké-n, — re, — röl.

JÓZSI, (1), férfi kn. tt. Józsi-t, tb. —k. József

kicsinzje.

JÓZSI, (2), puszta Somogy megyében
;
(Józsi és

Vidámháza) ; helyr. Józsi-ba, — ban, —ból.

JÓZSIKA , férfi kn. tt. Józsikát. József kicsin-

zje, egyszersmind a honi történetekben nevezetes er-

délyi nemzetség vezetékneve.

JOZSUE (a héberben : jehósúa am. kinek Isten

segítsége, Isteni segélyü), finév ; tt. Józsuét.

JO, önh. Mutató módban jelen id : jövök, jösz,

jö v. jön, jövünk, jötök v. jöttök (jövtök) jönek v. jön-

nek ; els múlt : jövék, jövel, jve stb., második múlt

:

jöttem, jöttél, jött stb., parancs, jöj, némi rendhagyás-

sal, illetleg más törzsekbl kölcsönözve : jöszte
,
jer,

yyer, gyere, jersze. Tájdivatosan : gyöszte, gyüvejde, s

3-ik személy : jöjjönsze ; htn. jöni v. jönni. Gyökele-

me a mozgást , haladást jelent i v. j, melyhez a kö-

zelséget jelent ö járulván, lett i-ö v. jö, am. halad ide,

vagy errefelé. Megvan a török git-mek, sínai jeu, görög

líi , lévai , latin ire , szláv iti stb. szókban is. V. ö.

I hang jelentése. 1) El lényekrl szólva am. bizo-

nyos hely felé közeledik és odaérkezik. Különbözik

a megy igétl, mennyiben ez távolodást , amaz pedig

közeledést jelent, innen, ha valakit hivunk, vagy ma-

gunkhoz szólitunk, azt mondjuk :jöj, ha pedig elküld-

jük, eltávolítjuk: menj. Jönni, menni. Tegnap jöttem,

ma ismét megyek. Ha ti jöttök, mi megyünk. Ha Péter

haza jön, Fái elmehet. Kocsin, hajón, lóháton, gyalog

jönni. Szekéren jött
,
gyalog ment. (Km.). Nyargalva,

vágtatva, futva, kullogva, baktatva, ügetve, sántikálva,

biczegve , tántorogva jöni. Valakinek segítségére, láto-

gatására, vigasztalására jöni. Ebédre, vacsorára jöni.

Városba
,
faluba

,
pusztára jöni. Használtatik körül-

ményeket jelent igekötökkel. Alájönni a hegyrl. Al-

taljöni a folyón , sáron. Bejöni az udvarba , házba.

Belejöni a sr erdbe; átv. ért. belejöni valami tárgyba

am. belchatni , szellemileg felfogni , ügyességet sze-

rezni
,

pl. belejöni a számvetésbe, irásba. Belejöni az

új hivatalba. Néha am. belekeveredni. Belejött , mint

Pilátus a Credóba (km.). Eljöttek a vendégek. Eljött

szép szóra. (Km.). Eléjöttek az eltévedt lovak. Följöt-

tek a hegyre. Ha elment , majd visszajön. Lejöni a

hegyrl. Kijöni a házból. Megjöni faluról. Rendelt

helyen összejöni. Reájöni a tolvajra. Szembejöni vala-

kivel. Mondjuk állatokról általában. Jönnek a gólyák,

fecskék , s más vándormadarak. Jön a nyáj , csorda.

Ivás idején a balatoni halászok mondják : Jön a hal,

jön a gazda ! 2) Lelketlen tárgyakról szólva am. köze-

ledik, nincs messze. Jönek a felhk, jön a fergeteg, es,

zápor. Jön a zaj. Jön a tavasz, nyár, sz, tél. Jönnek a

ködös, homályos napok. Jön az aratás, szüret, farsang.

3) Valamibekerül. Mennyibe jött ezen öltözék? Ötszáz

forintoviba jött. Sokba , kevésbe jött. Sok fáradságba
,

sok munkába jött. Szokottabban és magyarosabban :

került : 4) Indul
,
gerjed. Kedvem jött katonává lenni.

Vágyam , kívánságom , bátorságom jött. Méregbe jött.

5) Tnik, elétünik. Fényre , világosságra , tudomásra

jött minden gonoszsága. Napvilágra jött , a mit oly

sokáig titkolt. Világra jött, am. született. 6) Bizonyos

esetbe, állapotba jut. Ütközésbe jönni a szomszédokkal.

Zavarba jönni. Azon kénytelenségbe jöttem, hogy—.Szo-

kásba jönni.

JÖDDÖGÉL, (jön-öd-ög-él) 1. JDÖGÉL.
JDÖGÉL, 1. JDÖGÉL.
JDÖGÉL

,
(j-öd-ög-él) önh. és gyakor. m.

jödögél-t. Gyakran j, elmegy, és megint j. Többek-

rl levén szó , am. egymásután ,
lassan-lassan jönek

,

érkeznek. Jdögélnek a meghívott vendégek. Már j-
dögélnek a fecskék, gólyák.

JDÖGÉLÉS, (j-öd-eg-él-és) fn. tt. jödögélés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Gyakori vagy lassan-lassan

egymásutáni, többszöri jövés.

JÖHET, (jö-het) tehet ige, m. jöhet-tem, — tél,

— étt, par. jöhess. Tehetségében, hatalmában áll vagy

akaratától függ, vagy szabad jönnie.

—JÖK, 1. —JOK, (1) és (2).

JÖN, 1. JÖ. Ezen tigében az n bet épen az a

mi a mén igében , s az én a tesz-, vész-, lész-én igék-

ben , s on a régies ,aluszon'-ban ; t. i. az ön névmás.

Némelyek szerént pedig az n , en s on csak puszta

toldalék. Több tájbeli szóejtés szerént : gyön v. gyün.

JÖSZTE
,
(j-sze te) A jö igének egyik paran-

csolója. Jöszte ide ! Tájdivatosan : gyöszte.

JÖTT, (jö-tt) a jö igének múltja, és múlt része-

sülje , mely személyragozva fnév gyanánt használ-

tatik, s am. jövet, jövetel. Valakinek jöttét várni. Jöt-

tömben v. jöttömkor rablókkal találkoztam. Jöttében

mentében sokat látott, hallott. Jöttön jöni am. sietve,

r.yakrafre jni. «

JÖTTMÉNT, (jött-mént) ösz. mn. Oly emberrl

mondjuk, kinek nincs bizonyos állandó maradása, és

lakhelye 5 csavargó idegen , bujdosó ; kinek se or-

szága, se hazája, sehonnai. Midn többekrl van szó,

am. gyülevész , cscselék. Jöttment népek. Megvet

kifejezés. Egy értelm vele a szláv eredet pribék.

(pribeh, Hergelaufener).
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JÖVEDÉK, (jö-v-ed-ék) fn. tt. jövedék-ét, harm.

szr. — e. L. JÖVEDELEM. Különösebben a többes-

ben basználtatni szokott Gefölle német szónak meg-

felelleg, kezdek újabb idben használni.

JÖVEDÉKI, (jö v-ed-ék-i) mn. tt. jövedéki-t,

tb. — ek. Jövedéket illet , arra vonatkozó; különö-

sen amit a jövedéktl fizetni kell. Jövedéki adó.

JÖVEDELEM
,
(jö-v-ed-el-ém) fn tt. jövedelm-

et, harm. szr. jövedelm-e. Altalán azon haszon akár

készpénzben , akár más értékben , melyet valaki jó-

szágából , mesterségébl , kereskedésébl , hivatala

vagy szolgálata , fáradsága stb. után bevesz. Földes-

ri jövedelem. Esztendei
, félévi , negyedévi jövedelem.

Egy jobbágytelek jövedelme. Fele jövedelmét közintéze-

tekre szánni. Ez évben kevesebb volt a jövedelmem
,

mint a kiadásom. Ha egy pénz a jövedelmed, kettt ne

költs. Az siség eltörlésével az ügyvédek munkája fo-

gyott, de jövedelmük is csökkent. Tiszta jövedelem, mely

a szükséges kereseti költségek lehúzása után fen-

marad.

JÖVEDELMES, (jö-v-ed-el-ém-esj mn. tt. jö-

vedelmes-t, tb. — ek. Jószágról, mesterségrl, hiva-

talról , s akármiféle keresetmódról mondjuk , mely

hasznot hajt , mely gyümölcsöz, nyereséges. Egyik

jószág jövedelmesebb mint a másik. A jól kezelt tímár-

ság jövedelmes kézi mesterség. Jövedelmes ház
, gyü-

mölcskert. Jövedelmes kocsma, vendégl.

JÖVEDELMESÍT, (jö-v-ed-el-ém-es -ít) áth. m.

jövedelmesít élt, htn. — ni v. —eni
,
par. — s. Bizo-

nyos jósságot , mesterséget , hivatalt, keresetmódot

stb. jövedelmessé tesz. Javítások által jövedelmesíteni

a mezei gazdaságot.

JÖVEDELMESÍTÉS, (jo-v-ed-el-ém-es-ít-és) fn.

tt. jövedelme8Ítés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

mely által valamit jövedelmessé teszünk. V. ö. JÖ-

VEDELMES.
JÖVEDELMETLEN, (jö-v-ed-el-ém-etlen) mn.

tt. jövedelmetlen-t, tb. —ék. Ami jövedelmet nem hoz,

hasznot nem hajt , vagy aránylagosan a rá fordított

költségeknél kevesebbet hoz. Jövedelmetlen kopár
,

homokpvszták. Jövedelmetlen puszta ház.

JÖVEDELMEZ , Cjö-v-ed-el-ém-éz) önh. m. jö-

vedelmez-tem, — tél, — étt, htn. — ni, par. — z. Jövedel-

met hoz, hasznot hajt, gyümölcsözik. A juhtenyésztés

jobbái a jól szokott jövedelmezni. A pesti házak többet

jövedelmeznek most, mint ezeltt csak tíz évvel is.

JÖVEDELMEZÉS , (jö-v-ed-el-ém-ez-és) fn. tt.

jövedelmezés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. Valamely

birtoknak , üzletnek , stb. haszonhajtása
,
gyümölcsö-

zése, jövedelemhozása.

JÖVEDELMEZ, (jö-v-ed-el-ém-ez-ö) mn. tt.

jövedelmezt. Ami jövedelmet, hasznot, nyereséget hoz,

gyümölcsöz. Jövedelmez mezei gazdaság, juhtenyész-

tés. Jövedelmez üzletek.

JÖVEDELMI, (jö-v-ed el-em-i) mn. tt. jövedel-

mi-t, tb. —ek. Jövedelemre vonatkozó, azt illet. Jö-

vedelmi ág, jövedelmi forrás ,
mérleg. Jövedelmi ké-

pesség.

JÖVEDELMIADO, (jovedelmi-adó) ösz. fn. Adó
neme, melyet valaki jövedelmeitl bizonyos kulcs sze-

rint fizet.

JÖVEL, (1), a jö igének egyik parancsoló alak-

ja , az egyes számú második személyben, s am. jöj

el. Jövel Szentlélek úr Isten. Egyházi ének.

JÖVEL, (2), (jo-v-el) régies önh. alkalmasint

gyakorító értelemben, mint járál , hálál; m. jövelt.

Eléjön Szalay A. Levelestárában egy 1556-iki levél-

ben : ..Az Magyar Bálinth jobbágyi sok hazuk (ha-

zug) hírrel jövelnek ide.
u

JÖVEMENY, (jö-v-em-ény) fn. tt. jövemény t
,

tb. — ék, harm. szr. — e v. —je. Az összes jövede-

lemnek azon része , mely a ráfordított költségek le-

húzása után mint tiszta haszon fenmarad. Ev multá-

val a részvényes társaság tagjai száz forint után tíz

forint jöveményt kaptak.

JÖVEND, (1), Cjö-v-end-) mn. tt. jövendö-t.

Aki vagy ami jönni fog , aki vagy ami ezután érke-

zendik ; következ. A jövend vendégek számára he-

lyet készíteni. Jövend háborúról beszélgetnek. Jövend
sorsáról aggódni. A jövend kor elfogulatlanul itél

majd rólunk. Jövend idre hagyni, halasztani valamit.

JÖVEND
, (2), (mint föntebb) fn. 1) Általán

minden , ami ezután történni fog. A jövendt gyaní-

tani lehet , de tudni nem. Jövendt mondani. 2) Álla-

pot , mely valakire ezután vár , vagy várhat. Jöven-

djérl aggódni. Jövendjét eljátszani. Egy jobb jö-

vend elé nézni.

..Blanka sejti a jövendt

,

S benne szörnyeket
,

Szent kolostor szüze lett ,
Elhalandó , 8 nem szülend

Rabbá gyermeket."

Erdélyi János.

j 3) Az igeidket illetleg 1. JÖV fn.

JÖVENDBELI, (jövend-beli) ösz. mn. Aki

! vagy ami ezután lesz. Jövendbeli házastárs. Jöven-
' döbeli dolgok , események.

JÖVENDBEN, (jö-v-eud--ben) ih. Jövend
idben, ezután , késbb ,

utóbbi korban. Jövendben

\

más rendet követünk.

JÖVENDÖL, (jö-v-end-öl) áth. m. jövendöl-t.

;
Jövendt mond, jósol. Üdvözítnk megjövendölte Jeru-

\

zsálem elpusztulását. Isten reád térítse azt , amit én

rólam jövendölsz. (Kisviczay). V. ö. JÖSOL.

JÖVENDLÉS, (jö-v end-l-és) fn. tt. jövendö-

' lés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Jövendmondás, jóso-

lás, elleges kijelentése annak ami történni fog. A régi

próféták jövendölései beteljesedtek. Babonás jövendölés.

V. ö. JÓSLÁS.

JÖVENDÖL, (1), Cjö-v-end-öl-ö) mn. U. jöven-

döl- /, tb. — k. Aki valamit jövendi, jövendt mond,

jósol. Jövendöl szent jósok. Szerencsét vagy szeren-

csétlenséget jövendöl czigány asszony.
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JÖVENDÖL, (2), (mint föntebb) fa. Személy,

ki jövendt mond. A jövendölök szavai beteljesedtek.

V. ö. JÓS.

JÖVENDMONDÁS, (jövend-mondás) ösz.

fn. Mondás, mely által valaki elre kijelenti, ami tör-

ténni fog. Jelenti azon hivatást vagy keresetmódot

is , melynél fogva valaki jövendöl. Jövendömondásra

megbízott istenihlelte férfiak. Jövendömondásból élni.

JÖVENDMONDÓ, (jövendmondó) ösz. fn.

Személy, ki jövendt mond. V. ö. JOS.

JÖVENDRE
,
(jö-v-end--re) ih. Jövend id-

re , késbbi , utóbbi , ezután következ korra. Jöven-

dre halasztani valamit.

JÖVENDÖSÉG, (jö-vend--ség)fn. tt. jövendö-

ség-ét , harm. szr. — e. 1) Jövend kor, id. 2) Azon

emberek öszvege, akik utánunk élni fognak.

JÖVÉNY, 1. JÖVEVÉNY.
JÖVÉS, (jö-v-és) fn. tt. jövés-t, tb. —ék, harm.

szr. — r. 1) Mozgás, mely által bizonyos helyhez kö-

zeledünk, s odaérkezünk. Jövés közben elestem. Jövés-

menés am. ide-oda járás. E/jövés
,
feljövés , megjövés

,

kijövés , lejSvés , összejövés. 2) Atv. növények haj-

tása, csirája.

JÖVESZT, (jö-v-eszt) áth. m. jöveszt-étt , htn.

—ni v. — eni, par. jöveszsz. Am. eléállít, nemzetgaz-

dasági értelemben. A latin producere, német erzeugen,

nemzctgazdaságtani szók magyar kifejezésére a ,ke-

reskedelmi szótár'-ban elfogadott új szó ; mely he-

lyett némelyek ,termel' igét használják ; azonban ez

csak arra alkalmazható, ami terem , termesztetik ; de

a kézmüvekrl, gyártmányokról s egyéb mesterséges

készítményekrl
,

pl. kalapról , csizmáról , asztalról

stb. nem mondhatjuk hogy teremnek , tehát nem is

termeltethetnek.

JÖVESZTÉK, (jö-v-eszt- ék) fn. tt. jövesztéket.

Ami jövesztetik , a természet vagy mesterség utján

eléállittatik. (Productum). V. ö. JÖVESZT.
JÖVESZTÉS , (jö-v-eszt-és) fn. tt. jövesztés-t

,

tb. — ék. Cselekvés midn valaki jöveszt. V. ö. JÖ-

VESZT.
JÖVESZTMÉNY, (jö-v-eszt-mény) fn. tt. jö-

vesztmény-t, tb. — ék. L. JÖVESZTÉK.
JÖVESZT, (jö-v-eszt-) mn. és fn. tt. jövesztöt.

Aki a természet , vagy mesterség utján valamit elé-

állít. V. ö. JÖVESZT.
JÖVET, (1), (jö-v-et) fn. tt. jövet-ét, harm. szr.

— e. Út, melyet valaki bizonyos helyhez közeledve
,

errefelé tesz. Jövetben is , menetben is találkozni. A
menet több ideig tartott mint a jövet. Idejövet , vissza-

jövet, feljövet.

JÖVET
, (2). (mint föntebb) ih. am. jövés köz-

ben , azon id alatt , míg jövünk vagy jöttünk. Most

sietnem kell , majd jövet beszólok hozzád. Jövet menet

esett az esö. Máskép : jövelt, mely régiesen felveszi a

Bzemélyragokat jövettem
,
jövetted

,
jövetté azaz

,
jöt-

tömben, jöttödben, jöttében.

JÖVETEK , (jöv-e-ték). A régieknél
,
pl. a Ná-

dor-codexben am. jó'jetek.

AKAD. NAGY SZÓTÁR. IIJ. KÖT.

JÖVETEL, (jö-v-et- el) fn. tt. jövetel-t, tb. —ék.

harm. szr. — e. Közeledésre, ideérkezésre kitzött út.

A fejedelem jövetelét várni. Használtatik összetéve is :

Megjövetel, összejövetel, visszajövetel. Atyánk megjöve-

tele bizonytalan. Összejövetelre rendelt hely , és nap.

Visszajöveteled után köztünk maradsz.

JÖVEVÉNY, (jö-ve-vény, a ve tag csak közbe-

szuratuak tekintend , mint az egyszer v is szinte

közbeszurat ; az egész e helyett : jö-v-vény) fn. tt. jö-

vevény t , tb. — ék, harm. szr. —e v. —je. Idegen

helyrl , idegen földrl , országból jött ember. A ma-
gyar királyok koronként sok jövevényt fogadtak be az

országba. A jövevényeknek szállást adni. Már nem
vagytok vendégek ésjövevények. (Sz. Pál Ephes. II. 19.)

JÖVEVENYJOG, (jövevény-jog) ösz. fn. Jog,

melylyel a jövevények birnak. Rokon vele a ven-

dégjog.

JOVÖ, (jö-v-) mn. és fn. tt.jövö-t. 1) Aki jön,

erre közeled útban van. A haza jöv gyermekeknek

ennivalót készíteni. A jöv vendégek már látszanak.

Falu végén jöv csorda , nyáj. 2) Mondjuk idrl

,

korról, mely ezután következik, mely a jelent követi.

Jöv id. Jöv kor. Jöv hét , hónap , év, század. Jöv
tavasz, nyár, ösz, tél. Jöv szüretkor. Jöv farsangon.

3) Fnévül a nyelvtanban az igének idbeli módosí-

tása , mely a jelen után következ cselekvést vagy

szenvedést, fejezi ki. A jövnek a magyarban két f
alakja vau. Egyik and end raggal, a másik fog segéd

igével. Igaz ugyan, hogy az els a régi emlékekben

leginkább föltételes mondatokban fordul elé, de ott

sincs példa nélkül, hogy a latin indicativusi jövnek
felel meg : „És oztán veendi meg (latinul : diripiet)

házát." „És mondandótok (dicetis) e hegynek." „Men-

den (zrrminden) kivalland (confitebitur) engemet em-

berek eltt." Tatrosi codex. A ,fog' segédíge hasz-

nálatát is találjuk már a XVI. századbeli emlékek-

ben is , mint Pesti Gábornál : „Ha kegig vak vakot

fog vezérleni , mind a ketten a verembe esnek. " A
XVI. századbeli levelekben (Szalay Á gyjteményé-

ben) is gyakran eléjon. — Ha a mondatban valamely

szó már kifejezi a jövt, akkor magát az igét csak

jelenben használjuk. (Jövben jelen). „Ki jövend

en utánam .... az keresztel (baptisabit) titeket Szent-

lélekben." „Mind ezeket neked adom (dabo) , ha le-

esvén imádandasz engemet." „Legottan kedig a lö-

rödelemnek napi után a nap megsetétöltetik (obseura-

bitur) és hold nem adja (dabit) világát és a csilla-

gok lehullnak (cadeut) mennyrl és a mennyei jószá-

gok megindoltatnak (commovebuntur)." Tatrosi codex.

„Majd feltalálom egykor én is

Hasztalanul keresett nyugalmam."

Kazinczy.

A f vagy alapformák újabb igei'agozást is elfogad-

nak, pl. a Sajó-Szenpéteriuk végezésében (1403-ból)

eléfordúl : hnzandana \ az erdélyi rendek végezésében

(15 72-bl) jöni fogna. Gróf Eszterházy Miklós ná-

dornál (l38ból): „de kevés effectuaa fogott még
19
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eddig lenni. Berúgna asszony imakönyvében (1513-

ból) : „És mint te barátid és esmeröid ellenöd táma-

dának és senki ö közzülök vigasztalód nem leszön

vala.
u A Tatrosi codexben : „Ha valakinek atyjafia

meghaland és ez feleséget vallott leend." (si fráter

alicujus mortuus fuerit habens uxorem). Ebben az a

nevezetes , bogy a forditó nem is a latint utánozta
,

melyben csak jelen áll (babens) , hanem saját nyelv

érzéke használtatta vele a múlt jövt. A régi Passió-

ban (Toldy F. kiadása) : „Hol vala megfogatandó,"

„mikoron vala beteljesendö." A Thaly K. kiadta

Történeti Kalászokban a XVn. századból : „Fogta-

nak volna menni; 11 „de ekkor annál feljebb való tisz-

tet (tisztséget) fogott viselni. Bethlen Gábor diadal-

énekében (1618 - 1629. Thaly K. gyjteménye)

:

„Ne taszitsd búra

,

Rút gyalázatra

,

Hozzád hajtott fejemet.

Ha tudatlanul

Eltévöledett

,

Háládatlanul

Bnben esendett

:

Mértéköljed vesszdet.

"

A mai nyelvészek némelyike kézzel lábbal ellene van

a jöv újból ragozásának, s mily helytelenül, mutatják

a régi példák is, de ezeket nem tanulmányozzák. 4) A
jöv' szó szintén fnévül használtatva am. jövend

állapot, sors, létei. Szomorú jövnek nézünk eUbe, Mily

jöv vár ezen nemzetre ?

„Múltadban nincs öröm

,

Jövdben nincs remény."

„Mivé levél e szk jelen karán
,

S mi vár reád még a jöv nyomán.

Bajza.

Garay.

JÖVÖGET, (jö-v-ög-et) önh. és gyakor. m.jövö-

get-tem, — tél, — itt
,
parancs, jövögess. Gyakorta j.

El-eljövöget hozzánk.

JÖVLEG, (jö-v--leg) ih. L. JÖVENDBEN.
JÖVÖTÉNY, (jö-v-öt-ény) fn. tt. jövötény-t, tb.

—ék, harm. szr. — e v. —je. Gabonaszárra tekerdz

gazféle vékony f. Máskép : gyövötény. Törzsöke a

hajtást, csírázást jelent jövés, jövet.

—JU, összetett névképzö, pl. borjú (=bor-i-ú),

sarjú (sar-i-ú), faggyú (=fagy-j-ú, fagy-i-ú) szókban.

JUCZI, ni kn. tt. Juczi- 1, tb. — k. A Judit név

kicsinyez alakja , s jelent fiatal kis Juditot ; vagy

csak nyájas szólitásként használtatik , mint általá-

ban a keresztnevek kicsinzöi. Némely tájakon : Judi,

Dudi, Jutka.

JÚDÁS
,
(a Juda szónak görög és latin alakja)

bibliai név, mint Jákob negyedik fiának, és a 12 apos-

tolok egyikének is neve. A héber nyelvben jehúdáh

am. magasztalt.

JUDASCSOK
,

(Júdás-csók) ösz. fn. Átv. ért.

olyan csók, mint a Júdásé, aki avval a Krisztust el-

árulta, áruló csók.

JÚDÁSFA
,
(júdás-fa) ösz. fn. Ázsiában és déli

Európában tenyész fa
,
pillangóalakú virágokkal , s

tíz lefelé hajló hímszálakkal. (Arbor Judae, Siliquast-

rum. L). Júdásfának mondják, mert, a monda szerént

Júdás az áruló tanítvány ily fára akasztotta volna

magát.

JUDIT
,
(héber eredet JH? [ösmér , ért] szótól,

innen jehúdith am. istent ösmer) ni kn. tt. Judit-ot.

Judith. Judit könyve ; így neveztetik a Bibliának

azon könyve, melyben Judit és Holofernes eseménye

följegyeztetett.

JUH, (1) fn. tt. juh-ot, harm. szr. —a. Hasonlít

hozzá a sínai jáng, török kojun, csagataj koj'i (honnét

kojcs'i am. juhász) avar eu, finn uuhi, görög oi'g, latin

ovis , némely német szójárásokban : Euwe , Uewwe

,

Auwe, angol eive (olvasd : jú) , szláv ovecz stb. Erede-

tileg ih, s a régieknél így is fordul elé számtalanszor;

s innen ihász. Somogymegyében, Endréd helységének

határában van egy dl, melyet ihállásnak neveznek,

mert egykor ott ihaklok voltak. Az ih lehellet mint-

egy kifejezni akarja azon állatnak, melyet jelent, egy

részrl feltünleg sebesen lélekz természetét, kivált

meleg idben, más részrl annak gyöngeségét és sze-

lidségét is. A juh azonban nagyobb hangzatossága

miatt divatosabb. Jelent világszerte ismert nyájas ál-

latnemet , mely az emlsök , és hasított patások ne-

méhez tartozik, s gyapja miatt leginkább becsültetik.

Hímje , melyet kosnak neveznek , üres , tekervényes

szarvai által különbözik a nsténytl. Egyébiránt a

kosok szarvai , a fajok különbségéhez képest külön-

böz alakúak. Vad juh , mely vadon állapotban , de

szintén nyájanként tenyészik Szibériában, Afrikában,

stb. Szelíd juh. Magyar juh , szrnemü hosszú fürtös

gyapjúval. Selyem juh , lágy-tapintatú finom gyapjú-

val. Kutyaszörü juh, mely közép a magyar és selyem

juh között. Anyajuh , mely tenyésztésül használtatik.

Vén juh. Köhög mint a vén juh. (Km.). Olvasott juh.

Az olvasott juhot is megeszi a farkas. (Km.). Juhokat

rizni, legeltetni. Juhokat sózni
,
fejni , nyírni. Bibliai

és egyházi képes beszédben jelenti a hiveket , meny-

nyiben papjaikkal, átv. ért. pásztoraikkal viszonyban

állanak. Monda neki (Péternek Jézus) : Legeltesd az

én juhaimat. (János 21. 17.) A jó pásztor lelkét od'

adja juhaiért. Örvendjetek, mert megtaláltam az én ju-

homat, mely élveszett vala. (Lukács.) Köz prózai nyel-

ven : birka v. birke.

JUH ! (2) széles kedvek, dombérozók, nyilván

mulatózok , lakodalmasok felkiáltó indulatszava. Ih

juh ! ih juh juh ! Összetöröm magamat, kitöröm a nya-

kamat, még sem hagyom magamat, ih juh juh, juh juh

juh ! (Tánczvers). Különbözik : juj.

JUH
, (3), v. JOH , fn. tt. juh-ot. A szekér alá

benyúló rúdszárnyat fentartó fa. V. ö. JOH, (1).
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JUHAKOL
,

(juh-akol) ösz. fn. Akol a juhok

számára. V. ö. AKOL.

JUHAR, fn. tt. juhai -t, tb. — ok
}
harm. szr. — a

v. —ja. Rokon vele a latin ornus. német Ahorn, és a

szláv jávor. Világos zöld, csipkés, s a szöló'levelekhez

némileg hasonló levelii lombos fa, melynek kemény
,

és fehér anyagjából finomabb-féle asztalosmiivek

,

szerszámok , hangszerek
,

pl. hegedk stb. készíttet-

nek (Acer. L.) Máskép : ihar, jávor.

JUHARFA, (juhar-fa) ösz. fn. 1. JUHAR.

JUHÁSZ
,

(juh-ász) fn. tt. juhász-t , tb. —ok
,

harm. szr. —a. Általán személy , ki juhokkal bánik,

ki gondjokat viseli, ó'rzi , legelteti , eteti , sózza ,
feji

stb. Különösen : számadó juhász , ki az egészre fel-

ügyel, a palóczoknál : bacsó v. bacsa ; fejs, ki a ju-

hokat feji ; köpüs , ki a köpübe fejt tejet kezeli ; bá-

rányos, ki a bárányokat rzi ; kospásztor, rüpásztor,

ki a kosokra, ürükre ügyel. Alsó Nyitramegyében ju-

hásznak nevezik az urodalmi puszták és majorok ha-

szonbérlit is , kik juhokat tartanak ; túl a Dunán :

birkás. Juhász módjára füttyenteni , botot forgatni. A
juhászok új éve Dömötör, túl a Dunán Szent Mihály

napja.

„Ha gyönyörségesen

Él valaki ily frisen
,

Elek juhász a mezben
,

Legelnek nyájim erdben
,

A hegyek havasiban

,

A vizek forrásiban."

Juhászdal (Erdélyi J. gyjt.).

„Megy a juhász szamáron

Földig ér a lába
,

Nagy a világ , de nagyobb

Boldogtalansága.

"

Petfi.

JUHÁSZAT, (juh-ász-at) fn. tt. juhászat-ot, harm.

szr. — a. 1) Juhokkal való bánás, foglalkodás. Juhá-

szaira adni magát. 2) A juhokkal való bánásmódnak

okszer , rendes ismerete. Juhászatot tanulni. Juhá-

szairól irt könyvek.

JUHÁSZATI
,
(juh-ász-at-i) mn. tt. juhászati-t

,

tb. — ak. Juhászatot illet, ahhoz tartozó , arra vo-

natkozó. Juhászati könyvek.

JUHÁSZBOCSKOR
,

(juhász-bocskor) ösz. fn.

Közönséges szíjas bocskor, milyet a juhászok, s más

pásztoremberek , kivált a hegyes vidékeken , viselni

szoktak ; máskép, telekes bocskor.

JUHÁSZBOJTÁR, (juhász-bojtár) ösz. fn. A ju-

hászgazdának, vagy bacsónak segéde. A nagyobb ju-

hászatoknál van els, második, harmadik bojtár.

„Hej juhászbojtár hol a juh?

Mért vagy te olyan szomorú ?"

Vitkovics.

V. ö. BOJTÁR.

JUHÁSZBOT, (juhász-bot) ösz. fn. Bot, mejyet

a juhászok hordanak , különösen , kajmós bot. Átv.

ért. fpapi díszbot , melyet nyilvános szertartások al-

kalmával viselnek , mint jelképét a lelki pásztorság-

nak. Szokottabban : pásztori bot, püspöki bot.

JUHÁSZBUNDA, (juhász-bunda) ösz. fn. Álta-

lán magyar juh gyapjas brébl varrott bunda.

Különösen : cseres , melynek brét cservízben készí-

tették ; csávás, melynek brét megcsáválták ; lánczon

törött , melyet sós vizbe mártott s lánczon puhított

nyers brbl varrnak. Büdös mint a juhászbunda.

(Km.).

JUHÁSZCSILLAG, (juhász- csillag) Ösz. fn. így

neveztetik az estveli, és hajnali csillag, mely szerént

intézkednek a juhászok dolgaik körül.

JUHÁSZDAL, (juhász-dal) ösz. fn. Dal, melyet

a juhászok dalolnak , s mely különösen a juhászok

életére vonatkozik, pl.

„Elszegdtem Tarnóczára bojtárnak
,

Jó legelje van ott a birkának

,

Fizetésem tíz forint húsz karajczár

,

Megél abból egy bojtár."

„A gazdámmal leszek én egy kenyéren

,

Sz.-György napján jönnek értem szekéren
,

Fölteszem a tulipántos ládámat

,

Furulyámat , dudámat.

"

Dunántúli juhászdal.

JUHÁSZDÉL, (juhász-dél) ösz. fn. Déleltti

kilencz óra idtája, minthogy a juhászok forróbb

nyári napokban ez idtájban szoktak hazahajtani , s

delelni, vagy juhokat fejni, bárányokat szoptatni, stb.

JUHÁSZÉB
,

(juhász- éb) ösz. fn. 1. JUHÁSZ-

KUTYA.
JUHÁSZFURULYA

,
(juhász-furulya) ösz. fn.

Egyszer furulya. Túl a Dunán egy réf hosszaságú, s

rendesen, hat vagy ritkán nyolcz likra, melyek a cs-

nek alsó része felé esnek.

JUHÁSZGAZDA ,
(juhász-gazda) ösz. fn. Öreg

juhász v. számadó juhász, v. bacsó. Ettl különbözik

a juhos gazda , azaz oly gazda , ki juhokat tart , és

tenyészt.

JUHÁSZGYERÉK, (juhász-gyerek) ösz. fn. Ju-

hokat rz , a bojtár vagy juhászlegény mellett szol-

gáló gyerek. A bárányokat juhászgyerekkel riztetni.

A juhászgyereket ebédért küldeni.

JUHÁSZHAJLÉK, (juhász-hajlék) ösz. fn. A ta-

nyán, szálláson
,
pusztán tanyázó juhászok hajléka

,

kunyhója, putrija.

JUHÁSZI, (juh-ász-i) mn. tt. juhászi-t, tb. — ak.

Juhászt illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Juhászi

szolgálat, életmód.

JUHÁSZIK ,
(juh-ász-ik) k. 1. JUHÁSZODIK.

JUHÁSZÍT, (juh-ász-ít) áth. m. juhászít-ott, htn.

— ni v. —ani, par. — s. Szelídít, valakit reábir

,

hogy haragját letegye, hogy lecsendesüljön. V. ö.

JUHÁSZODIK.
19*
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JUHASZKALIBA , (juhász-káliba) ösz. fn. 1.

JUHÁSZHAJLÉK.
JUHÁSZKODIK, (juh-ász-kod-ik) k. m. juhász-

kod-tam ,
—tál ,

— ott
,
par. juhászkodjál. Juhászok

életmódját, és foglalatosságát zi, gyakorolja.

JUHÁSZKOMONDOR , (juhász-komondor) ösz.

fn. Legnagyobb fajtájú jukászkutya , mely ha szeges

örvvel elláttatik , a farkassal is szembeszáll. V. ö.

KOMONDOR.
JUHÁSZKUNYHÓ , (juhász-kunyhó) ösz. fn. 1.

JUHÁSZHAJLÉK.

JUHÁSZKUTYA , (juhász-kutya) ösz. fn. Szé-

les ért. minden kutya, mely a juhásznak kisér társa.

Vannak apró fajuak, melyek ha kell, csaholva, és kö-

rül futkosva a nyájat terelgetik , s ezek a juhásznak

elválaszthatlan társai. Vannak nagyobbféle kuvaszok,

és komondorok , melyek az aklok körül tanyáznak,

az idegeneket megtámadják, s a farkasok ellen örköd-

nek ; ezek karcsú termetök , s bozontos hosszú sz-

rük által kitnk. Karcsú, mint a juhász kutya (km.).

JUHÁSZLEÁNY, (juhász-leány) ösz. fn. Leány,

ki juhok rzésével foglalkodik, vagy egyébként is ju-

hokkal bánik.

JUHÁSZLEGÉNY, (juhász-legény) ösz. fn. Ju-

hokkal bánó legény vagy ntelen juhász ifjú. A mely

vidékeken a juhászok között bizonyos czéhbeli egye-

sület létezik, ott a legény elkelbb a bojtárnál , s a

juhászgazda v. számadó után áll. Legcsiuosabbak és

legnyalkábbak a Dunántúli juhászlegéuyek.

„Suhog a szél , remeg a fa

,

Juhászlegény ül alatta

,

Rojtos , hímes gyolcsruhája
,

Bús panaszt nyög furulyája."

Népd.

„Horlobágyi pusztán fuj a szél
,

Juhászlegény búsan útra kél."

Gaal József.

JUHÁSZODÁS, (juh-ász-od-ás) fn. tt. juhászo-

dás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Harag, fellobbanás

,

dühösködés utáni lecsillapodás , megszelídülés. V. ö.

JUHÁSZODIK.
JUHÁSZODIK , (juh-ász-od-ik) k. m. juhászod-

tara, — tál, —ott. Mondjak hirtelen haragú, hóbortos

emberrl , ki miután dühében magán kivül ragadta-

tott, utóbb lecsillapodik, megszelídül, és magához tér.

Ugy látszik, már juhászodik. Ha mérgét kiönti , majd

megjuhászodik. Elemzési tekintetbl e szó értelmezése

homályos. Vájjon a juh szelidségétöl kölcsönözte-e ér-

telmét? Vagy történeti alapja valamely szelíd ju-

hász ? Vagy gyökejó s eredeti alakja joászodik, mely-

bl utóbb lett : johászodik (székelyesen ; általánosab-

ban :) juhászodik ? mit onnan gyaníthatni , mert mi-

dn a juh és juhász helyett tájdivatosan ih éa ihász

használtatik, a juhászodik helyett, tudomásunkra, se

hol sem mondják: ihászodik. Némelyek ajoh (:s:máj

zúza) szótól származtatják. Egyébiránt székely táj-

szólás szerént ugyanazt jelenti kanászodik ige is.

JUHÁSZSÁG, (juh-ász-ság) fn. tt. juhászság-ot,

harm. szr. — a. Juhászi szolgálat, életmód. Juhászság-

gal keresni kenyerét.

JUHÁSZSÍP , (juhász síp) ösz. fn. 1. JUHÁSZ-
FURULYA.

JUHÁSZSÜVEG, (juhász-süveg) ösz. fn. Süveg

vagy sipka fehér báránybrböl , milyet némely tája-

kon a juhászok , s más közemberek viselnek , felcsa-

pott karimával, melyet télen a fülekre húznak. Túl a

Dunán a juhászok kalapot , vagy télen bagósüveget

viselnek.

JUHÁSZTARISZNYA
,

(juhász-tarisznya) ösz.

fn. Tai'isznya , milyet a juhászok viselnek. Ez külön-

féle tájakon különböz : vászon vagy gombokkal ki-

rakott br, st van, nevezetesen Ersekujvárott, bunda-

börrel prémezelt tarisznya is.

JUHÁSZTAT , (juh-ász-tat) áth. m. juhásztal-

tam, — tál, — oit. Juhászít, eugeszteldésre bír.

„Mértékkel a bíró feleket juhásztat,

Közöli a vágást, engedve hibáztat."

Buda halála (Arany J.-tól).

JUHÁSZTILINKÓ
,

(juhász-tilinkó) ösz. fn. A
furulyánál rövidebb szárú tilinkóféle síp.

JUHÁSZV1TYILLÓ ,
(juhász-vityilló) ösz. fn.

Nádból vagy kákából , vagy szalmából, gazból összc-

galabított mezei sátor a juhászok számára.

JUHÁZIK, (juh-áz-ik) k. 1. JUHÁSZODIK.

JUHBÁRÁNY
,

(juh-bárány) ösz. fn. Nstény-

bárány, külöaböztetésül a kosbáránytól, jerkebárány.

JUHBAROM
,

(juh-barom) ösz. fn. A barmok

osztályának azon faja, melyet a természettudók juh-

néven neveznek, különböztetésül más barmoktól
,

pl.

a szarvasmarháktól.

JUHBÖGÖLY, (juh-bögöly) ösz. fn. Bögölyfaj,

inely tojásait leginkább a juhok orralikába rakja le

,

melyekbl a kikelt kukaczok az agy üregébe mász-

nak fel, ott táplálkoznak, átalakulnak, s a juhok ve-

szedelmes nyavalyáját, az úgynevezett kergeteget v.

kergetegséget okozzák. V. ö. BOGOLY.

JUHBÖR, (juh-bör) ösz. fn. A juh nev állat-

nak lenyúzott bre, akár készítetten, akár kikészitett

állapotban. Nyers juhbör. Cserzett , csáváit , lánczon

törött juhbör. Juhb'órböl varrt bunda , suba , ködmön ,

nadrág. Juhbövrel béllelt ruha, mente.

JUHCSENKESZ, (juh-csenkesz) ösz. fn. A csen-

keszfünek egyik faja , mely hegyes , száraz , és aszú

vidékeken terem, s a juhoknak kedves eledele. (Fes-

tuca ovina. L.). V. ö. CSENKESZ.

JUHCSIMBE
,
(juh-csimbe) ösz. fu. Apró légy-

hez hasonló tet , mely a juhok gyapjába csimbesz-

kedik, s azt megzöldíti. (Hippobosca ovina. L.)

JUHFARK, (juh-fark) ösz. fn. A juhneunü állat

farka. V. ö. FARK.
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JUHFARKU, (juh-farku) ösz. mn. Juhfarkhoz

hasonló alakú. Juhfarkú szölö, hosszúkás, karcsú ge-

rezdü.

JUHFEJTE
,

(juh-fejte) ösz. fu. A juhakol-

nak azon zuga , hol a juhokat esztrengába szorítják
,

és fejik.

JUHGANAJ, (juh-ganaj) ösz. fn. A juhnak ga-

naja, trágyája. V. ö. GANAJ.
JUHGOLYÓ ,

(juh-golyó) ösz. fn. 1) A juhnak

golyódad ganaja. Juhmogyoró.

JUHGYAPJU, (juh-gyapju) ösz. fn. A juhnemü

állatok különféle finomságú gyapja. V. ö. GYAPJÚ.
JUHÉJ

,
puszta Tolna megyében ; helyr. Ju-

héj-on, —ra, — ról.

JUHHIMLO, (juh-himlö) ösz. fn. A gyerekhim-

lhöz hasonló juhnyavalya, mely ezen állatokra nézve

igen veszélyes szokott lenni. Máskép : birkahiml.

JUHHÚS ,
(juh-hús) ösz. fn. A juhnemü állat

húsa. Pörkölt juhhús. A juhhúsnak faggyuszaga van-

Kiejtésben az egyik h elhangzik : juhús.

JUHISTÁLÓ, (juh-istáló) ösz. fn. 1. JUHAKOL-

JUHJÁSZOL ,
(juh-jászol) ösz. fn. Alacsony és

keskenyebbféle jászol, melybl a juhokat etetik. Et-

tl különbözik a sózó válu.

JUHKAS, JUHKOSÁR, (juh-kas v. —kosár)

ösz. fn. Náddal , vagy veszszvel sövényezett hely a

szabad mezn vagy ugaron , hol némely vidéki gaz-

dák szokása szerént napközben a juhokat fejik, delel-

tetik, vagy tavaszkor az ell juhokat tartják , miért

néhutt elletö-nek hívják ; túl a Dunán Gyrvidékén :

sellencz. Érsekujvárott a majorban lev aklot hívják

kosár-nák.

JUHLEGELO, (juh-legel) ösz. fn. Legel, me-

lyen a juhok járnak vagy különösen a juhok számára

alkalmas, és kijelölt legel, különböztetésül az ökör-,

tehénlegeltl.

JUHMAJOR, (1), (juh-major) ösz. fn. Major,

hol juhok tartatnak, illetleg tényésztéinek.

JUHMAJOR, (2), puszta Tolna megyében; helyr.

Juhmajor-ba, — ban, — ból.

JUHMÉTELY , (juh-métely) ösz. fn. A juhok

ragadós nyavalyája , melyet a májban kifejld és

éld férgek okoznak. (Fasciola hepatica. L

)

JUHMOGYORÓ, (juh-mogyoró) ösz. fn. A juh-

nak mogyoróhoz hasonló golyódad ganéja , mint a

kecskéké : kecskebogyó.

JUHNYÁJ
,

(juh-nyáj) ösz. fn. Együtt legel
,

seregesen tanyázó , egy pásztor rizete alatt lev
juhok.

JUHNYÍRÉS, (juh-nyírés) ösz. fn. 1) Cselek-

vés , midn a juhok gyapját nyirik. 2) Azon idtáj
,

melyben a juhokat nyírni szokták. Jujnyiréskor múlt

egy éve.

JUHNYÍRÓ, (juh-nyír) Ösz. fn. Munkás , nap-

számos, ki a juhokat nyíri.

JUHNYÍROLLÓ, (juh-nyír-olló) ösz. fn. 1.

JUHOLLÓ.

JUHOCSKA, (juhocs-ka) kicsinyezö fn. tt. ju-

hocskát. Fiatal vagy kedves juh. Átv. egyházi ért.

fiatal, szeretett hívek, pl. gyermekek, leánykák.

JUHÓL, (juh-ól) ösz. fn. 1. JUHAKOL.

JUHOLLÓ , (juh-olló) ösz. fn. Vastagabb-féle

ers szerkezet olló , melylyel a juhokat nyirik , kü-

lönböztetésül a szabó-, kertész- stb. ollóktól.

JUHOS , (juh-os) mn. tt. juhos-t v. —at , tb.

— ak. 1) Juhokkal bvelked. Juhos tartomány vidék.

2) Juhokat tartó. Juhos gazda.

JUHPÁSZTOR, (juh-pásztor) ösz. fu. Személy,

ki juhokat legeltet, riz.

JUHPÉRJE
,
(juh-pérje) ösz. fn. 1. JUHCSEN-

KESZ.
JUHREKESZ

,
(juk-rekesz) ösz. fn. 1) 1. JUH-

KOSÁR. 2) Esztrenga, vagyis korlátokkal elzárt hely,

hová a jukokat különféle czélokból szétválasztva, pl.

fejés végett, beszorítani szokták.

JUHRÜH
,

(juh-rüh) ösz. fn. Rühféle ragályos

brbetegség, mely a juhokat szokta meglepni.

JUHSAJT, (juh-sajt) ösz. fn. Juhok tejébl ké-

szített sajt. Kunsági juhsajt.

JUHSÓSKA , (juh-sóska) ösz. fn. 1. MADÁR-
LÓROM.

JUHSZALAG, (juh-szalag) ösz. fn. 1. ISZA-

LAG.
JUHSZÁM, (juh-szám) ösz. fu. Juhok mennyi-

sége ; a juhok mennyiségi állapota. A számadónak kö-

telessége a juhszámot pontosan tudni.

JUHSZÁMMUTATÓ, (juh- szám-mutató) ösz. fn.

A juhászati számadó könyvnek azon táblája , mely a

juhok számát eléterjeszti.

JUHSZÉL, (juh-szél) ösz. fn. Juhnyájnak a széle.

„Hej
,
juhszélre juhász !

Hej két oldalra gulyás!"

Népd. (Erdélyi J. gyjt.)

JUHTANÓROK ,
(juh-tanórok) ösz. fn. Juhrc-

kesz v. sellencz , v. juhkosár , azaz kerítés a szabad

mezn , hová a juhokat bezárják. V. ö. TANÓROK.

JUHTANYA ,
(juh-tanya) ösz. fn. Juhtenyész-

tésre alkalmas épületekkel ellátott mezei majorság.

JUHTARTÁS ,
(juh-tartás) ösz. fn. 1. JUHTE-

NYÉSZTÉS.
JUHTEJ, (juh-tej) ösz fn. Az anyajuh teje.

Juhtejbl készített zsendicze, túró, sajt.

JUHTENYÉSZTÉS, (juh-tenyésztés) ösz. fn.

A mezei gazdaságnak egyik legnevezetesb ága, mely

a juhok szaporításával , nevelésével , s nemesítésével

foglalkodik.

JUHTENYÉSZT, (juh-tenyészt) ösz. mn. Ki

juhokat szaporít , nevel , nemesít. Juhtenyészt gaz-

dák, uraságok.

JUHTETÜ, (juh-tetü) ösz. fn. Tetüfaj, mely a

juhokat szokta meglepni. (Pediculus ovis).

JUHTEVE ,
(juh-teve) ösz. fn. A juhhoz vagy

inkább kecskéhez hasonló állat déli Amerikában
,
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hosszú nyakú mint a teve
,
púpos szügyü, igen hasz-

nos házi állat, s teherhordásra is alkalmaztatik. (Ca-

melus láma. L.)

JUHTRÁGYA, (juh-trágya) ösz. fn. Juhok ga-

néjából való trágya. V. ö. TRÁGYA.
JUHÚSZTATÓ, (juh-úsztató) ösz. fu. Alkalmas

készület valamely folyón vagy tavon, hol nyirés eltt

a juhokat megúsztatják, és megmossák.

JUHVAJ, (juh-vaj) ösz. fn. Juhtej fölbl kö-

pült vaj.

JUJ ! JUJH ! JUJJ ! borzadást, visszaborzadást

jelent indulatszó. Jujh , mily borzasztó ! Juj beh csú-

nya ! Jujj mi ez ? Némely szójárásokban csak nagyító

értelme van : juj beh szép ! Sínai nyelven : hu, Schott

szerént : vox suspirantis seu admirantis.

JUJJIG, (jujj-ig) ih. Színig, fölig. Jujjig teli,

azaz telides teli , csurdultig. Leginkább a gabonamé-

réskor használt jujj szótól , melyet akkor kiáltanak

el, midn a mér teli van.

— JUK, magas hangon : —JÜK, (1), ösz. név-

rag a tárgymutató i v. j-böl és többes 3-ik személy-

ragából, —jok, —jök helyett az egymásután többször

eléforduló o kikerülése végett, pl. posztójuk, örökjük.

—JUK, magas hangon : —JÜK, (2), ösz. ige-

rag a tárgymutató i v. j-böl és többes 1-sö személy-

ragából, a mutató mód jelene és jövjében , s a kap-

csoló módban, mindenütt tárgyi ragozásban : mondjuk,

halljuk ; védjük, kérjük ; mondandjuk ; kérendjük.

JULCSA , JULCSI , ni kn. A Juliána név ki-

csinyezje , am. fiatal , kisded vagy kedves Juliána.

JULI, JÚLIA, ni kn. Juliána megrövidítve, és

kicsinyítve.

JÚLIAMAJOR, puszta Tolna megyében •, helyr.

Júliamajor-ba, — ban, — ból.

JULIÁN, (latin eredet, jelentése : ifjodó, julus

szótól, mely pelyhet jelent valamely gyümölcsön, pl.

baraczkon , birsalmán stb.) férfi kn. tt. Julián-t , tb.

— ok. Julianus. Hitehagyott Julián császár.

JULIÁNA, (latin eredet, jelentése : ifjodó szz)

ni kn. Juliána, Júlia.

JULINKA, JULIS, JULISKA, ni kn. Juliána

kicsinyezji.

„ Sírva váltam Julinkától

,

Szívem repedt bánatjától."

Döbrentei G.

JÚLIUS
,
(Július Caesartól neveztetett el , ki e

hónapban, melynek elbb Quintilis neve volt , szüle-

tettnek mondatik) fn. tt. július-t, tb. — ok. A polgári

évnek hetedik hava , nyárhó , szent Jakab hava, ami

éghajlatunk alatt, aratás idénye.

JÚNIUS
,

(Június , a juvenum nomine dictus
,

adest [Ovidius] ; némelyek Junótól származtatják) fn.

tt. júniust- 1, tb. —ok, harm. szr. — a. A polgári év-

nek hatodik hava , máskép : Szent Iván hava, nyár-

el, hatodhó.

JUS, fn. tt. jus-t , tb. — ok. harm. szr. — a. v.

— sa. A jog szó helyett országszerte, a nép szájában

is közdivatú szó.

„Oh én szegény notárus

,

Mit használ a jus?" Gaal József.

L. JOG.

JUSZALAG, JUSZOLAG, 1. ISZALAG.

JUT , önh. m. jut-ott
,

par. juss. 1) Valahová

mintegy kitzött czélra , végképen oda ér , oda jön.

Két órai lovaglás után állomásra jutni. A rendelt

helyre eljutni. Czélhoz jutni. A hegyrl alájutni. A vi-

zén túl jutni. Néptolongás közt a színházba jutni. El-

jutni az erd szélére. Feljutni a toronyba , hegytetre.

Sok viszontagság után haza jutni. Csakhogy ide jutot-

tunk. Már eddig ö is oda jutott. A háborúból vissza-

jutott. Es mikor jutott volna Jézus tenger elve. Es a

városba jutvájok meghirdetek mend ezeket. (Münch.

cod. Máté 8.). A Debreezeni Legendáskönyvben is

eljut am. elj, elérkezik. A Nádor-codexben ,valamibe

kerül' értelemben is. „Képzötte vala háromszáz pén-

zen jutónak" azaz háromszáz pénzbe kerülnek (Tol-

dy Ferencz). 2) Bizonyos állapotba, helyzetbe j.

Özvegységre, árvaságra jutni. Szegénységre , szükségre,

nyomorúságra, ínségre jutni. Uraságra, méltóságra, hi-

vatalra jutni. Romlásra jutni. Örök kárhozatra jutni.

Boldog Isten , mire jutánk f Tehát már ennyire jutot-

tunk f 3) Közelit ragu névvel am. valamit megkap

,

elér, valamihez fér, s mintegy járás kelés után hozzá

j. Pénzhez, kincshez, gazdagsághoz jutni ; holmi okle-

velekhez, irományokhoz, könyvekhez jutni. Titokhoz jutni.

Láttam öt , de a sok nép miatt nem juthattam hozzá.

4) Ezekben : eszembe jut, ha jól jut eszembe, am. em-

lékezem, ha jól emlékszem.

„Rózsám iszik a pinczébe'

Nem tom, jutok-e eszébe

,

Csak akkor jutok eszébe
,

Ha más leány ül ölébe'."

Népd.

5) Rész , vagy illetmény , vagy osztalék gyanánt jár

valami. Nekem csak csont jutott. Hát neked mi jutott ?

Kinekkinek öt forint jut. Jut ha marad. Köszönje meg,

ha csöszkéve jut neki. (Km.).

Ezen értelmezés után ugy látszik, hogy a jut

eredetileg it vagy it is volt, s gyöke vagy gyökeleme

a mozgást menést jelent i; it-hö\ lett jut, mint : ihjuh,

ig jog stb. Tökéletesen megegyezik vele a latin ige i-t

(eo, io). V. ö. JUTÁN. Hogy jön értelemmel bir, ki-

tetszik a R. M. Nyelvemlékek II. k. 191—192 lapjain

eléforduló mondatokból : .,Ezen közbe Mátyás deák

jutott volna, és azt mondotta volna." „Es hogy az

pap mihelen eljutott volna, ottan megholt volna."

„József is ezenközbe a városból megjuta íl (megjve).

Tihanyi cod. Krisztus születésérl.

JUTA , falu Somogy megyében ; helyr. Jutá-n,

— ra, — ról.

JUTALÉK ,
(jut-al-ék) fn. tt. jutalék-ot , harm.

szr. — a v. —ja. Általán, ami osztás, osztozás alkal-

mávaljárandóság gyanánt egynek egynek marad, vagy

mint mondani szoktuk, ami jut.
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JUTALMAS
,
(jut-al-oin-as) mn. tt. jutalmas-t

,

v. — at, tb. — ak. 1) Kevésbe kerül, ill kru. Jutal-

mas áron venni valamit. Jutalmas vétel. 2) Ill ha-

szonnal , nyereséggel járó. Jutalmas fáradság , szol-

gálat, hivatal. Jutalmas mesterség, keresetmód. Jutal-

mas vállalat, nyerészkedés.

JUTALMATLAN, (jut-al-om-at-lan) mn. tt. ju-

talmatlan-t, tb. — ok. 1) Mi hasznot, nyereséget nem

bajt; mi után vagy mivel kevés bér, kevés haszon jár.

Fáradsága jutalmatlan. 2) Meg nem díjazott. Jutal-

matlan vitéz
,
pályanyertes. Határozókép am. jutal-

matlanul.

JUTALMATLANUL, (jut al-om-at-lan-ul) ih. A
nélkül, hogy jutalmat kapott volna

;
jutalom nélkül.

JUTALMAZ, (jut-al-om-az) áth. m. jutalmaz-tam,

—tál, — ott, par.—z. Bizonyos jótettért, szolgálatért,

érdemért díjt ad. Megjutalmazni a kitn tanulókat. Az

Isten a jókat megjutalmazza. A jeles vitézeket érdemje-

lekkel jutalmazni.

JUTALMAZÁS ,
(jut-al-om-az-ás) fn. tt. jutal-

mazás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn
valakit jutalmazunk. V. ö. JUTALMAZ.

JUTALMAZÁSI
,
(jut-al-om-az-ás-i) mn. tt. ju-

talmazási-t, tb. —ak. Jutalmazást illet , azzal járó
,

ahhoz tartozó , arra vonatkozó. Jutalmazási innepély.

JUTALMAZATLAN
,
(jut-al-om-az-at-lan) mn.

tt. jutalmazatlan-t , tb. —ok. Akit vagy amit meg

nem jutalmaztak. Jutalmazatlan vitézek. Jutalmazal-

lan fáradság, hivatalbeli szolgálat. V. ö. JUTALMAZ.
Határozókép am. jutalmazatlanul.

JUTALMAZATLANUL,(jut-al-om-az-at-lan-ul)

ih. A nélkül , hogy jutalmazták volna, jutalmat nem

nyerve. Isten az erényes embert nem hagyja jutalma-

zatlanul.

JUTALOM, (jut-al-om) fn. tt. julalm-at, tb. ju-

talm-ak. 1) Bér vagy dij , mely valakinek szolgálat,

fáradság, érdem fejében jár, és jut. Aki mint cselek-

szik, ugy veszi jutalmát. Milyen a munka, olyan a ju-

talom. Aki idegen ebnek kenyeret hány , nem veszi ju-

talmát (km.). Jutalmát várni , adni. Földi , mennyei

jutalom. 2) Különösen, kitzött díj azok számára, kik

bizonyos pályán versenyeznek. Jutalmat tenni föl, va-

lamely tudományos kérdés megfejtésére. Els, második,

harmadik pályanyertes számára igért jutalom. A ju-

talmat elnyerni. Jutalomért versenyezni. Különbözte-

tésül v. ö. JUTALÉK.
JUTALOMBIRÓ

,
(jutalom-biró) ösz. fn. Biró

,

ki megítéli , kit illet a versenyzk közöl a kitett ju-

talom. Lófultatási , harczjátéki , ttcdóstársasági juta-

lombiró.

JUTALOMDÍJ, (jutalom-díj) ösz. fn. Pénz vagy

más becses jószág, melyet a versenyzknek, pályázók-

nak jutalomul kitesznek.

JUTALOMFELELET, (jutalom-felelet) ösz. fn.

Felelet, melyet valaki bizonyos pálya-kérdésre, vala-

mely kitzött jutalom megnyeréseért írásban ad. Ju-

talomfeleletek nyelvtudományi , természettani , mértani,

történeti kérdésékre.

JUTALOMJÁTÉK, (jutalom-játék) Ösz. fn.

Színházi eléadás , egy vagy több színész különös ja-

vára. Egész jutalomjáték , midn a tiszta jövedelem

egészen a jutalmazandóé. Féljutalomjáték, midn a jö-

vedelemnek csak fele illeti öt.

JUTALOMKÉRDÉS
,
(jutalom-kérdés) ösz. fn.

Kérdés , mely az illet közönséghez intéztetik , azon

hozzátétellel , hogy legalaposabb megfejtje bizo-

nyos kitzött jutalmat veend. Törvénytudományi , böl-

csészeti , szépmütani jutalomkérdések. Jutalomkérdések

hirdetése.

JUTALOMOSZTÁS, (jutalom-osztás) ösz. fn.

Nyilvános szertartás , midn bizonyos személyeknek
,

érdemeik elismerése jeléül , elre kitzött vagy utó-

lagosan határozott jutalmakat osztogatnak.

JUTÁN ,
(jut-ó-an) ih. Olcsó , ill , nem drága

áron. Jután kapni valamit. Jután venni. Érsekújvár

vidékén : intén. E tájszólás is támogatja azon állítást,

hogy a jut eredetileg it vagy it is volt. (V. ö. JUT)

s gyökeleme a mozgást, menést jelent % , mert intén

eredetileg szinte itén, azaz itöen, melynek törzsöke az

elavult : itek, itsz, it.

JUTÁNY, (jut-ó-any) fn. tt. julány-t, tb. —ok,

harm. szr. — a v. —ja. Jelent olcsót, valaminek ill,

nem nagy árát, mihez könnyen juthatni.

JUTÁNYI, (jut-ó-any-i) mn. tt. jutányi-t , tb.

—ak. L. JUTÁNYOS.

JUTÁNYOS, (jut-ó-any-os) mn. tt. jutányos-t v.

—at, tb. —ak. Mondjuk oly tárgyról, áruról, jószág-

ról, melyet jutányon, azaz olcsó áron kapni. Jutányos

pénzen venni. Jutányos vásárlás.

JUTÁNYOSÁN, (jutó-any-osan) ih. Jutányos

módon
,
jutányos pénzen. Jutányosán vásárlóit eszkö-

zök. Jutányosán árverezni.

JUTÁS, puszta Veszprém megyében ; helyr. Ju-

tas-on, —ra, — ról.

JUTH, falu Somogy megyében ; helyr. Júth-ort,

— ra, —ról.

JUTKA , ni kn. tt. Jutkát. Judit kicsinyezje.

Jutka néne. Jutk' asszony. Népies gúnynyelven jelent

együgy, papucs alatt lev férfit.

JUTTA, 1. JUTA.
JUTTAT, (jut-tat) müveit, m. juttat- ott

,
par.

juttass. Eszközli , azt teszi , hogy valami jusson, (jut

igének többféle értelmében). Valakit hivatalra jut-

tatni. A pazarlás véginségre, szegénységre juttatta öt.

Juttass nekem is a nyereségbl. Ha elfeledném ,
kérlek

juttasd eszembe.

JUTTATÁS
,

(jut-tat-ás) fn. tt. juttatás-t , tb.

—ok. Cselekvés, midn valaki valamit juttat.

JUTTIG, (jut-t-ig) ih. Elegendképen, úgy

hogy mindenkinek rész juthat belle. Olyan alkatú

mint untig, fogytig, csordultig, duztig stb. Juttig való

am. elegend. Székely szólás.

—JÜK, 1. —JUK, (1), és (2).

A 3-ben van 1303 csikk.



303 K—

K

K—

K

304

K , kisded alakban k , tizenuyolczadik bet a

magyar ábéczében , a mássalhangzók sorában tizen-

egyedik , kiejtve : ká. A keményhanguak közé tar-

tozik. Mint torok hang a g és h betk rokona , me-

lyek között legkeményebb , s velk több szóban, s

kivált <7-vel több képzben is fölcseréldik , neveze-

tesen a) 17-vel : kajmó, gajmó; kajdász, gajdol; ka-

latyol
,
galatyol ; kaliba

,
galiba ;

kondor
,
gondor

;

faikora, gugora ; káesér
,
gácsér ; kánya (cserjefaj)

gánya ; kövecs, göbecs, stb.; b) /i-val : kankalék, han-

kalék ; komp , homp ; kompol , hompol ; korhol , kor-

hol ; kuka , huka ; kuny , huny ; kurjogát , hurogat

;

kutyolló , hntyolló, stb. ; c) némely más szerviekkel
,

de szintén keménynemüekkel , nevezetesen cs-vel

és t-vél : ka , ke , kies. csa, cse ; kába , csába ; kámp,

csámp ; kopasz , csupasz ; köp , töp ; köpörödik , csö-

pörödik , töpörödik ; kup , csup ; falsz , csúsz ;
kuvik

,

csuvik , stb.

Ezen betvel kezdd gyökszók értelmét ille-

tleg

1) Számos hangutánzók vezérhangja, u. m.

kacs! kacsa, káesér; kacz , kaczag , kaczaj ; kaff,

kaöbg, kaffan , kaffant ; kah , kahol , kahácsol ; haj
,

kajált , kajabál ; kajdász , kajdacs ; kak , kakas , ka-

kuk ; kák , kákog , kákogás ; kalapa ,
kalapál , kala-

pács \ká! k, kánya ; kar ! v. kár ! kárál , karicsál

,

karapol , karattyol , károg , kárál , kárakatona
,

ká-

romkodik ; kat , katangol , katakol , kattog ;
kaly

,

katyat , katyfol ; keh , kehöl , kehes , kehécsel ; kel
,

kelep , kelepel ; kerr ! kerra , kerreg , kericzél , ke-

rep , kerepel ; kety, ketyeg ; kia , kiált, kiabál ; kiki

!

kikiri , kikirikol ; kirr , kirrog , kirrant ; koák , koá-

kol ; kob, koborcz, koborezol ; kocz, koezog, koezczan,

kocezant , koczint, koezódik ; kod, kodács, kodácsol

;

kodkodácsol ; koh, koha, kohol ; kk, kókál, kókonya
;

kol , kolomp , kolompol , koltant, koltog ; kon , kong,

kongat, kondul, kondít; kop, kopog, koppan, kop-

pant ; kor , korog , korty , kortyog , kornyikál ; kosz

(cssz) koszog, (csoszog) ; kot, kotog, kotákol, kotlik,

kótis ; koty , kotyog, kottyan, kotyvál , kotyfol ; köh,

köhög , köhécsel ; köp , köpdös , köpköd ; kösz
,

(lat.

cos) köször ; krák , krákog ; ku, kuasz, kutya, kuszi,

kuvik ; kuku, kukucs , kukucsál . kukuri, kukorikol

;

kur, kurhéja, kurjant, kurrogat, kuruttyol.

2) Valamely görbe alakot, vagy tekervényes moz-

gástjelent szók elöhangja: kacs, kacska, kacskaringó,

kacsiba , kacsint ; kacz , kacza , kaczor ; kaj ,
kajcs

,

kajcsos, kajács, kajmó, kajla; kai , kalács, kalinkó,

kalantyú, kalimpál, kalisztál, kalézol, kalandoz, ka-

landor ; kam, kamó, kampó ; kám, kámpics, kámpicso-

rodik ; kan, kancs, kancsal, kankalék ; kany, kánya,

kanyar, kanyarodik ; kasz, kasza, kaszimba, kaszim-

bál, kaszás (görbe) lábú ; kav, kavar ; kel, kelekóla,

kelenty ; kii, kilincs ; kony, konya, konyít, konyul

;

kób, kóbor, kóborol; kód, kódor, kódorog; kovv. kóv,

kóvályog v. kóvályog ; kön v. köny, köntöl, könyök
;

kum v. kun, kumik, kunik ; kuny, kunya , kunyhó.

3) Gömböly alakra, vagy kerekben forgó moz-

gásra vonatkozó szókban : kad, kada, kád ; kar, ka-

raj, karika, karima, karám; kas, kasornya ; keb, ke-

bel ; ker, kerít, kerül, kerge, kerget, kergeteg ; kér,

kéreg ; kob, kobak ; kom, komp, (felhányt földku-

pacz) kompol, kompoty, komló; kon, kondor, konty;

kop, koponya, kopoltyú, kopolya ; kor, korcz, kor-

ezolat, korlát, korong ; kór, kórász ; köb, köböl ; köcs,

köcsög ; köl, köldök, köldör ; köny, könyü, könyv
;

köp, (göb) köpez, köpezös ; kör, körny, környék ; kuk,

kukó, kukojsza ; kuk, (gug) kukora, kukori, kukoro-

dik, kukrejt ; kid, kulacs, kulák; kum, kuniak, ku-

masz ; kup, kupa, kupak, kupalag ; kur (gur) kurtula.

4) Következk azon alapforgalomban egyez-

nek , hogy a kedélynek tetsz kedves érzelemre vagy

dologra vonatkoznak , u. m. ke, v. ki, kecs, kies ; ké,

kéj ; kecs, kecsegtet, kecses ; ked, kedv, kedves, ked-

vez ; kegy, kegyel, kegyelem, kegyelet, kegyes ; kel,

kell, (tetszik) kellem, kellemes ; kém, kéméi, kémé-

let ; kény, kényes, kényelem, kényez ; kér, kérkedik,

kérkedékeny ; kin v. kén, kincs, régiesen, kénes , kí-

nál v. kénál ; kiv, kivan, kivánat ; kösz, köszön, kö-

szönt ; melyekrl megjegyzend , hogy mindnyájok-

ban vékony önhangzó, legfölebb éles i uralkodik.

5) Oly gyökök elöhangja , melyek és szárma-

zékaik í'-rel párosulva valami éleset , metszt , szú-

rósat jelentenek : kar, karcz, karezol, karm, karmol,

kararazsol, karó, kardács, kárt, kártol, kard ; kor,

korhol, korcsolya, korbál, kornicz , korsin ; kör, kö-

röm, körmöl, körömzsöl, melyekben a ,horzsolási'

hangutánzás látszik lappangani.

6) Némely szókban eltéti hang , u. m. Jcancza

=anycza, anyaló, káprázik rrrábrázik, kákombákom

^ákombákom, kém ^=.ém, mert émett =vigilans,

émetten, vigilando , a kém is vigyázó ; ként máskép :

ént, pl. vérént való atyafi ; kék = gég =r ég (szín).

A fc-val hezdd gyökszók különféle nemei és

változatai a 200-at jóval fölülhaladják , az így vég-

zdök pedig, u. m. ak, ek, ék, ik, ok, ük, bak, bek,

bék, bik, bok, bök, buk, bük stb. a 80-at. Nyelvünk-

ben ival kezdd idegen szó aránylag sok van, mi-

lyenek : kabala, kabát, kaholy, kamara, koleda, ko-

lompér stb., melyek eredetét, illetleg mely nyelvbl

történt kölcsönzését, saját rovataik alatt adjuk elé.

Egyébiránt &-val kezdd, s idegen nyelvekkei közös

szavaink között olyak is vannak , melyekrl eredeti

magyarságát kétségbe vonni nem lehet, milyenek

kivált a hangutánzók, pl. kaczag (cachinnatur), kárál

(gracillat), kerepel (crepitat), kohol (szl. kuje), kotlik

(glocitat), kótis (cutit, quatit), köször (cos); továbbá:

kajmó (camus, hamus), kalinkó (clino), kap (capit),

karcsú (gracilis), karezos, kardács (carduus, carmen),

káva (cavatura), kender (cannabis), keres, kér (cpaaerit),

kert (hortus, Garten), kör (gyrus), kéreg (cortex, crus-
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la), ki, kilci (quis, quisquia), kar (chorus), kor (%r)óvng),

kép, koponya (caput), könyök (genu), stb.

—K
, (1), némely szókban csupán kihangzásos

toldalék, mint : viasz-k, tövis-k, varacs-k, rovát-k, pi-

líncz-k, belecz-k.

—K
, (2) , több helynevek képzje , m. Det-k

,

Szépet- k, Becs-k, Vis-lc, Püs-k, Gyönk, stb.

—K, (3), névképz , és pedig a) segédhangzó-

val, vagy hangugratólag ,
vagy a nélkül, mint : étek,

élk ; ajak. ajk ; marok, mark ; b) segédhangzó nélkül

:

fark, hüvelyk, sark. stb. 1. Elbeszéd 145. 1.

— K, (4) középképz , a gyakorlatos kodik, ké-

dik, ködik, kál, kél, képzkben , s nem egyéb , mint

a szintén gyakorlatos g változata, pl. gondol-g-at, gon-

dol-k-od-ik, tol-og-at, tol-ak-od-ik ; tar-og-ál tur-k-ál ;

szur-og-ál , szurkál ; vájogál , vájkál , 1. Elbeszéd,

129. 1.

—K, (5) többesszám képzje. Rendszerént, f-

kép mássalhangzó után segéd elhanggal : ak, ele, ék,

ok, ök, mint : ház-ak, nép-ek, kert-ék, bor-ok, bör-ök. De
az egyszer k itt sem példa nélküli, pl.

„Ne higyj a legénynek
,

Tüzes e lelkének

;

Mert meg tudja csalni

Gyermekit emberknek.
u

Csángó dal (Erdélyi J. gyjt. I. K. 428. 1.)

A régi halotti beszédben is olvassuk : angyelkot

^angyalokat. Az önhangzóval végzd nevek után

egyszer alakban, mely esetben a rövid a e önhang-

zó megnyúlik , mint : fa, fá-k, kepe, kepé-k, az i, u,

U pedig röviden marad, mint : tepsi-k, kapu-k, köpü-k

;

de melléknevekhez rendszerént itt is önhangzóval

függednek, mint földi-ek
,
pusztai-ak

,
gyönyörü-ek v.

gyönyör-k, szomoru-ak v. szomorú-k, stb. Ugyanezen

k mint többesszám képzje marad a magyar személy-

névmásoknál, u. m. mink (=en-enk), tik (=te-k) és

ök , st az ezektl származott személyragoknál is

,

mind személyragozott neveknél , mind igéknél
,
pl.

neveknél : kép-ünk, kép-e-tek, kép-ök, kép-ei-nk, kép-ei-

tek, kép-ei-k ; igéknél : kér-ünk (régiesen és tájdivato-

san ma is : kérnk és kérenk), kér-tek, kér-nek, (=kér-

önök).

Egyébiránt neveknél a többesszám segédhang-

zóját követik (némi kivétellel pl. a sziszegöknél) mind-

azon képzk és ragok önhangzóji ,
melyek úgy-

nevezett ötáguak , u. m. ház, hkz-ak, ház-am, ház-os,

hkz-al, ház-aes-ka ; kéz, kez-eA, kez-e£, kez-em, kcz-el,

kez-es, kez-ecs-ke ; szem, szenved, szém-e7, szém-cm

,

szém-es , szém-e'Z , szém-ér , szem-en-ként, szém-ecs-

ke; gond, gond-o&, gond-ot, goná-om, goná-ol, gond-os,

gond-ocs-ka ; kiirt, kürt-ó'A, kürt-öt, kürt-öm, kürt-öl,

kürt-ös, kürt-öcs-ke. (De : asztalos-ok, asztalos-t, ju-

hász-ok, juhász-t). Ugyan e szabály szerint ragoztat-

nak az önhangzóval végzdök
, mint : kapa, kapá-A,

kapá-Z, kapá-m, kapá-Z, kapa-.? kapacs-ka ; kefe, ke-

fe-/;, kefe-/
1

, kefé-w, kefé-Z, kefé-s, kefé-cs-ke, stb.

AKAD, NAGY 82ÓTÁB III. KÖT.

Részletesen a többesszám képzjét illetleg , 1. El-
beszéd, 54—56 1.

Jelentésére nézve alapértelme : sok, sokaság,

vagyis egynem egyének illetleg alanyok szapo-

rítása, seregesitése , minél fogva a gyakoritás alapfo-

galmával rokon. Ezen nézetbl kiindulva a többes-

szám k képzje azonos a gyakorlati g-vel s közvet-

leg azon s-vel, mely szintén gyakorlatos igéket, vagy

sokasító neveket képez, s önállólag az és v. s kötszót

alkotja. Maga a sok szó és ság ség képz a tájdiva-

tos es-eg (=és-még) szó elemeibl látszik alakltnak,

1. Elbeszéd, 127. 1.

Nyelvhasonlitási tekintetben hangban és érte-

lemben legközelebb áll a magyar többesi —/c-hoz a

sínai Mai vagy kin, vagy hian, st tu (=rtö-bb ?) is,

pl. kuo-kiai vagy kuo-hian =királyság-ok v. minden

királyság, dsin-kiu v. dsin-tu =emberek ; de vannak

itt némely sokaságot jelent szók is , melyek a név-

nek elébe jönnek, ú. m. csúng v. csu, vagy su, vagy

to =sok
,
pl. csúng dsin sok ember, így to dsin, de

to utói is állhat : dsin-to. (Endlicher István sínai

nyelvtana). A finn-lapp nyelvben is a többes képz-

je : k, pl. csalme-k ; a persában egyik többes képzje :

há (mely közelebb a sínai hian-n&l rokon), pl. tír-há

=nyilak (tr-ök ?); a svéd-lapp-ban is h, pl. csalme-h;

a szuómiban vagy külön finnben : t, pl. silmd-t,

(z=szem-ek), mordvinban szintén
,

pl. salmz-t ; az

észtben revali tájejtés szerént : d, pl. silma-d, a mon-

golban is egyik többes szinte d-vel képeztetik , s ön-

hangzón végzd neveknél ss-szel. Ezen s (=sz)

képezi rendszerént az árja nyelveknek is többesét.

A tatár s török nyelvekben a többes képz alakja

lar ler els tekintetre is összetettnek látszik. T. i. a

tatár nyelvekben a harmadik személyi névmás o vagy

u, s Z-lel megtoldva ol vagy ul (=magyar ö). Ennek

többese a tatárban : olar vagy ular, néhutt alar is

(=k, azok) ; s ezekbl alakult az ismeretes lar ler,

a honnan
,

pl. kalpaklar (=rkalpag-azok ,) idi-ler

(=volt-ök), semmi más mint a harmadik személynév-

más többese , mint a magyarban is volt-ak, ara. volt-

ok. Úgy hogy a török-tatár bi-z vagy mi-z (=mink)

és szi-z (=tik) névmásokban már valósággal csak az

r-rel rokon z (melyek ezen nyelvekben gyakran ro-

konúlnak) a többes képzje. A mongol egyik töb-

bese : nar ner, hasonló eredet.

—KA, (1) vékonyhangon —KE, kicsiny itési

képz, mint : leány-ka, madár-ka, legény-fce. Külö-

nösen a keresztnevek többnyire egyszer ka ke kép-

zket vesznek fel, mint János-ka, Maris-ka, Gyur-ka,

Peti-ke, Erzsi-ke stb. Különben gyakran a szintén ki-

csinyít acs-ecs-vel párosulva : acska, ecske, hangren-

dileg : écs-ke, ocs-ka, öcs-ke ; mint : hkz-acska, füv-

ecske, kert-écske, bor-ocska, tör-öcske, 1. Elbeszéd,

12<;. 1.

—KA, (2), vékonyhangon —KE, névképz,

mely eredetileg ga, gc vagy oga, ege, ége, ogó, egö,

égö, vagyis az og, ég, ög képzó'jü gyakorlatos igék ré-

szesüljének változata , mint : locsog-ó , locsog-a
,

20
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locsk-a; csacsog-ó csacsog a, csacska; bugyog-ó, bu-

gyog-a, bugyk-a, fécség-ö, fecség-e, fecsk c, czinég-ö,

czinég-c, czink-c. V. ö. Elbeszéd, 122. 1.

KA, elvont gyökeiéin. 1) Tiszta torokhang,

melytl bangutánzással neveiket kölcsönözték a) oly

állatok , különösen madarak , melyek ers torokhan-

gon szólanak , mint : kakas , kakuk , karoly , ka-

csa ; b) oly igék, és származékaik, melyek, néha más

hanggal is toldva, a természeti ka hangot utánozzák,

mint : kaczag, kaffog, kahol, karatyol, katakol, kattog.

2) Jelent, miként általában, hajlást, görbülé&t, pl. ezen

szókban : kaczor, kacs, kacskaringós, kád, kagyló, kaj,

kajla, kajsz, kajszos, kajmó, kajmacs, kacsiha, kalács,

kalinkó, kalantyú, kalimpáz, kalistál, kamó, kampó

,

kancsal (kamcsal), kandikál, kany, kanyar, kanyúl,

kapa, kasza, kapcs, kar, karé, karika, karima, káva

(=zka-av-a), kavar, stb.

KA, megnyújtott torokhang, egyszersmind gyök-

eleme némely hangutánzónak , mint : kákog, kánya,

károg, kacsa, kárál.

KAÁL v. KÁÁL, 1. KÁL.
KAAN, falu Baranya megyében ; helyr. Klán-

ba, — ban, —bél.

KAB, (1), elvont gyök és hangutánzó, melybl

kába, kabócza, fnevek származtak. Talán azonos kap

gyökkel, mert kabarász is am. kaparász.

KAB
, (2), Puszta neve Veszprém megyében

;

helyr. Kab-on, — ra, —ról.

KAB, elvont törzsök , melybl kába és szárma-

zékai erednek. Gyöke rokon a csáb szóban lev csa

gyökkel , mely az egyenes útról félretérést jelent , s

melybl ered csáb-a, szintígy káb kába. Eredetileg káb

jelent állapotot , midn valakinek feje szédül , súly-

egyenét veszti , s átv. ért. midn a lelki tehetség

tompa, s rendes mködésekre képtelen, vagy a meg-

fontoló er hiánya miatt határozataiban, ítéleteiben in-

gadoz. A persában kháb (ofjÁj am. álom. V. ö.

KÁBA.
KÁBA, (1), (kab-a) fn. tt. kabát. Ragadozó ma-

dárfaj a sólymok nemzetségébl. Elfajzott, mint kába,

sólyom nemzetétl. (Gyöngyösij. Párizpápai szerént la-

tinul : subbuteo. Megvan a cseh nyelvben is : koba.

KÁBA, (2), falu Bihar megyében; KIS—

,

puszták ugyanott és a Nagy-Kunságban ; helyr. Ka-

bá-n, —ra, —ról.

KÁBA
,

(káb-a , a törökben kába am. durva)

;

mn. tt. kábát. Képzésre , némileg értelemre is rokon

vele a csába. Származékai : kábít, kábul. 1) Tulajd.

ért. szédelg , s a szédelgés miatt tántorgó , szilárd-

talan állású ; de ezen elemzésen alapult eredeti ér-

telme jóformán kiavult. 2) Átv. buta , tompa esz
,

ostoba , kinek elhatározott gondolkodás módja , itél

ereje nincs, ki szédelg gyanánt a körülötte való tár-

gyakról tiszta tudattal nem bír.

KABAK , fn. 1. KOBAK.
KABALA , fn. tt. kabalát. Megegyezik vele a

latin caballus , szláv kobola v. kobila , olasz cavallo,

cavalla , franczia cheval stb. Jelent kancza-lovat

;

Udvavhelyszékeu mindenféle lovat is. Eke kabala am.

ekeló ; Csíkban : kétden (= kénytelen) csúszó. A
persában kalaba am. eke. Kriza J. szerént, ha a ma-

toláló vétségbl azon egy nyomban kétszer veti a fo-

nalszálat , mondják : kabalát vetett. Erdélyben diva-

tozó szó, honnan ezen erdélyi helynevek is : Kabala-

patak és —pataka, Kabalahágó (hegy neve) stb.

KABALAPATAK , falu Máramaros megyében
;

helyr. Kabalapatak-on, —ra, — ról.

KABALAPATAKA, erdélyi falu Bels- Szolnok

megyében ; helyr. Kabalapataká-n, — ra, —ról.

KABALASAJT, (kabala sajt) ösz. fn. Sajt, ka-

bala-, vagyis kanczatejbl.

KABALÁSPATAK, falu Bihar megyében; helyr.

Kabaláspatakon, — ra, —ról.

KÁBÁLKODÁS
,
(kába al-kod-ás) fn. tt. kár

bálkodást , tb. — ok, harm. szr. —a. Kába , buta,

tompa észre mutató cselekvések gyakorlása.

KÁBÁLKODIK, (káb a-al-kod-ik) k. m. kábái-

kod-tam, —tál, — ott. Kábán, bután, ostobául cse-

lekszik.

KÁBÁN, (káb-a- an) ih. Kába módon, azaz os-

tobául, kábult észszel, fejjel.

KABAR, palóezos tájejtéssel am. Kavar, 1. ezt.

KABARÁSZ, tájszó, kaparász helyett ; 1. ezt.

KABARÉK, (1), (kab-ar ék) fn. 1. KAVARÉK.

KABARÉK, (2), tájszó, habarék helyett ; 1. ezt.

KÁBASÁG, (káb-a-ság), fn. tt. kábaság-ot, harm.

szr. — a. Butaság , tompaeszüség, ostobaság, a lelki

tehetségnek tiszta felfogás és öntudat nélküli álla-

pota. Mondják tettrl is, mely ily lelki állapot ered-

ménye. Micsoda kábaság ez? Ki látott ily kábaságot?

KABASZILVA, (kaba-szilva) ösz fn. Kassay J.

szerént noszvaji szó Borsod megyében s am. a fran-

czia eredet reine-claude , közönséges kiejtéssel :

ringlott.

KABÁT
,

(rokon a latin habitus
,
persa kába

,

török kab'i szókkal ; a régi német chap fels öltönyt

jelentett ; kabát eléjön a cseh nyelvben is) ; fn. tt.

kabát-ot, harm. szr. —ja. Német szabású hosszú férfi-

ruha, kaput. Erdélyben vászonkaput. V. ö. KAFTÁN
név , és KAP, elvont gyök.

KABÁTOS, (kabát-os) mn. tt. kaUtost v.

—at, tb. — ak. Kabátba öltözött, kabátot visel, ka-

putos.

KÁBÁUL
,
(káb-a-ul) ih. Kába módon , bután,

tompaeszüleg, ostobán, kábán. Kábául nézni, bámulni

valamit. Kábául beszélni, cselekedni.

KÁBÍT, KÁBÍT, (káb-a ít) áth. m. kábít-ott

,

htn. —ni v. —ani, par. — s. Kábává tesz, azaz, bu-

tít, az észt eltompítj i , az elmeert rendes mködé-

seire képtelenné teszi. Az ers ital , a nagy gz , a

szüntelen ágyumoraj elkábítja az embert. Átv. ért. mond-

juk oly tárgyakról, melyek az ebnét elfogulttá teszik,

vagy az akaratot bal útra térítik. Álokoskodással

,
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czifra beszédekkel kábítani a hallgatóságot. A klilfény,

és dicsség elkábította öl.

KÁBÍTÁS , KÁBÍTÁS . (káb-ít-ás) fn. tt. ká-

bítást, tb. —ok, harin. szr. — a. Cselekvés, mely ál-

tal valakit kábítanak , kábává tesznek. V. ö. KÁBÍT.

KÁBÍTÓ, KÁBÍTÓ, (káb-a-ít-ó) mn. tt. kábítót,

Ami v. aki kábít. Kábító italok. Kábító gz, melegség.

Kábító beszédek. Különösen mondjuk oly szerekrl

,

melyek az idegrendszerre igen nagy hatással levén

az elmét megtompítják. Kábító szerek, porok. Kábító

álomital.

KABÓCZA
,
(kab-ó cza) fn. tt. kabóczát. A rét

füveit emészt apró sáskafaj, szökcs, szütyke. Má-

sok szerént ain. tücsök.

KABOLA, 1 KABALA.

KABOLD , mváros Soprony megyében ; helyr.

Kabold-on, — ra, —ról.

KÁBOLGYA
,

(káb-ol-gy-a) fn. tt. kábolgyát.

Mint a kába törzsök származéka, jelent kábaságot, 1.

KÁBASÁG.
KÁBOLGYÁS

,
(káb-ol-gy-a-as) mn. tt. kábol-

gyás-t v. — at, tb. —ak. Kábaságban szenved, ká-

bult, ostoba, butaesz.

KÁBOLGYÁSKODIK
,
(káb-ol-gy-a-as kod -ik)

k. 1. KÁBÁLKODIK.
KÁBOLYOG, (káb-oly-og) önh. m. kábolyog-tam

v. kábolyg-ottam. L. KÁBÁLKODIK.
KABONA, (kab on a) fn. tt. kabonát. Bodrog-

közben am. keresztfa a házfödél tarékján , hogy a

szél meg ne kezdhesse a szalmát vagy nádat. így
nevezik az ekelovat is. Ezen utóbbi értelménél fogva

eredetileg alkalmasint kabola v. kabala, mert másutt,

különösen Erdélyben az ekelovat kabalának hívják.

KÁBOS
,
(káb-os), RABOSKODIK, 1. KÁBA

,

KÁBÁLKODIK.
KÁBUL, KÁBUL, (káb-a-úl) önh. m. kábult.

Kábává lesz, esze tompul, butul. Ers dohánytól ká-

bul a feje. Elkábul, megkábúl. Átv. ért. bizonyos er-

kölcsi benyomás által lelki erejét, önállóságát veszti,

az észnek és akaratnak helyes útairól eltántorodik.

A dicsvágy , s fényes ígéretek által elkábulni. V. ö.

KÁBA.
KÁBÚLÁS , KÁBULÁS ,

(káb-a-úl-ás) fn. tt.

kábulás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Szenved álla-

pot , midn valaki kábul. Kábulás miatt se nem lát,

se nem hall. Kábulásig meleg ezen szoba. Az ers do-

hány kábulást okoz neki. V. ö. KÁBUL, KÁBA.

KÁBULAT , KÁBULAT
,

(ka-ab-úl-at) fn. tt.

kábidat-ot , harm. szr. — a v. —ja. Kábult állapot.

KÁBULT, (káb-a-úl-t) mn. tt. kábult-at. Aki

kábává lett, eszében megtompult , butult. Bortól ká-

bult iszákosok.

KÁBULTAN, (káb a-úl-t-an) ih. Kábult álla-

potban , butultan , ostobán.

KÁBULTSÁG, (kába ult-ság) fn. tt. kábult-

ság-ot, liarm, szr. —a Kábult állapot. Kábultfogában

félrebeszél. Merevedett nézése kábultságra mutat. V. ö.

KÁBULT, KÁBA.
KACS, (1), fn. tt. kacs-ot , harm. szr. —a v.

— csa. Gyökeleme a hajlást
,
görbeséget jelent ka,

melyhez a kicsinyez cs képzöbetü járulván alakult

a kacs, azaz, fonalforma, és különféle irányban meg-
görbül hajtás több növényeken, mely által más tes-

tekre felkúsznak s beléjök fogódzanak. Ilynem ka-

csok vaunak a szlvesszkön, dinnyék szárain, bor-

sókon, babokon, s több felfutó növények indáin. Szár-

mazékai : kacskaringó , kacskaringós.

KACS, (2), természeti hangutánzó, melybl ura-

csa származott, minthogy ezen madárfaj kiáltó szava:

kacs ! kacs, vagy hosszú á-val : kacs ! kacs !

KACS
, (3), elvont gyöke kacska , továbbá ka-

csing v. kacsong s kacsint v. kacsont stb. szóknak. Je-

lentése általán : görbeség , különösen szemmel hu-

nyorítva félreintés ; a persában Beregszászi szeréut

gands am. kacsintás ; a finnben pedig katson am.

nézek.

KACS, (1), fn. tt. kács-ot. Dunántúl több vidé-

ken a köznép nyelvén összehúzva kohács- v. kovács-

ból. Há mész ? Ee mek a kácsho, loakat patkónyi.

KACS
, (2), hatigutánzó , s jelenti a kacsának

kiáltó szavát. Röviden : kacs.

KACS, (3), falu Borsod megyében; helyr. Kacs-

on, —ra, —ról.

KACSA
,
(kacs- a) fn. tt. kacsát. Ismeretes vízi

madár, egyenes , és sárgavörös csrrel és sárgavörös

vagy barnás uszóhártyával. (Anas boschus). A szelíd

házi kacsa tollai fehérek vagy tarkák , a vadkacsáéi

tarkák s teste valamivel kisebb
, és karcsúbb mint a

szelídé s csre zöldes sárga. Máskép : kacsa v. récze
,

rucza, gócza. A persa, török és tatárnyelveken kaz, a

németben Gans , svédben gds stb. ara. lúd. Átv. ért.

hírlapi kacsa, am. hazug hír, hamis tudósítvány.

KACSA, I. KACSA.
KACSAFOGÁS

,
(kacsa fogás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn a vadászok vad kacsákat fognak.

KACSALÁB, (kacsa-láb) ösz. fn. A kacsa nev
madár úszóhártyás lába. Átv. ért. kacsalábon lenni,

am. alig tengeni, vagy kövér kacsa módjára biczegve

mozogni.

KACSÁND , falu Zemplén megyében ; helyr.

Kácsánd-on, —ra, — ról.

KACSÁNY, (kacs-any) fn. tt. kacsány-t , tb.

— ok, harm. szr. — a v. —ja 1. KOCSÁN.
KACSAOL

,
(kacsa-ól) ösz. fn. 01 vagy rekesz,

melyekben a kacsákat zárva tartják és hizlalják.

KACSAORR, (kacsa-orr) ösz. fn. 1) Tulajd.

ért. a kacsa nev vizi madár orra , csre. 2) Átv. és

természetrajzi ért. ketts tekenjü csigafaj , mely a

kacsa orrához hasonló. (Sole).

KACSÁR, (kacs a-ar) fn. tt. kacsár-t, tb. — ok,

harm. szr. —a v. —ja, 1. KACSAORR. 2).

KACSASERÉT, (kacsa-serét) ösz.'fn. Nagyob-

bacska serét, a nyúlserétnél kisebb , melylyel a vad-

kacsákat s más vízi madarakat ldözik.

2U*
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KACSATOJÁS, (kacsa-tojás) ösz. fn. A kacsák

neméhez tartozó vizi madár tojása. A házi kacsatojá-

sokat ltotlós tyúk alá tenni és kiköltetni.

KACSÁZ, (kacs-a-az) önh. m. kacsáz-tam, — tál,

— ott, par. —2. Kacsákat vadász, fogdos.

KACSÁZÁS
,

(kacs-a-az-ás) fn. tt. kacsázás-t

,

tb. —ok, harm. szr. — a. Kacsákra vadászás, vadka-

csák ldözése, fogdosása.

KÁCSER, (kács-ér. a cseh nyelvben is : kácser)
;

fn. tt. kácsér-t, tb. — ok, harm. szr. —ja. Hím kacsa.

Kacskaringós fark-tollú kácsér. Máskép : gácsér.

KACSFALU, helység Szepes megyében ; helyr.

Kácsfalu-ba, — ban, — ból.

KACSI, 1. KACSÓ. Mándy Péter szerént gyer-

mekintés is.

KÁCSI, fn. tt. kácsi-t. Gyermekszó, s nem egyéb

mint a megrövidített kalács, mely i hozzátétellel kicsi-

nyezö alakot ölt
;

s jelent gyermekuyelven kenye-

ret vagy kalácsot. Kell
, fiam, kácsi ? V. ö. GYER-

MEKSZÓ.
KACSIBA

,
(kacs-ib-a) mn. tt. kacsibát. Gyöke

a görbeséget jelent kacs , innen ab v. ib képzvel

kacsab, Itacsib, mint kasz, kaszab, kaszib, kaszabol, ka-

szibál, végre minséget jelent a képzvel : kocsiba.

Jelent horgas, lcsös lábút, vagy általán meghorgadt,

meggörbült valamit. Nevezetesen így nevezik a Ba-

laton mellékén a kaszanyél bal fogatóját ; a jobbkéz-

beli neve : bankó.

KACSING, (kacs-in-og) önh. m. kacsing- ott, litn.

—ni v. —ani. L. KACSINGAT.
KACSINGAT

,
(kacs-in-og-at) önh. és gyakor.

m. kacsingat-tam, — tál, —ott, par. kacsingass. Gyö-

ke a görbeséget jelent kacs. 1) Tulajd. ért. hunyorgat-

va, szemét vagy szemeit félre húzogatva , nem egye-

nesen nézeget. 2) Átv. szerelmesen, hamisan tekinget

valakire. Kacsingatnak egymásra.

KACSINGATÁS
,
(kacs-in og-at ás) fn. tt. ka-

csingatás- t, tb. —ok, harm. szr. — a. Hamisan, alat-

tomosan hunyorgó nézegetés. V. ö. KACSINGAT.
Szerelmes kancsingatások.

KACSINGATÓ, (kacs-in-og-at-ó) mn. tt. ka-

csingató-t. Aki vagy ami kacsingat. Leányokra kacsin-

gató ifjak. Hamisan kacsingató szemek.

KÁCSINGÓZIK
,
(kacs-ín-og-ó-oz-ik) k. m. ká-

csingóz-tam,—tál, — ott. Kíváncsian tekinget valamire.

Tájszó. Nyilván kacsing szótól. Néhutt : ácsingózik.

KACSINKA, (kacs-in-ka) fn. tt. kacsinká-t. Kis

kacs, kacsocska. V. ö. KACS.
KACSINT

,
(kacs-in- 1) önh. m. kacsint-ott , htn.

—ni v. — ani, par. — s. Szemével alattomos, titkos,

hamis , félrehajló vágást
,
pillantást tesz. Lopva oda

kacsintott. En is kacsintottam , 8 is.

„Ez a szemem , ez az egyik
,

Jobban kacsint, mint a másik." Népd.

Átv. ért. erdélyi tájszólással am. darabosan , nem
elég könnyen beszél valamely idegen nyelvet. Kegyed

kacttint (néhutt : kocsint) egy kissé a magyarban. V.

ö. KANCSAL, KANCSI, KANDI

KACSINTAS
,
(kacs-in-t-ás) fn. it. kacsintás-t

,

tb. —ok , harm. szr. —a. Hamis , alattomos , leske-

ld pillantás , milyen a szemmel beszél szerelme-

seké szokott lenni. V. ö. KACSINT.
KACSINTGAT, KACSINTGATAS , 1. KA-

CSINGAT, KACSINGATÁS.
KACSKA

,
(kacs-ka) kicsinyez fn. tt. kacskát.

Kis kacs. Mondják emberrl is, kinek egyik karja rö-

videbb vagy hibás görbeségü.

KACSKANYAK, (kacska-nyak) ösz. fn. 1)

Görbe, félretekeredett nyak. 2) Növéuynem , a két

fbb hímesek seregébl és födetlen magvuak rendé-

bl, melynek virágcsészéje öt egyenetlen rovatra osz-

lik. Virágcsövének egyetlen nyilasa vau , melyen két

hosszú , és két rövid hímszálak állanak. (Bugula

,

Ajuga. L.) Fajai : tornyos, havasi, halmi, ostorindás,

kalincza-k.

KACSKARING, (kacs-kar-ing) fn. tt. kacska-

ring-ot, harm. szr. —ja. Alkotó részei , a görbeséget

jelent kacs és kar (kör) , a mozgást jelent in és

gyakorlatra mutató g képzk A székelyeknél ó vég-

zettel karingó (i^rkering) magában is divatozik s

am. örvény. (Kriza J.) Jelent általán oly tárgyat
,

melynek alakját ide-oda hajló
,
görbed , egymásba

fonódó vonalak képezik , milyenek némely növények

tekergs kacsai vagy a ruhákra varrott czifra sújtá-

sok vagy fodrokba hajtogatott hajfürtök. A termé-

szetrajzban jelent hüvelyes növénynemet a két fal-

kások seregébl és tízhímesek rendébl , mely déli

Európában a szabad mezkön tenyészik , s melynek

hüvelyei görbék , s a skorpió farkához hasonlók.

(Scorpiuros. L.)

KACSKARINGÓ
,

(kacs-kar-in-g-ó) fn. kacska-

ringó-t. Ide-oda görbed, hajló, egymásba fonódó szá-

lakból, fonalakból álló czifraság, sujtás, fodor. Kacs-

karingóra hímezett ködmön
, bakonyi szr. Kacskarin-

góra sujtásozott nadrág , dolmány.

KACSKARINGÓS
,
(kacs- kar- in-g-ó-os) mn. tt.

kacskaringós-t v. — at , tb. — ak. Kacskaringóval

czifrázott , sujtásos , fodorított , túlságosan ékesített

,

piperézett. Kacskaringós fürtök. Kacskaringós dol-

mány , ködmen , szr. Kacskaringós toll , szalag a ka-

lapon. Kacskaringós menyecske. Tájdivatosan : Icaty-

karingós, kaczkaringós. Jellemzetes kifejezés a népies,

közép, és tréfás Írásmódban.

KACSKARINGÓSAN
,

(kacs-kar-iu-g-ó-os-an)

ih. Kacskaringós alakban v. módra. Kacskaringósan

fodrozott fürtök. Kacskaringósan varrni a szalagot a

szoknyára.

KACSKARINGÓZ, (kacs-kar-in g-ó-oz) áth. m.

kacskaringóz-tam
,
—tál, — ott

,
par. — z. Valamit

kacskaringósan czifrál, túlságosan , ízléstelenül pipc-

réz. V. ö. KACSKARINGÓS.
KACSLÁBU, (kacs-lábu) ösz. mn. 1) Emberrl

szólva am. térdnél begörbed lábú , ki térdeit össze-

veri. 2) Mondják lóról , ökörrl
, tehénrl , melynek

hátulsó lábai, csánkjai a hajlásban egymáshoz dör-

gölödnek. Máskép ; kajcsos , kaszás, kosziba, kacsiba,
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KACSÓ, fn. tt. kacsó t, barin, szr. —ja. Gyer-

meknyclvben vagy gyermekekhez szólva ain. kis ké*z,

kezecske. Add ide a kacsodat. V. ö. GYERMEKSZÓ.

KÁCSOG, (kács-og) önh. m. kácsogtam, — tál,

— ott. Mondják tulajdonkép a kacsáról , midn kacs

hangon kiált ; átv. ért. emberrl is, ki kacsa módjára

sápogva kiáltoz.

KÁCSOGÁS, (kács-og- ás) fn. tt. kácsogás-t, tb.

—ok. Kacsa módjára kiáltozás.

KACSOL, (kacs ol) áth. m. kacsol-t. A növény

levelét kacscsánál fogva lemetszi, letöri, leszakasztja.

Dohányt, szölölevelet kacsolni. Szélesebb ért. a növé-

nyek kacsait letépi.

KACSOLÁS
,
(kacs-ol-ás) fn. tt. kacsolás-t , tb.

— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn valamely nö-

vény kacsait letépik, lecsípik, lemetszik.

KACSOLÓDIK, (kacs-ol-ód ik) k. m. kacsolód-

tam, — tál ,
—ott. Kacs módjára valamihez kapasz-

kodik, valamire felfut.

KACSONG, (kacs-on-g) önh. m. kacsong tam v.

—ottam, —tál v. — otlál, —ott, htn. — niv. — ani.

Hamisan, titkosan, alattomosan, szerelmesen pillong,

tekinget.

KACSONGAS, (kacs-on-g ás) fn. tt. kacsongás-t,

tb. — ok. Cselekvés, midn valaki kacsong.

KACSONGAT
,

(kacs-on-g-at) önh. és gyakor.

m. kacsongat-tam ,
— tál ,

—ott, par. kacsongass , 1.

KACSINGAT.
KACSONGATÁS, 1. KACSINGATÁS.
KACSONT, 1. KACSINT.
KACSONTA, folyó Zemplén megyében.

KACSOS, (kacs-os) mn. tt. kacsos-t v. —al, tb.

—ak. Minek kacscsa vagy kacscsai vannak. Kacsos

szlvessz. Kacsos tökinda. Kacsos felfutók. V. ö.

KACS.
KACSOSODÁS, (kacs os-od-ás) fn. tt. kacsoso-

dást, tb. — ok, harm. szr. — a. Növények fejldési,

sarjadzási állapota, midn kacsosakká lesznek.

KACSOSODIK, (kacs-os-od ik) k. m. kacsosod-

tam, —tál, — ott. Kacsok nnek , sarjadzanak be-

lle. Kacsosodik a szlvessz. Kacsosodik a borsó

szára, a lök indája.

KACSOTA v. KACSÓTA , falu Baranya me-

gyében ; helyr. Kacsotá-n, — ra, —ról.

KACSOZ
,
(kacs-oz) áth. m. kacsoz-tam ,

— tál,

—olt, par. —z,l. KACSOL.
KACSULA , fn. tt. kacsulát. Kriza J. szerént a

székelyeknél gyermekjáték : egy t. i. állva lába elé

veti sapkáját, a több társak akarják azt elle elrúgni,

ö gondosan igyekszik azt lábával megakadályozni s

aki elrúghatja, némi elnynyel bír. ,Kacs* gyöktl
származottnak látszik, honnan ,kacsiba' is ered, mely

szintén lábakra vonatkozik.

KACZ
, (1), elvont gyöke kaczagány , kaczér

,

kaczki szóknak
, azonos a fenhangú kecz gyökkel, je-

lent szökdel mozgást
; s rokon vele :i szanszkrit :

szkad egészen hasonló értelemmel.

KACZ, (2), elvont gyök. Hangutánzó , melybl
kaczag és származékai erednek.

KACZ
, (3), elvont gyök. Jelent vagy görbesé-

get
,
görbe eszközt , és származékai : kacza , kaczor,

kaczat, s ekkor rokona : kacs ; vagy pedig metszést, vá-

gást, a midn rokonai : kés és a török kesz-mek, mely
am. metszeni, vágni.

KACZ, (4), v. KACCZ ! Tisza vidékén macska
nak mondják

, midn elkergetni, elzni akarják. Mi-
dn pedig hívják, így szólnak : czicz ! Amaz hangok-
ban a német Katze szóval rokon. A magyarban a kett
közti különbséget úgy látszik, az a (=ott, oda), és i

(zzritt, ide) önhangzók alkotják.

KACZA, (1), (kacz-a) fn. tt. kaczá-t. Két végén
nyéllel ellátott görbe kés a tímároknál , tobak ok-

nál
, szcsöknél

, cserzvargáknál , melylyel a mun-
kába vett s beáztatott brrl a húst és a szrt leva-

karják. A kasza szó változata. Csongrádban jelent

mindennem nagy kádat.

KACZA
, (2) , erdélyi falu Khalom székben

;

helyr. Kaczá-n, — ra, — ról.

KACZAG, (kacz-ag) önh. m. kaczag-tam —tál,
— olt. Rokon vele a latin cachinnor , héber czakhak

,

szanszkrit kakh, magyar göczög (öreges nevetés). Feu-

haugon, s teli torokból nevet. Mondják 1) Oly neve-

trl , ki valamely nevetséges
, képtelen , bohózatos

tárgy fölött hangos nevetésre fakad. A bohócz minden
léptére és szavára kaczagott a nép. 2) Ki, meg igekö-

tkkel s áthatólag : ki gúnyból fakad nevetésre. Ki

kaczagni
, meglcaczagni valakit. A vadászok kikaczag-

nak oly társat , ki semmit sem ltt. 3) Ki pajkosság-

ból , dísztelenül, illetlen hangon nevet. A csintalan,

pajkos ifjak összebújva kaczagtak. Ne kaczagj. 4)

Mondják galambról, különösen a galambok egyik fa-

járól, mely kaczagó galambnak neveztetik.

KACZAGÁNY, (kacz ag-ány, v. ö. KACZ [1]

gyök) fn. tt. kaczagány-t, tb. — ok, harm. szr. —a v.

—jío.Syrjan és permi nyelven kaczik brt jelent : innen

a kaczagány nem egyéb volna, mint bizonyos állatok

háti bre , melyet seink palástul viseltek, s még most

is Erdélyben a köznépek itt ott juhbrbl hordós -

nak. Azonban kacz (1) gyök után értelmezve jelent

szökdécsel, játszadozó anyagot vagyis fels öltönyt;

melyet csak nyakba akasztanak , s mely menés , kü-

lönösen lovaglás közben a léggel és szellvel ját-

szadozva mozog. Gyöngyösi Istvánnál : kecse (=ke-
cze?)

„ Veres skarlát kecsét függesztett vállára

,

Melyet készítetett parduezbr formára
,

Körmöket ezüstbl csináltak lábára
,

Fogakat is raktak olyakat állára.

Párducz-
, tigriskaczagány. Juhkaczagány. Válláról

kaczagány lóg. Bojtos, gyapjas, szrös kaczagány.

KACZAGÁNYOS, (kaczagány- os) mn. tt. kacza

gányus-t v. — at, tb. — u/í. Kaczagányt visel Kacza-

gányos sök. Kaczagányos apáink.
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KACZAGÁS, (kacz-ag-ás) fn. tt. kaczagás-t, tb.

— ok harm. szr. — a. Torokból fakadó, fenhangú

vagy gúnyos, vagy illetlen pajkos nevetés. A nézket

holmi bohózatok által kaczagásra fakasztani. Nevetsé-

ges magaviselete által kaczagást gerjeszt. Ezt kaczagús

nélkül tudnátok-e nézni barátim f (Spectatum admissi

riaum teneatis amici ? Horat.)

KACZAGO
,

(kacz-ag-ó) mn. tt. kaczagöt. Fen-

hangon, teli torokkal vagy gúnyosan, vagy pajkosan

nevet'. Mondják különösen egy galambfajról , mely-

nek szava az emberkaczagáshoz hasonló.

KACZAJ, (kacz-aj) fn. tt. kaczaj-t , tb. —ok,

harm. szr. — a v. —ja. Képzése olyan , mint a mo-
\

raj, zörej, zsibaj hangutánzóké. Jelenti azon eró's to-

rokhangot , mely a kaczagva nevet ember szájából

hallatszik. Nagy kaczajt ütni. Kaczajjal eltölteni a há- !

zat. Köz kaczaj támada, midn eléadta indítványát.

KACZAR
,

(kacz-ar) fn. tt. kaczar-t , tb. —ok, ,

harm. szr. —ja, 1. KACZOR.

KACZAT, (kaez-at) fn. tt. kaczat-ot, harm. szr.
j—ja. Gyr vármegyében , s némely más tájakon di- ,

vatozó szó, jelent holmi dibdáb ruhanemt vagy egyéb
;

hánytvetett holmit. Ikerítve : kiczitkaczat.

KACZÉR ,
(kacz-ér v. kacs-ér) mn. tt. kaczér-t,

tb. — ok. Eredeti alakjában keczér is lehetett, egy

gyöktl származván keczél igével , mely annyit tesz
,

mint vigan szökdel
,
játszadozik , czikázik. Régi szó-

tárainkban is a kaczér latinul : salax lascivus. A bak

akármely meredek ksziklákon föl alá kecze-beczél.

(Vajda Sám.) Kaczér tehát eredetileg vagy am. vigan

szökdel , ficzánkoló , mi az állatoknál kivált tavasz

nyíltan s a nemi ösztön felgerjedésekor szemlélhet

;

vagy kacs gyöktl (honnan kacsint is ered) : kacsér am.

kacsingató ; innen kaczérnak mondatik az, ki nemi ösz-

töntl ingerülve, gerjedezve magát a más nemek eltt

illegeti, hányjaveti, ki gerjedelmét holmi küls jelek-

kel ,
kacsingatásokkal elárulja , mesterkélt módokon

tetszeni vágy, s a más nemek kegyét, vonzalmát va-

dászsza. Rokon vele a kaczki , kaczkias , kaczkos. Ka-

czér n, kaczér ifjak , kaczér menyecske. Mondják to-

vábbá a testnek mozdulatairól , melyek nemi test-

vágyra számítvák. Kaczér járás. Kaczér mozdulatok.

Kaczér táncz. Kaczér pillanatok. Szóra , beszédre al-

kalmazva am. pajkos. Kaczér szavakat ejteni. Kaczér

beszédekben gyönyörködni. Értelmi rokonságban van-

nak vele a kecs, kecsegtet szók is. Talán a coquett fo-

galmát finomabban fejezné ki a keczér v. kecsér, mint

a kaczér.

KACZÉRKODÁS
,

(kacz-ér-kod-ás) fn. tt. ka-

czérkodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mi-

dn valaki kaczérkodik , 1. ezt. Tetszelg ,
szemtelen

,

pajkos kaczérkodás.

KACZÉRKODIK, (kacz-ér-kod-ik) k. m. kaczér-

kodtam ,
— tál ,

— ott. Kaczérul viseli magát; nemi

ösztöntl gerjedezve vagy tetszvágyból ingerl jelek-

kel, s mozdulatokkal a figyelmet magára vonni törek-

szik. Szemek
,
pillantások , öltözet , nyalka járás által

kaczérkodni. Keményebb ért. am. pajkoskodik , buja

beszédekkel és cselekedetekkel illetlenkedik. Mond-

ják oly emberrl is , ki nem nemi ösztönbl , hanem
más czélból valakinek tetszését keresi, holmi szolgá-

lat, kedvezés, kitüntetés stb. által. Kaczérkodik az el-

lenséggel.

KACZÉROS
,

(kacz-ér os) mn. tt. kaczéros-t v.

— at , tb. —ak. Kaczér tulajdonságokkal biró. Ka-

czéros n, menyecske, kinek szemejárása, arezvonásai,

járása , mozdulata kaczérok. Lágyabb értelemben :

nyalka, hegyes, kényes magatartású.

KACZÉROSAN, (kacz-ér- os-an) ih. Kaczér

küls által magát tetszetve , kelletve , másokat inge-

relve. Kaczérosan öltözködni, tekingetni. Lágyabb ért.

nyalkán, hegykén, kényesen, piperésen.

KACZÉROSKODÁS, (kacz-ér-os kod-ás) fn. tt.

kaczéroskodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Tetszelg
;

magát kellet cselekvésmód gyakorlása.

KACZÉROSKODIK
,

(kacz-ér-os-kod-ik) k. m.

kaczéroskod-tam, — tál, —ott. Kaczérosan viseli ma-

gát. V. ö. KACZÉROSAN.

KACZÉRSÁG, (kacz-ér-ság) fn. tt. kaczérság-ot,

harm. szr. — a. 1) Tulajdonság, melynél fogva valaki

kaczér. Minden pillantásából, mozdulatából kaczérság

látszik. 2) Kaczér cselekvés
,
pajkosság. Micsoda ka-

czérság ez ?

KACZÉRUL, (kacz-ér-ul) ih. Kaczér módon,

mint a kaczérok tenni szoktak ; tetszelgleg ; magát

kelletve; pajkosan; nyalkán. V. ö. KACZÉR.

KACZINKA , kiavult fn. Jelentett hajdan leg-

kisebbféle pénzt, fillért.

KACZKI, (kacz-k-i) mn. tt. kaczki-t , tb. — ak,

Kaczérosan öltözköd, nyalka, hegyes, kényes járású,

piperkcz , ficsúr. Kaczki legény. Kaczki menyecske.

Mondják viseletrl is. Kaczki öltözet , ruha. Kaczki

járás.

KACZKIAS, KACZKIAS, (kacz k-i-as) mn. tt.

kaczkias-t v. — at , tb. — ak. Kaczki modorú, szo-

kásu. Kaczkias viselet.

KACZKÓ , erdélyi falu Bels-Szolnok megyé-

ben ; helyr. Kaczkó-n, —ra, —ról.

KACZKOS, 1. KACZKIAS.

KACZOGÁNY, 1. KACZAGÁNY.

KACZOLA, (1) am. kanczaló, 1. ezt. A régiek-

nél gyakran eléjön. „Itt én öt kaczolát és két vem-

hét találtam, az egyik kaczola az tavaly nyárba tal-

lóba hala meg, a másikát ellopák ez nyáron hogy én

Monaryba feküttem ; akik ugyan vaunak három ka-

czola és két hím vehem." Levél 1551. évbl. Szalay

Á. gyjt.

„Az csitkók vérével, kaczolák tejével

Szegényeket itatják."

Szegedi István a XVI. század II. felébl.

KACZOLA, (2) puszta Borsod megyében; helyr.

Kaczolán, —ra, —ról.
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KACZOLODIK, (kacz-ol ó-d-ik) belsz. 1. KÁ-
SZOLÓDIK.

KACZOR, (kacz-or) fn. tt. kaczor-t , tb. — ok,

barna. szr. —ja. Gyöke vagy a görbeséget jelent

kacz , s rokon a kacs szóval , vagy pedig itt a kacz

vágást, metszést jelent mint a kés szóban, s itt rokon

a trök krsz-mek (vágni, metszeni) s magyar kacza és

kaczat szókkal. így nevezik a kertészek és szlmíve-

sek az ágnyesö, vinyegemettiz görbe kést. A finnben

is eléjön : kassara.

KACZOR, (kacz-ór) fn. tt. kaczór-t , tb. —ok,
barin. szr. —ja. Rokon a kaczor fnévvel s jelenti

bizonyos növények leveleinek görbére hajlott fodrait,

csipkéit. Gyöke, mint értelmébl kitnik, a görbülést

jelent kacz.

KACZORLAK, falu Szála megyében; helyr.

Kaczorlak-on, —ra, —ról.

KACZÓROS
,
(kacz-ór-os) mn. tt. kaczóros-t v.

— at, tb. —ak. Oly növények leveleirl mondják, me-

lyek csipkések, s csipkéik ívalakban lefelé görbednek.

KACZÚR, KACZÚROS, 1. KACZOR, KA-
CZÓROS.

KACZVIN. falu Szepes megyében ; helyr. Kacz-

vin-ba, — ban, — ból.

KAD , elvont gyök , melybl Kadarcs Kadács,

Kadarkút, Kadarfalva, helynevek, és kadócz erednek.

Értelme rokon a kád szóéval. L. ezt.

KAD, (magyar elemzéssel : ka-ad v. ka- ed azaz

gömböly edény, gömböly eszköz vagy tartó) fn. tt,

kádat , harm. szr. —ja. Megegyezik vele a héber :

kad , arab kadda , latin cadus , hellén xaog, szansz-

krit kud v. kut (tartalmaz), innen : kutasz (edény),

továbbá szinte a szanszkrit cshad (föd , takar) stb.

Kerekded vagy hosszudad edény fából , kbl , ércz-

bl , mely folyadékok tartására , szüretelésre , für-

désre stb. szokott használtatni. Csomoszló kád a szö-

lömiveseknél. Tejes kád , nagyobb fej intézetekben.

Fürdkád. Serfz kád. Víztartó kád a tzoltó szer-

tárban. Olajos kád. Csávás, cseres kád.

KADA, (kad-a) fn. és tiszamelléki tájszó, tt. ká-

dat. Vizvájta gödrös hely folyók fenekén , melyben

a halak teletszaka tanyáznak s oly sren feküsznek,

mint hering a hordóban. A kád szóból is alakulhatott

hasonlat ezerént kada, mint : báb baba.

KADÁCS , NAGY—, KIS—, máskép : FEL-
S— , ALSÓ — , erdélyi falvak Udvarhely székben

;

helyr. Kadács-on, — ra, —ról.

KADANY, (kad-any) fn. tt. kadanyt, tb. — ok.

A nehéz és nemtelen fémek egyike , mely a termé-

szetben csak gyéren jön elé. Onfehér színe s tündökl

fémfénye van , hidegen is nyújtható és kalapálható
,

könnyen megpml és lepárolható. A légen hevítve

meggyulad és barna szinü éleggé változik. Kadany
— Cadmium — nevét Kádmus-tól nyerte , ki a gö-

rögöket a sárgaréz készítésére tanította a kadanyt is

tartalmazó gálma (Galmeij nev horganyérczbl, mely

latinul szintén a Kadinus nevérl Kadmia fossilis-nek

neveztetik. (Török József tanár).

KADAR, falu Temes megyében ; helyr. Kádár-

ba, — ban, —ból.

KÁDÁR, (kád-ár) fn. tt. kádár-t , tb. —ok,
harm. szr. — a v. —ja. Mesterember, ki kádakat,

hordókat , sajtárokat , dézsákat , s több eféle faedé-

nyeket készít, máskép : bodnár. Németesen : pintér.

Jelent a népköltészetben nevezetes személyt. Kádár
históriája. „Fölemelé Kádár szemeit az égre, s mond-

ta : uram Isten, légy segítségemre." Kézai króniká-

jában olvasható , hogy midn a hunok Ázsiából új

hazát keresni kiindultak , maguk között egy ,kádár*

nevezet bírót állítanak. A Budai krónikában szin-

tén : „maguk között igazgatót (rectorem) állítván

,

,kádár' nevt a Torda nemzetiségbl." Mibl úgy
látszik , hogy ,kádár' hivatal-, nem személynév vala.

Az arab török kad'i, mely csekély különbséggel egye-

zik kádár szóval , csakugyan bírót jelent. Szalay A.

gyjteményében, egy 1558-diki levélben is olvassuk :

„Egy emerni (emírné ?) és egy kadia mind feleségé-

vel itt vagyon." és Zrínyi Miklósnál :

„Azonban egy kadia oda érkezett."

Ismét :

„Kadiának fejét függeszti két részre."

KÁDÁRBÁRD
,

(kádár-bárd) ösz- fn. Bárdféle

faragó szerszám a kádároknál.

KADARCS, folyó és csárda Szabolcs megyében.

KÁDÁRFA
,

(kádár-fa) ösz. fn. Fa , dongafa
,

különösen tölgyfa, melybl a kádárok edényeket , u.

m. kádakat, hordókat, sajtárokat stb. készítenek.

KÁDÁRINAS
,

(kádár-inas) ösz. fa. 1) Kádár-

ságot tanuló ujoncz. 2) Abroncsot lecsiptet kétágú

fa- vagy vas eszköz a kádároknál.

KADARKA, (talán corinthiaca latin szóból mó-

dosult) fn. tt. kadarkát. Gömböly s többnyire fekete

szem szlfaj , az édesebb nemek közöl. Kadarka

ne taszigálj , a tántorgó részeg ember szokott mon-

dása Szála vármegyében.

KADARKÚT , falu Somogy megyében ; helyr.

Kadarkút on, —ra, —ról. Folyó neve is.

KÁDÁRSÁG
,

(kádár-ság) fn. tt. kádárság-ot,

harm szr. —a. Kézi mesterség , melyet a kádárok

znek. Kádárságot tanulni.

KÁDÁRSZIN, (kádár-szin) ösz. fn. Szín v. fél-

szer, mely alatt a kádárok dolgoznak vagy kádárfái-

kat tartják.

KÁDÁRTA , falu Veszprém megyében ; helyr.

Kádártá-n. —ra, — ról.

KADÉLEG, (kad-éleg) ösz. fn. 1. KADANY és

ÉLEG. COxydum cadmii).

KÁDGYALU ,
(kád-gyalu) ösz. fn. Csavaros

gyalu , melylyel a kádárok a kádak dongáit gya-

lulják.

KADICSFALVA, erdélyi falu Udvarhely szék-

ben ; helyr. Kadicsfalván, — ra, — ról.
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KADÓCZ, (kad-ócz) fn, tt. kadócz-ot , harin.

szr. —a v. —cza. Lisztbl készült híg pép. Neme
lyek a franczia chaudeau kitételeié akarják hasz-

nálni.

KÁF, elvont törzsöke káfor szónak. Rokon
vele a latin scapha

, hellén axáqnj , ffxdtpog . né-

met Schaff, melyet a német nyelvészek schöffen (me-
rít) szótól származottnak vélnek, stb.

KAFF, hangszó, mely a feltátott szájnak hirte-

len bcesukásakor hallik némely mohó állatoknál
,
pl.

a kutyánál. Innen ered : kaffog, kaffogtat. Használta-

tik más hasonló hangok kitételére is.

KAFFOG
, (kaff-og) önh. és gyakor. m. kaffog-

tar/i, — fái, —ott. Feltátott száját hirtelen s mohón
összecsapva kaff hangot hangoztat. Kaffog az eb, mi-

dn a neki vetett falatokat kapdossa.

KAFFOGTAT
,

(kaff-og-tat) mivelt. m. kaffog-

lat-lam, —tál, —ott. Feltátott száját kaff hangot adva
csaptatja öszve.

KÁFOR, (káf-or) fn. tt. káfor-t, tb. — ok. 1) Ki-

sebbféle merít vagy folyadékot tartó nyakas edény.

2) Kámfor helyett.

KÁFORKA, (káf-or-ka) fn. tt. káforkát. Kis ká-

for. Néhutt körülbelül akkora, mint a pozsonyi mér
nyolezadrésze

, ficzkó
,
finak. Másutt nagyobb. Jelent

vízmerít faedényt is. Hozz a káforkában vizet. Né-
hutt másképen : félfül.

KAFTÁN v. KAFTÁNY , fn. tt. kaftán-t , tb.—ok , harm. szr. —ja. A törökök s több más keleti

és déli népek hosszú felölt köntöse. r Meggyszín,
ezüsttel varrott selyemkaftán volt a testén. " (Faludi.)

.,Igen deli ember, tartja atlasz kaftán. ~ (Gyöngyösi).

Ilindoglu török-franczia szótárában am. a franczia

volánt
, t. i. könny fels öltöny. Eléjön Abuskában

is : kaptán mint ruhanem , melynek gyöke kap már
jobban egyezik a kaput szó, st magas hangon a kö-

peny szó gyökével is.

KAFTÁNKA, (kaftán-ka) am. kis kaftán. Nyit-

ravölgyében az ott lakó magyarok a posztódolmányt

kaftáukának is hivják. Adjon az úr egy kaftánkát

,

akkora lánycsikának, kihez már legények járcsikálnak.

KAFTÁNOS v. KAFTÁNYOS, (kaftán- os) mn.
tt. kaftános-t v. —at, tb. — ak. Kaftánt visel , kaf-

tánba öltözött. Kaftános törökök.

KAFTÁNOSAN, KAFTÁNYOSAN, (kaftán-os-

an) ih. Kaftányt öltve.

KAFTÁNOZ , KAFTÁNYOZ
,
(kaftán-oz) áth.

in. kaftátiyoz-tam ,
— tál, —ott , htn. — ni. Valakit

kaftányba öltöztet, kaftánynyal megajándékoz.

KAGY , KAGY, elvont gyök, illetleg törzsök.

Rokon had elvont gyökkel vagy kád szóval. V. ö.

ezekkel.

KÁGYA, NAGY—, KIS—
,
puszták Bihar me-

gyében ; helyr. Kígyá-n, — ra, — ról.

KAGYILLO v. KAGYILÓ, tájdivatosan ; lásd :

KAGYLÓ.

KAGYLÓ
,
(kagy-oló azaz takaró ; a hellén

y.nylíuj. y.oylog, s latin cochha igen közel rokonok

vele) fn. tt. kagyló t. 1) Tekergs héjú csigafaj. Tengeri

kagylók. 2) Maga azon rovatos, és csavaralakú tekn,

mely ezen esigafajnak hajléka. 3) Átv. ért. csavaros

henger
,
pl. a szlösatukban. Máskép különféle vidé-

kek szokása szerént : kágyiló, kágyilló, kagyó, kágyu,

hagynia.

KAGYLÓARANY, (kagyló-arany) ösz. fn. Méz-

zel összedörzsölt levélarany, melyet a festk kagyló-

héjban tartanak.

KAGYLÓDAD, (kagylódad) mn. tt. kagyló-

dad-ot. Ami alakjára nézve kagylóhoz hasouló , te-

kervényes , csavaros. Kagylódad gombok. Kagylódad

rovarbábok.

KAGYLÓEZÜST, (kagyló-ezüst) ösz. fn. öszve-

zuzott a a festészek által kagylóhajban tartani szokott

levélezüst.

KAGYLÓHÁTU
,

(kagyló-hátu) ösz. mn. Ami-

nek háta tekervényes rovátk, mint a kagyló. Kagy-

lóhátu rovarok.

KAGYLÓHÉJ
,
(kagyló-héj) ösz. fn. A kagyló

-

féle féreg teknje, burokja.

KAGYLÓKÖ
,

(kagyló-k) ösz. fn. Megkövült

ketts tekenjü kagylóhéj. Továbbá könem, melyben

megkövült kagylóhéjak vaunak.

KAGYLÓMÁRVÁNY, (kagyló-márvány) ösz.

fn. Márváuy , melynek egyik alkatrészét megkövült

kagylóhéjak teszik.

KAGYLÓMÉSZ
,
(kagyló-mész) ösz. fn. Kagy-

lóhéjakból égetett mész.

KAGYLÓMÜ, (kagyló-mü) ösz. fn. Kagylókkal,

illetleg kagylóhéjakkal kirakott , ékesített mü
,
pl.

szekrényke , szelencze.

KAGYLÓTEKNÖ, (kagyló-tekn) ösz. fn. A
kagylónak teknféle burka, héja.

KAGYLÓZÁTONY, (kagyló-zátony) ösz. fn. Zá-

tony csupa kagylókból, kagylótorlat a víz medrében.

V. ö. ZÁTONY.
KAGYÓ, (kagy-ó), KÁGYU, (kágy-ú). Tájdiva-

tosak ; fn. 1. KAGYLÓ.
KAH, hangutánzó gyöke kahácsol, kahol, kahog

szóknak. Vékonyhangon rokona : keh, fn. s köh gyök.

KAHÁCSOL, (kah-ács-ol) önh. m. kahácsol-t. A
magashangu köhécsel igének mélyhangu módosulata.

V. ö. KÖHÉCSEL.
KAHÁCSOLÁS, (kah-ács-ol-ás) fn. tt. kahácso-

lás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Vastag, tompa hangú

köhécselés. V. ö. KÖHÉCSÉLÉS.
KAHOG

,
(kahog) önh. m kahog-tam ,

—tál

,

—ott. L. KAHÁCSOL.
KAHOL, (kah-ol) önh. m. kahol-t. Ebrl mond-

ják , midn tompa , kah féle torokhangon szól. Betü-

változattal : csahol. A vadászok a rókáról is mondják,

midn hangot ad. (Bérczy Károly).

KAHOLÁS, (kah-ol-ás) fn. tt. kaholás-t , tb.

— ok, harm. szr. —a. Kutya vagy róka kiáltozása kah

torokhangon. Betücserével : csaholó*.
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KAHOJ, KAHOLY, (Kachel ? vagy koh-hely ?)

fn. tt. kaholy-t, tb. — ok, hartn. szr. —a. Az udvar-

helyi székelyeknél jelenti azon kihornyolt fát, melyre

tüzel kemenczéjöket rakják.

KAHOLYPA, (kaholy-fa) ösz. fn. A széke-

lyeknél Udvarhely vidékén ara. fa , melybl a ka-

holyt csinálják.

KAIN , KÁIN , 1. KAJÁN.
KAISZA , falu Nyitra megyében ; helyr. Kai-

szá-n, — ra, —ról.

KAJ, (1), elvont vagy elavult gyök, melybl kajcs,

kajács, kaján, kajla, kajsza, kajmó, kajmacs erednek.

Jelent valami görbét, meghajlót s rokon haj gyökkel

hajol szóban. A csagataj nyelvben kajalmak am. for-

dulni és kajtarmák ráfordítani , forgatni. Gyöke
több helyneveknek is , mint : Kajál , Kajár , Kajd ,

Kajdacs.

KAJ , (2), puszta hang , melybl kaja
, kajált

,

kajabál
, kajdász hangutánzó igék erednek. Rokon a

nógatást jelent haj indulatszóval ; de rokonnak te-

kinthet a hellén xaléoo , latin calo és finn kajaan

és kaikun (kiáltok) szókkal is.

KAJA
,

(kaj-a) fn. tt. kaját. Lárma , zaj. Ike-

rítve : kaja-baja. Nagy kaja-baja. (Kis-Viczay után

Erdélyi János).

KAJA-BAJÁL, (kaja-bajái) Kres znericsnél Tasi

Gáspár után ; 1. KAJÁL, KAJABÁL.

KAJABÁL
,

(kaj-ab-a-al v. talán kaja-bajál-

ból összehúzva) Önh. m. kajabál-t. Tájdivatos. Egy
a kiabál igével , s jelent vastagabb ersebb hangú

kiáltást. Használtatik iker alakban is. Kajál~bajál,

Kajálják- bajalják. (Zvonarics)

.

KAJABÁLÁS
,

(kaj-ab-a-al-ás) fn. tt. kajabá-

lás-t, Ib. — ok , harm. szr. —a. Ersebb hangú kiál-

tozás , kiabálás.

KAJÁCS, (kaj-ács) mn. tt. kajácso-t, harm. szr.

— a. Két különféle hajló
,
görbed, milyen pl. az S

bet alakja, vagy a 2 számjegy. A persa nyelvben Be-

regszászi szerént : kajos. Fnévül használva jelent

görbeséget , kajmóféle hajlást; a székelyeknél Kriza

J. szerént horgas lábút is.

KAJÁCSÍT , KAJÁCSIT
,

(kaj-ács-ít) áth. m.

kajácsit-ott , htn. —ni v. —ani
,

parancs. — s. Ka-

jácscsá görbít. V. ö. KAJÁCS.

KAJÁCSOS
,

(kaj-ács-os) mn. tt. kajácsos-t v.

—at, tb. — ak. Kajács alakú. Kajácsos perecz.

KAJÁCSSÁG, (kaj-ács-ság) fn. tt. kajácsság-ot>

harm. szr. — a. Kajács alakú görbeség. Lcs ka-

jácssága.

KAJÁCSUL, (kaj-ács-ul) ih. Két felé hajló

görbe alakban. Kajácsul áll, mint a lcs.

KAJÁL , falu Pozsony megyében ; helyr. Ka-

jál- on, —ra, — ról.

KAJÁL, (kaj-a-al) önh. m. kajált. Lármáz
kiabál. Kajáibajál , ikerítve Dugonicsnál, Molnár

Albertnél.

AKAD. NA.Q? SZÓTitt. IU. KÖT.

KAJÁLT v. KAJÁT, (kaj-a-alt v. kaj-a-at) önh .

Régies és túl a Dunán ma is divatos. L. KIÁLT .

„Nagygyal inkább kajáltának" Tatrosi codex. „És
kajáltsanak úrhoz ersségben." Bécsi codex. „Az
köznép kezde kajáltani." „Es kajálta Judith." Góry-

codex. A Nádor-codexben : keált. A régi magyar Pas-

sióban (Toldy P. kiadása) l nélkül : „ Nagy felszóval

kezde ivélteni és kajátani;" „hogy ezt kajátaná és

iventené (ivöltené) az vitézeknek." A régi Halotti be-

szédben is keát l nélkül : „Es keássátok;" az els s

t-böl hasonult mint ,bolcsássa' szóban is

.

KAJÁN, (1), KAJÁN, (kaj-án) mn. tt. kajánt, Ib

.

—ok. Görbe szemmel néz, kárkeresö, gonosz, irigy.

Kaján ember. Kaján szemekkel nézni más szerencséjét.

Kaján irigység. A törökben khaVn am. htlen , áruló

.

KAJÁN
, (2) , erdélyi falu Kolos megyében

;

KIS— , falvak Zaránd és Bels-Szolnok m. NAGY—

,

falu Bels-Szolnok m. helyr. Kaján-ba, —-ban, — ból.

KAJÁNFÖLD, falu Szála megyében; helyr.

Kajánföld-ön, — re, — röl.

KAJÁNKODÁS
,

(kaj-án-kod-ás) fn. tt. kaján-

kodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Mások kárára, vesz-

tére törekv irígykedés , ármánykodás.

KAJÁNKODIK
,

(kaj-án-kod-ik) k. m. kaján-

kod-tam ,
—tál ,

—ott. Kaján módon , azaz másnak

kárát, vesztét keresve irigykedik.

KAJÁNOL, (kaj-án-ol) áth. m. kajánol-t. Vala-

mit gonoszul , károhajtva irigyel.

KAJÁNSÁG, (kaj-án-ság) fn. tt. kajánság-ot,

harm. szr. — a. Gonosz akaratú szenvedély , midn
valaki mások javát, szerencséjét irigyli , s azt alatto-

mos ármánykodással megrontani törekszik.

KÁJÁNTO, erdélyi falu Kolos megyében; helyr.

Kájántó-n ,
—ra ,

— ról.

KAJÁNUL, (kaján-ul) ih. Kaján módon, gono-

szul irigykedve. Kajánul törekedni valaki ellen.

KAJÁR, falu Gyr megyében; BALATON-
F— , falu Veszprém m. helyr. Kajár-on, —ra

,—ról.

KAJÁSZÓ-SZENTPÉTER , falu Fejér megyé-

ben ; helyr. Szentpéter- én ,
— re ,

— röl. A történet-

írók azt tartják, hogy Kajászó, Keveházá-ból módosult.

KAJÁT , KAJÁTÁS , 1. KAJÁLT és KIÁLT,

KIÁLTÁS.
KAJÁTA , falu Abaúj megyében ; helyr. Kaja-

tá-n, —ra, —ról.

KAJATHA , falu Sáros megyében ; helyr. Ka-

jathá-n, —>ra, — ról.

KAJBA v. KALYBA, 1. KALIBA.
KAJCS, (kaj-cs) fn. tt. kajcso-t, harm. szr. —a.

Általán jelent görbeséget
,
görbülést , legyen az ter-

mészeti vagy mesterséges. A halhorognak van kajcsa

és szakála. Bot kajcsa. Lcs kajcsa. Ághúzó pózna

kajcsa.

KAJCSA, (kaj-cs-a) fn. tt. kajcsát. Kriza J. sze-

rént a székelyeknél am. horgas lábú , kajsza.

21
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KAJCSOS, (kaj-cs-os) mn. tt. kajcsost v. — at,

tb. —ak. Minek kajcsa van , mi meg van görbül-

ve , horogalakú. Kajcsos ág. Kajcsos bot. Kajcsos

pózna. Kajcsos szeg. Mondják baromról , különösen

lóról , tehénrl , ökörrl , melynek hátulsó csáukjai

igen hátra görbednek, s menés közben összeütdnek.

KAJCSOSODÁS ,
(kaj-cs-os-od-ás) fn. tt. kaj-

csosodás-t , tb. — ok , harm. szr. —a. Görbedés , mi-

dn valamely test kajcsossá lesz. V. ö. KAJCSOS.

KAJCSOSODIK, (kaj-cs-os- od-ik) k. m. kajcso-

sod-tam ,
— tál ,

— ott. Kajcsossá válik. V. ö. KAJ-

CSOS.
KAJCSOSSÁG

,
(kaj-cs-os-ság) fn. tt. kajcsos-

ság- ot, harm. szr. —a. Tulajdonsága valamely száras,

szálas testnek, midn kajcsalaku görbére van hajol-

va. Horog, lcs kajcsossága.

KAJD, NAGY—, falu, KIS—
,
puszta Vas me-

gyében ; helyr. Kajd-on, — ra, —ról.

KAJDACS, v. KAJDÁCS, falu ; KIS—, puszta

Tolna megyében; helyr. Kajdacs-on ,
— ra ,

— ról.

KAJDÁCS, (kaj-d-ács) fn. tt. kajdács-ot. Új al-

kotású szó a papagály elnevezésére.

KAJDÁL
,
(kaj-d-ál) önh. m. kajdál-t ; 1. KAJ-

DÁSZ, KAJABÁL.
KAJDANO, falu Beregh megyében ; helyr. Kaj-

danó-n, — ra, — ról.

KAJDÁSZ
,

(kaj-d-ász) önh. m. kajdász-tam
,

— tál, —ott, par. —sz. Vastag ertetett hangon kiál-

toz , mint a házaló vagy faluzó pórok , zsidók s más

hasonló árusok tesznek, kik pl. meszet , olajt
, gyü-

mölcsöt árulnak , vagy a tyukászok , vízhordók stb.

KAJDÁSZAT, (kaj-d-ász-at) fn. tt. kajdászat-ot,

harm. szr. — o. Teli torokból fakadó kiáltozás.

KAJDÁZ, (kaj-da-az) 1. KAJDÁSZ.
KAJDOL, (kaj-d-ol) önh. m. kajdol-t. Népnyel-

ven tréfásan szólva am. rekedt tompa hangon énekel.

A kocsmában egész éjjel kajdolnak. Máskép : gajdol.

Mondják kelletlenül siránkozó gyermekrl is. Mit

kajdolsz már annyit t Ne kajdolj.

KAJDOLÁS
,
(kaj-d-ol-ás) fn. tt. kajdolást , tb.

— ok, harm. szr. — a. Tompa, rekedt hangú éneke-

lés; kelletlen gyermeksirás.

KAJF, elvont törzsök, melybl kajfos, kajfosság

erednek. Gyöke az erköd kiáltást jelent kaj (ált)

melybl lett kaj-ó , kaj-v , kaj-f , mint dl, dölö
,

dölv, dölf.

KAJFOS, (kaj-f-os) mn. tt. kajfos-t v. — at, tb.

— ak. Kresznerics értelmezése szerént am. rátartós
,

ggös , kevély. Tulajdonkép a ggnek azon nemét

jelenti , mely nagy lármával, szájassággal tünteti ki

magát ; valamint dölfösnek azt mondjuk , ki kevély-

s égében felduzzad , felfuvalkodik , kinek arcza , és

szemei kidlednek; ggösnek, ki felfújja a ggjét, to-

káját.

KAJFOSSÁG, (kaj-f-os-ság) fn. tt. kajfosság-ot,

harm. szr. — a. Nagy lármával, szájaakodással nyilat-

kozó kevélység. V. ö. KAJFOS.

KAJGONYA
,

(kaj-og-ony-a) fn. tt. kajgonyát.

Rántott tojás , rátotta. Talán eredetileg vajgonya f

mint vajarénye, vajon sütött tojás.

KAJKO, (kaj-kó) fn. tt. kajkó-t, harm. szr.—ja.

A dohánykertészek nyelvén Heves megyében azon

kajmós fa vagy horog , melyre a dohányfüzért

akasztják.

KAJKOL, (kaj-k ol) önh. m. kajkolt. Gyöke az

idomtalan kiáltást jelent kaj , s törzsöke az elavult

kajk. Mondják kutyáról midn hau hau v. kau kau-

forma hangon kiált. V. Ö. KAHOL.
KAJKOLÁS, (kaj-k-ol-ás) fn. tt. kajkolás-t, tb.

—ok, harm. sz. — a. Kutyaugatás, kaholás.

KAJLA, (1), (kaj-ol-ó) mn. tt. kajlát. Gyöke a

görbét jelent kaj , melybl lett kajol v. kajlik am.

hajol v. hajlik. Általán mondják görbére hajló suda-

ras testrl , különösen szarvakról, melyek befelé gör-

bednek ; a kifelé hajló szarvat pedig csákónak neve-

zik. Kajla tehén, ökör. Kajla bajusz , melyet befelé

pederítenek. Kajla fül ,
kajla szarvú. Rokon hozzá

a hasonló értelm kula
,
(tehén). Egyébiránt némely

tájszokás szerént lefelé görbült is jelent, p. o. kajla

kalap, melynek karimája csurgóra áll. Általán a ren-

detlen, szabálytalan görbének tréfás, csúfos neve.

KAJLA
, (2) , erdélyi falu Doboka megyében

;

helyr. Kajlá-n, —ra, — ról.

KAJLÁD, (kaj-ol-ad) önh. m. kajlád- tam, — tál,—t v. —ott. Kajlára hajlik
,
görbed , csavarodik. V.

ö. KAJLA.
KAJLADÁS ,

(kaj-ol-ad-ás) fn. tt. kajladás-t

,

tb. — ok, harm. szr. — a. Kajlaformáju görbére haj-

lás. Szarvak kajladása. V. ö. KAJLA.

KAJLASZT
,

(kaj-ol-aszt) áth. m. kajlaszt-ott

,

htn. — ni v. — ani
,
par. kajlasz-sz. Kajladóvá tesz,

görbére hajlít. Bajuszt kajlasztani.

KAJLASZTÁS
,
(kaj-ol-asz-t-ás) fn. tt. kajlasz-

tás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, illetleg

görbítés, hajlítás, midn valamit kajlasztanak.

KAJM, elvont vagy elavult törzsöke kajmacs és

kajmó szóknak.

KAJMACS, (kaj-om-acs) fn. tt. kajmacs-ot, harm.

szr. -

—

a v. —csa. Törzsöke az elavult kajom, mely-

bl kicsinyezö képzvel lett kajmacs. Kis görbedésü,

horogféle eszköz, kis kajmó. Ruhatartó kajmacs. Csák-

lya kajmacsa. A ragadozó madarak kajmacsai.

KAJMACSOR, (kajmacs-ór v. — orr) ösz. fn.

Növénynem a két fbb hímesek seregébl és magrej-

tsök rendjébl , mely ligeteken, erdkben, s tavak

körül tenyészik , legtöbb fajainak kellemetlen bze
van. Azt tartják róla , hogy oly mezkön , hol ez te-

rem, a barom megtetvesedik, innen latin neve Pedi-

cularis. Nevét onnan vette , mert tokja a legtöbb fa-

jokban kajmacsos.

KAJMACSOS ,
(kaj-om-acs-os) mn. tt. kajma-

csos-t v. — at , tb. — ak. Minek kajmacsa v. kajma-

csai vannak. Kajmacsos ruhatartó. Kajmacsos mada-

rak. V. ö. KAJMACS.
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KAJMÁD
,
puszták Fejér és Tolna megyében

;

helyr. Kajmád-on, — ra, —ról.

KAJMO
,
(kaj-om-ó) fn. tt. kajmó-t , harm. szr.

—ja. Eszköz , melynek vége meg van görbülve. Fa
kajmók

,
^melyekrl a dohányfüzérek lógnak. Mészáro-

sok vas ícajmói. Juhászok kajmója, azaz kajmós botja.

Lágyabb bangón, és tájdivatosan : gajmó.

KAJMÓS, (kaj-om-ó-os) mn. tt. kajmós- t v. —at,

tb. — ak. Kajmóval ellátott, kajmacsos, horgas. Kaj-

mós bot
,
püspöki pálcza.

KAJNYA, OROSZ—, TÓT—, falvak Zemplén

megyében; helyr. Kajnyá-n, — ra, — ról.

KAJOL, (kaj-ol) önh. m. kajol-t. Hajol, görbed,

innen ered : kajla=kajló.

KAJOM
,

(kaj-om) fn. tt. kajmo-t , harm. szr.

—a , 1. KAJMÓ.
KAJOMKÉRÉSZT, (kajom-kérészt) sz. fn. Czi-

mertanban jelent oly keresztet, melynek ágai kajmó-

san végzdnek.

KAJOMTEKE
,

(kajom-teke) sz. fn. A tüzé-

reknél oly teke vagy golyó , mely kajmóval van el-

látva , melynél fogva , a hová repül és leszáll , meg
szokott akadni.

KAJON, (kaj-on) ; 1. KAJÁN.
KAJSZ, (kaj-sz) elavult fn. melybl kajsza mel-

léknév ered. Jelenti a nyárnak elrészét (vagyis a

napnak hajlását). A finnben kesii am. nyár. Szár-

mazéka : kajszi, mely mint nyári baraczk (Apricose)

a persa s török nyelvben is eléjön.

KAJSZA
,

(kaj-sz-a) mn. tt. kajszá-t. Mondják

különösen görbe lábszárakról. Máskép : kacsiba, ka-

szás. Rokon kajla, kacsos szókkal.

KAJSZÁS, (kajsz-a-as) mn. tt. kajszás-t, v. — at,

tb. — ak. Kevéssé kigörbedö, lcsforma. Kajszás láb-

szárak.

KAJSZASÁG, (kajsza ság) fn. tt. kajszaság-ot,

harm. szr. — a. Lábszárak görbesége ; kajcsosság.

KAJSZI, (kajsz-i) mn. tt. kajszit , tb. — ak.

így neveztetik a sárga baraczk , mely nyár elején

(kajszszal) szokott érni , különböztetésül az szi ba-

raczktól. V. Ö. KAJSZ. Némelyek hibásan kajszin-

nek mondják.

KAJT, (kaj-t) elvont vagy elavult törzsöke kaj-

tár , kajtász , kajtat és kajli szóknak.

KAJTÁR
,
(kaj-tár) mn. tt. kajtár-t , tb. — ok.

1) Ki mindent felkutat, fölkeres , kifürkész, fölhajt s

törzsöke rokon a hajt igével. Kajtár hadak. Kajtárok

a vízi szárnyasok azon híméi , melyek— míg tojóik

költenek — egy falkába csapnak össze. (Bérczy Ká-

roly). V. ö. KAJ, (1). 2) Innen mondják torkosokról,

emberekrl , és kivált állatokról , melyek ennivalót

keresgélnek, kutatnak. Kajtár gyerekek. Kajtár macs-

ka, kutya, agár. 3) Férfi kn. Cajetanus.

KAJTÁRKODÁS
,
(kaj-t-ár-kod-ás) fn. tt. kaj-

tá'ikodás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Eleség vagy

zsákmány végetti keresgélés , torkoskodás.

KAJTARKODIK
,

(kaj-t-ár-kod-ik) k. m. kaj-

tárkod-tam
,
— tál, —ott. Eleség vagy zsákmány vé-

gett ide-oda kutat, keresgél, mint a torkos gyerekek,
macskák, ebek szoktak. Innen átv. ért. kárt tesz.

KAJTÁROL, (kaj-t-ár-ol) önh. m. kajtárolt. L.

KAJTARKODIK.

KAJTÁRSÁG, (kaj-t- ár-ság) fn. tt. kajtárságot.

L. KAJTÁRKODÁS.

KAJTÁSZ, (1), (kaj-t-ász) önh. m. kajtász-tam,

—tál, —ott. L. KAJTARKODIK.
KAJTÁSZ, (2), (kaj-t-ász) mn. tt. kajtász-t, tb.

— ok. L. KAJTÁR 1), 2).

KAJTAT, (kaj-tat v. kaj-tot) áth. m. kajtat-ott,

par. kajtass. A kutat ige változata. Eleség, zsákmány-

keresés végett kajtatni a házat. A ház minden zugait

kikajtatni. Ne kajtass annyit. V. ö. KUTAT.
KAJTI, (kaj-ti) mn. tt. kajti-t, tb. —ak. A szé-

kelyeknél am. kajtár, kajtató. Oh mit kajtasz te kajti.

Kriza J. gyjt.

KAJTOR, (1), (kaj-t-or) mn. 1. KAJTÁR. Kaj-

tor tréfák. (Prágai).

KAJTOR
, (2), puszta Fejér megyében ; helyr.

Kajtor-ba, —ban, — ból.

KAK, (1), elvont gyök. 1) Hangutánzó a kakas,

kaknk és kaka szókban. 2) Hajlást, görbeséget jelent

kakád szóban. 3) Eléfordul Kakád, Kakát, Kákics,

Kakucs helynevekben, s önállóan Kak helynevekben.

KAK, (2), falu Szathmár megyében; ALSÓ—

,

FELS— ,
puszták Somogy m. helyr. Kak-on, — ra,—ról.

KÁK
, (1), Hangutánzó elvont gyök , melybl

kákog és származékai erednek. Egyezik vele a latin

cacabo (a fogoly madárról). A székelyeknél Kriza J.

szerént önálló szó , illetleg ige : kákni am. tátni a

száját.

KÁK , (2) , am. kaj-k v. kaj-g káka s kákalicz

szókban, 1. KAJ és KÁKA.

KÁK, (3), falu Zemplén megyében ; helyr. Ká-

ko-n, —ra, — ról.

KAKA
,
(kak-a) fn. tt. kakát. Gyermeknyelven

1) am. bélsár, szar, ganéj. 2) Csúnya, rósz. Ne bántsd

ezt, mert kaka. Megegyezik vele a latin caco s hellén

xccxog.

KÁKA, (1), (káka vagyis kaj-ka =kaj-ga=
kaj-og-ó azaz hajlóka, ami hajlik, hajladozik); fn.

tt. kákát. Vizenys helyeken , leginkább tavakban

tenyész növénynem a három hímesek seregébl, és

egyanyások rendébl, jobbára sima, hajlékony és cso-

mótlan szárú. Fajai sokfélék : buzogánykáka , mely-

nek teteje bugás
;
gyékénykáka, melybl gyékényeket

kötnek
;
pintér v. bodnárkáka , melynek szára leve-

lekre fosztható ; lapos káka , molyva, mely valameny-

nyi közt legvékonyabb, s legapróbb szárú, stb. Kákán

csomót keresni , am. haszontalan munkát tenni , vagy

ott is gáncsot keresni, hol semmi sincs. Kákát aratni.

Kákával födött kunyhó , ház. Káka között lakó békák.

21 *
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„Káka tövén költ a rucza."

Népdal.

KÁKA
, (2) ,

puszta Békés megyében ;
helyr.

Káká-n, —ra,
f

—ról.

KÁKABÉL
,

(káka-bélü) ösz. mn. 1) Kinek

gyönge bélé van , mely emészteni nem képes , mely-

nek hamar megárt minden , mely ertlen mint a káka.

2) Kényes , finnyás.

KÁKABOT, (káka-bot) ösz. fn. A buzogányká-

kának botvastagságu szára , bákány.

KÁKABÚZA ,
(káka-búza) ösz. fn. Búzafaj

,

melynek füzérkéi 4— 5 viráguak , kopaszak, sírnák,

néha kalászosak , levelei öszvegönyölödöttek ,
szúrós

hegyek
,
gyökere taraczkos. (Triticum junceum).

KAKAÓSÉN, falu Bihar megyében ;
helyr. Ka-

kacsén-ba, — ban, —ból.

KAKÁD, (1), (kak-ad) 1. KAKADSZÉG.
KAKÁD (2), 1. KAKÁT (2).

KAKADSZÉG, (kakad-szég) ösz. fn. Szeg, mely

az ekét az eketalyigához köti. Egyszeren : kakád,

kakát , kokot.

KÁKAGYÖKÉR, (káka-gyökér) ösz. fn. A káka

nev vízi növény lisztes gyökere.

KÁKAHAJMA, (káka-hajma) ösz. fn. Kákához

hasonló hajmanövény.

KAKÁL, (kak-a-al) önh. m. kakált. Gyermek-

nyelven am. szükségét végzi , kakát ereszt magából.

KÁKALICZ
,

(kák-al-icz v. kaj-k-al-icz) fn. 1.

CSORBÓKA.
KAKARÓ , falu Arad megyében ; helyr. Kaka-

ró-n, —ra, — ról.

KAKAS, (kak-as) fn. tt. kakas-t, tb.—ok, harm.

szr. —a v. —sa. Hangutánzó , s mint olyan megvan

más nyelvekben is: angolul: cock, francziául: coq, tótul:

kohut, horvátul: kokot, finnül: kukko stb. Ide tartozik a

hellén xoxxáCv (kodácsol) , és sínai ko (gallinae can-

tus) is. — Általán azon madárfajok hímé , melyek a

tyúkok nevezete alatt foglaltatnak, vagy is a tyúkok

osztályához tartoznak
,

pl. fáczán-, páva-, fajdkakas.

A pulykák hímjét közönségesen inkább kannak ne-

vezik. Különösen am. a házi tyúkok hímje , mely

magasabb taraja , hosszú, sarlódadon felhajlott fark-

tollai , sarkantyúi , és sajátságos hangja által külön-

bözik a nstényektl. A kakas kagog , és kukoríkol.

Midn a tyúkra ugrik, herél v. heréczel, v. petéi v. tojóz.

Bábakakas am. féltökü. Borzas kakas. Erdei kakas.

Tarka kakas. Suta kakas. Szomszédasszony kakasa fel-

ugrott a kapura. (Népd.) Eladtam a kakasom ,
tizen-

három garason. (Népd.) Kakas is úr a maga szemetén

vagy minden kakas a maga. szemetén hatalmas. (Km.).

Minden kakas a maga szemetén kaparkáljon. (Km.).

Nem takarhat annyit a kakas, hogy a jércze ki ne ka-

parhassa. (Km.). Egy kakas az egész falu kakasait fel-

lármázza. (Km.). Szeméten vitéz a kakas. (Km.). 2) A
puska serpenyje mellett lev , s a kakasnyakhoz né-

mileg hasonló eszköz, melyet rugalmas tollánál fogva

föl lehet huzui , s lecsappantani. A régi puskák ka-

kasa tzkvel, az újabbaké pedig csappantyúval sze-

reltetik fel. 4) Kakasalakú vitorla némely házak te-

tején. Átv. veres kakas. Vas kakas, réz kakas.

„Pok várának magas tornyán

A vas kakas csikorog." Kisf. Sánd.

Feltették házára a veres kakast, azaz felgyújtották.

KAKÁS, (kak-a-as) mn. tt. kakáa-t v. — at, tb.—dk. Gyermeknyelven am. szaros
,
piszkos , csúnya.

Ne bántsd , mert kakás.

KAKÁS, (kák-a-as) mn. tt. kákás-t v. — at, tb.

—ak. Kákával bvelked vagy bentt ; kákával fö-

dött. Kakás tavak, erek. Kakás tetözet ház.

KAKASCSIRKE
,
(kakas-csirke) ösz. fn. Kis

kakas, mely még csirkekorban van, különböztetésül a

jérczecsirkétöl.

KAKASCZÍMER, (kakas- czímer) ösz. fn. A ka-

kastaréj nev növény egyik faja. (Rhinanthus alecto-

rolophus).

KAKASD , falu Tolna megyében ; és Erdély-

ben Marosszékben
;
puszta Fejér m. helyr. Kakasd-

on, — ra, —ról.

KAKASFALU , helységek Nyitra és Sáros me-

gyében ; helyr. Kakasfalu-ba, — ban, — ból.

KAKASFALVA, erdélyi falu Nagy-Szeben szék-

ben ; helyr. Kakasfalvá-n, — ra, —ról.

KAKASGERENDA, (kakas-gerenda) ösz. fn. 1.

KAKASÜL.
KAKASHÁGÁS, (kakas-kágás) ösz. fn. Herélés,

heréczelés , midn a kakas a tyúkra ugrik , cziczeré-

lés, petézés.

KAKASHARCZ
,
(kakas-harcz) ösz. fn. A ka-

kasok egymásközti veszekedése, mely gyakran véres

szokott lenni. Máskép : kakasviadal.

KAKASKA, (kak-as-ka) fn. tt. kakaská-t, harm.

szr. —ja. Kis kakas, csirkekakas.

KAKASKODÁS
,

(kak-as-kod-ás) fn. tt. kakas-

kodását, tb. —ok, harm. szr. —a. Berzenkedés , hör-

csökös ellenszegülés , veszekedés, kakasos viaskodás.

KAKASKODIK
,

(kak-as-kod-ik) k. m. kakas-

kod-tam, — tál, —ott. Berzenkedik, hörcsökösen el-

lenkedik , szembe száll , veszekedik , mint kakasok

szoktak. Tréfás kifejezés.

KAKASLÁB
,

(kakas-láb) ösz. fn. 1) A kakas

nev hím madár lába. 2) Mocsáros helyeken tenyé-

sz szirontafaj, melynek szárai a földön szétkúsznak,

Máskép, Diószeghynél : terjed szironta. (Rannuculuo

reptans. L.)

KAKASLÁBMOHAR
,

(kakas-láb mohar) ösz.

fn. A moharnak egyik faja.

KAKASLEPPENTYÜ
,

(kakas-leppentyü) ösz.

fn. 1. KAKASSZAKÁL.
KAKAS-LOMNICZ , falu Szepes megyében;

máskép : Nagy-Lomnicz , helyr. Lomnicz-on ,
—ra

,

—ról.

KAKASSARKANTYÚ
,
(kakas-sarkantyú) ösz.

fn. A kakas sarkából kiálló köröm.

KAKASSZAKÁL, (kakas-szakái) ösz. fn. A ka-

kas álla v. csre alatt szakái gyanánt fityeg húsos

leppcutyü.
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KAKASSZÉG, (kakas-szég) ösz. fia. Szeg, mely

az ekegerendelyt az eketalyigával összeköti. Máskép :

kakád v. kakát, v. kokot.

RÁKASZATYOR
,
(káka- szatyor) ösz. fn. Úgy

nevezett gyékénykákából font v. kötött szatyorféle

kosár. V. ö. SZATYOR.
KAKASSZÓ, kakas-szó) ösz. fn. Általán a ka-

kas hangja. Különösen kukorikolás éjnek idején , éj-

fél után , és hajnal felé , mely a mezei lakosoknak

mintegy óra gyanánt szolgál. Els, második, harma-

dik kakasszó. „ Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mikor

jön el a háznak ura : eslve-e vagy éjfélkor , vagy ka-

kasszókor , vagy reggel." (Márk. 13. 35.) Kakassza-

vakoron. (Pesti Gábor).

KAKASTARAJ v. —TARÉ, v. —TARÉJ,
kakas-taraj v. — taré, v. — taréj) ösz. fn. 1) Vörös,

húsos , csipkézett kinövés a kakas fejbubján. 2) Ré-

teken, és szántóföldeken tenyész növényfaj, a lapó-

rok nemébl ; csészéje sima , fényes , sárgás ; szára

veres pontokkal pettyegetett. Máskép : cseng kóró.

(Rhinanthus crista galli. L.)

KAKASTEJ
,
(kakas-tej) ösz. fn. Tréfás nyel-

ven am. vízital, vagy víz. Kakastejet kapsz fiam. Ka-

kastejjel, varjuvajjal sült kenyér.

KAKASÜLO, (kakas-ül) ösz. fn. Gerenda vagy

lécz, melyen éjjel a kakas ül ; különösen azon ke-

resztfa , mely az óllófákat összetartja. Tréfásan igy

nevezik a szinházak karzatát magassága miatt.

KAKASVER, (kakas-ver) ösz. fn. Népies mu-

latság neme , midn a lakadalom v. menyekz má-

sod vagy harmad napján az ifjúság zeneszóval be-

járja a lakadalmi vendégeket saját házaiknál , egy

kakast póznára kötve hurczolván magával. A helyszí-

nén bekötik az egyik vfél szemét , s kardot adnak

kezébe , hogy a kakas nyakát vágja le , de a vig

czimborák a kakast mindig ellenkez irányban tart-

ják, s a hiába hadarászó vfélt kinevetik. Kakasveröt

járni. E tréfát némely vidékeken a czéhláda hordo-

zásakor is zik. Matyusföldén tyúkverö nek hívják.

KAKASVIADAL, (kakas-viadal) ösz. fn. Kaka-

sok verekedése egymással.

„Sándor dics hódítási

,

Napóleon csatázási
,

S waterlói diadal

Mind csak kakasviadal."

Kölcsey.

KAKASVITORLA, (kakas-vitorla) ösz. fn. Vas,

réz stb lemezbl készült , s kakast ábrázoló vitorla

valamely épület ormán , mely a szél járása szerint

ide-oda forog.

KAKÁT, (1) ; 1. KAKADSZEG.
KAKÁT

, (2), puszta Heves megyében ; helyr.

Kakát- on, — ra, — ról.

KÁKAZIZON
,
(káka-zizon) ösz. fn. Növényfaj

a zizonok nemébl , melynek szárai kákaformák. (Si-

Bon segetum).

KÁKICS v. némelyek szerént : KÁKICS, (kaj-

k-ics) fn. tt. kákics- v. kákics-ot , harm. szr. —a v.

— csa. Diószegi szerint, növénynem az együttnem-

l

zok seregébl, és egyenlnsök rendébl; vaczka
kopasz

, csészéje két soros , a bels sor hengeres , a
küls egynehány apró pikkely; magvai tüskések;

bóbitája szrös. (Chondrilla) Faja : káka-kakics

,

máskép : apró katáng , disznókék v. nyúlkék (Ch. jun-

cea)
;
innen némelyek véleménye szerént kákics am.

kékics.

KAKO, (kaj k-ó=2=: kaj-og-ó =gagó) fn. tt. ka-

kó-t, harm. szr. —ja. A zsúppal födött épületnek fa-

rába szúrt karó vagy pózna, hogy a szél föl ne bont-

hassa. Székely tájszó.

KÁKO
,
(kák-ó =kaj-k-ó , kaj-og-ó) fn. tt. ká-

kó-t , harm. szr. —ja. 1) Némely vidékeken am. be-

font üstök. 2) Vizi kígyó. 3) Dohányakasztó. 4) Ma-
tyusföldén am. káka.

KÁKOG, (kák-og) önh. m. kákog-tam ,
— tál

,

—ott. Varjú vagy holló módjára kiált, kák kák han-

gon szól. Kákognak a varjúk, hollók.

„így kákognak a hollók , ha sas jün közikben."

Zrínyi.

Köznyelven átv. ért. am. sokat beszél haszontalanul

vagy értetlenül. Ne kákogj már annyit.

KÁKOGÁS
,

(kák-og-ás) fn. tt. kákogás-t , tb.

— ok. harm. szr. —a. Kák hangon kiáltozás. Varjak,

hollók kákogása.

KÁKOLYA, (Cacalia) fn. tt. kákolyá-t , harm.

szr. —ja. Diószeginél , növénynem az együttnemzk
seregébl és egyenlnsök rendébl ; vaczka kopasz,

fészke hengeres, öt-tíz pikkelyekbl öszveforrt; bóbi-

tája szrös. Fajai : vérszin
/
narancsszín, fejér, jószagú,

havasi kákolya.

KÁKOM
,
(kák-om) ikertársa kákombákom szó-

nak, 1. ezt.

KÁKOMBÁKOM, iker fn. tt. kákombákom- ot.

Az ákombákom szó k elhanggal. Fölveszi a külön-

külön ragozást is. Minek semmi értelme , se eleje se

veleje , líromlárom , csigabiga. Holmi kákombákomot

összefirkált. Beszéde csak olyan kákombákom. Mondják
különösen némely babonás szókról, és taglejtésekrl.

Kákombákomokat csinálni. V. ö. ÁKOMBÁKOM.
KAKONYA

,
puszta Somogy megyében ; helyr.

Kakonyá-n, — ra, — ról.

KAKONYI, puszta Pest megyében ; helyr. Ka-

konyi-ba, — ban, —ból.

KAKOVA v. KÁKOVA, falvak Krassó megyé-

ben , és Erdélyben Alsó-Fejér megyében s Nagy-Sze-

ben székben; helyr. Kakován, — ra — ról.

KAK-SZENTMÁRTON , falu Szathmár megyé-

ben ; helyr. Szentmárton-ba, —ban, — ból.

KAKUCS, (1), (=kuk-ucs) mn. tt. kakuca-ot.

Székelyeknél am. rövidlátó, kukucsálva néz.

KAKUCS, (2), falu Pest megyében, és Er-

délyben Thorda m., puszta Békés m., MAGYAR—

,
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OLÁH— , falvak Bihar megyében ; helyr. Kakucs-on,

—ra, —ról.

KAKUCS , falu Baranya megyében ; hely. Ká-

kucson, —ra, —ról.

KAKUCSÁL, 1. KUKUCSÁL.
KAKUK, hangutánzó fn. tt. kakuk-ot. Máskép :

kukuk. Megegyezik vele a görög xxxv£
}
latin cuculus,

franczia coucou, lengyel kukulka, német Guckguck v.

Kuckuk, török kuku, kusi, finn küld stb. Vándor madár,

mely tavasz elején hozzánk j, s nyár vége felé eltá-

vozik. Csre csaknem gömböly , elül kevéssé meg-

görbült, s oldalt kissé benyomott , nyelve nyílalakú

és sima. (Cuculus canorus). A kakuk vagy kukuk

hangot igen tisztán adja. Szól, kiált a kakuk.

„Kakuk, kakuk ! hány esztendeig élek?

Sokat kakukolj , mert meghalni félek.

"

Népvers.

Átv. ért. gyermekjáték, kis fújtatóval, mely nyomko-

dás által a kakukéhoz hasonló hangot ad.

KAKUKBORSÓ, (kakuk-borsó) ösz. fn. Vad
borsófaj , mely korán érik , s igen kedves eleségül

szolgál a barmoknak. (Orobus vernus. L.) Máskép :

tavaszi lednek, vad lednek, bükkön.

KAKUKDÉMUTKA, (kakuk-démutka) ösz. fn.

1. KAKUKFÜ.
KAKUKFOSZLÁR, (kakuk- foszlár) ösz. fn. Nö-

vényfaj a foszlárok nemébl ; levelei szárnyasak, gyö-

kérlevelkéi kerekdedek , szárlevélkéi láncsásak. Más-

kép : réti v. mezei tormaf , kakukpökte fü. (Carda-

mine pratensis).

KAKUKFÜ, (kakuk-fü) ösz. fn. Réteken, és le-

gelökön tenyész ismeretes növényfaj a démutkák

nemébl, halványpircs apró virágokkal, és kedves il-

lattal. Máskép : vadcsombor. (Thymus serpyllum).

KAKUKKOL, 1. KAKUKOL.
KAKUKMÉCSVIRÁG, (kakuk-mécs-virág) ösz.

fn. Növényfaj a mécsvirágok nemébl. Máskép : ka-

kukszegf. (Lychnis flos cuculi).

KAKUKMION
,
(kakuk-mion) ösz. fn. Növény-

faj a mionok nemébl, melynek levelei a kakukfüvéi-

hez hasonlók. (Mnium serpillifolinm).

KAKUKOL, (kakuk- ol) önh. m. kakukol-t. Ka-

kukhangon kiált vagy szól.

KAKUKOLÁS, (kakuk-ol-ás) fn. tt. kakukolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Kakukhangon szólás.

KAKUKSZEGFÜ
,

(kakuk-szeg-fü) ösz. fn. 1.

KAKUKMÉCSVIRÁG.
KAKUKSZIGORÁLL

,
(kakuk-szigoráll) ösz.

fn. Az egyvirág kocsányos szigoráll (Veronica) faja

(Veronica serpillifolia), virágai magánosak, csaknem

fürt alakban a szár tetején ; levelei tojáskerekdedek,

csipkések, kopaszok; száratövön henyél, gyökerez.

KAKUKSZÓ, (kakuk-szó) ösz. fn. Azon saját-

ságos vastag és mély hang , melyen a kakuk kiált.

Nehezen ér az több kakukszót , azaz több tavaszt. Sok-

szor hallott már kakukszót
, a vén leányról mondják.

KAKUKTERJÉK, (kakuk-terjék) ösz. fn. A ter-

jékek neméhez tartozó növényfaj, mely ugarokon te-

rem, vörös és kék virágai vannak, s gyógyervel bír.

(Anagallis arvensis).

KAKUKVIRÁG
,

(kakuk-virág) ösz. fn. lásd :

GYÖNGYVIRÁG.
KÁKVIRÁG, (kák-virág ,kákni' igétl) ; ösz. fn.

A székelyeknél Kriza J. szerént am. havadi, nárczis.

KAL , elvont törzsök , mely 1) Hajlást
,
görbü-

lést jelent ezen származékokban : kalács , kalán , ka-

lang, kalász, kalap, kaliba, kalimpa, kalisztál, kaloda,

kalinkó stb. 2) átv. ért. ide-oda csavargást, járást, kelést,

a kaland, kalandor, kalaj, kalauz, kalézol , kalóz szók-

ban. 3) Gyülekezést és gyjtést, halmozást, rakoga-

tást kaláka és kalangya szókban , honnan a széke-

lyeknél lábait kalangyáim am. lábait egymásra rakni.

V. . KALAM. 4) Hangutánzó a kall, kalapács , ka-

lapál, kalábál szókban.

—KÁL, vékonyhangon KEL, öszvetett gyakor.

igeképzö , am. ogál, égéi, ögél
,
pl. tur-kál , tur-og-ál,

ir-kál, ir-og-ál, szur-kál, szur-og-ál ; váj-kál, váj-ogál

jár-kál
,
jár-ogál (,járgál

l

eléjön a régi levelekben

Szalay Á. gyjteményében) ; her-kél, her-égél, süt-

kél, süt-ög-él.

KÁL, (1), elavult törzsök, mely ma csak hely-

nevekben él , és több származékai vannak , mint :

Káld Kalló, Kállya, Kálna, Káinok, Kálos, Kálosa,

Kálócz, Kálóz, Kálózd.

KÁL, (2), puszta Pest megyében ; DIÓS—

,

falu Szála m. SAJÓS— , mváros Sopron m. helyr.

Kál-ba, —ban, —ból.

KALABÁL
,

(kal-ab-ál) önh. m. kalábál-t. A
szókat elrontva, törve , hibásan beszél. Mondják be-

szélni kezd kis gyermekrl ; máskép : kalabalál, ka-

laiyol, galagyol.

KALÁCS
,
(kai-ács) fn. tt. kalács-ot, harm. szr.

— a. Gyöke a hajlást
,
görbeséget jelent kai. Per-

sául : kolads, Beregszászi szerént am. a német Kuchen.

Lebkuchen. Ugyan szerinte khaldaeai nyelven khalut

szintén „Kuchen." A héberben khalláth (placenta) szót

chalál (transfodit gyöktl származtatják. 1) Tulaj d.

gömbölyre vagy görbére hajló, vagy hajtott test, pl.

térd kalácsa , azaz forgó csontja
;
fejre való kalács,

azok számára, akik fejeiken terhet visznek. Viasz ka-

lács
; ez utóbbiak neve máskép : tekercs. 2) Széles

ért. a közönséges kenyérnél finomabb sütemény , tej-

jel, túróval, mákkal, gyümölcsízzel, aprószlvel stb.

készítve. Fehér kalács. Mákos, túrós kalács. Czukros,

mézes kalács. Nem kell zabkenyér , hol készen vár a

fehér kalács. (Km.). Sokszor a zsíros táskából ugrik

ki a szép kalács. (Km.). Adnak kalácsot, de nem taná-

csot. (Km.) 3) Szorosb ért. azon sütemények, melye-

ket gyrsen , karikásán
,
pereczesen szoktak össze-

hajtani, összefonni, kulcsolni. Fonott kalács. Kidcsos

kalács. Kürtös kalács. Kalinkó kalács. 4) Tréfásan a

kenyeret is mindennapi kalács-rwb. mondják , a hol-

dat pedig Isten kalácsá-n&k. 5) Szentelt kalács ,
a ró-

mai katholikusoknál , melyet húsvét napján a pap

megszentel.
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KALÁCSA, falvak Bihar és Tenies megyében
;

helyr. Kalácsá-n, —ra, —ról.

KALÁCSÁRUS
,
(kalács-árus) ösz. fn. Aki ka-

lácsnemü süteményeket boltban vagy piaczon árulgat.

KALÁCSÁRUSN
,

(kalács-árus-nö) ösz. fn.

Asszony vagy leány , aki kalácsnemü süteményeket

szokott árulni.

KALÁCSFA, (kalács-fa) ösz. fn. Azon görbére

hajtott fák, illetleg deszkák, melyek a malomkerék

szárnyait öszvekötik, s melyek öszvesen a kerék tal-

pát képezik.

KALÁCSOL, (kal-ács-ol) áth. m. kalácsol-t. Ka-

rikásán, gyrsen összefon, összekulcsol. A kinyújtott

és megsodrott tésztát kalácsolni.

KALÁCSOLÁS
,
(kal-ács-ol-áB) fn. tt. kalácso-

lás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn a

tésztát kalácsolják. V. ö. KALÁCSOL.

KALÁCSOS
,

(kal-ács-os) mn. tt. kalácsos-t v.

— at, tb. —ah 1) Ki kalácsot árul. Kalácsos leány, asz-

szony. 2) Miben kalácsot tartanak, árulnak. Kalácsos

kosár. Kalácsos bolt.

KALÁCSSÜT, (kalács-süt) ösz. fn. Személy,

ki kalácsot süt , különösen , ki kalácsokkal keres-

kedik.

KALÁCSTÉSZTA, (kalács-tészta) ösz. fn. Tész-

ta, melybl kalácsot sütnek. Tejjel , vajjal, tojássál

készített kalácstészta.

KALÁCSVIASZ, (kalács-viasz) ösz. fn. Vé-

konyszálú viaszgyertya , kalácsosan öszvetekerve

,

viasztekercs.

KALAFA, (kal-a-fa) fn. tt. kalafát. Eredetileg

kaló-fa az elavult kai igétl vagy kai gyöktl , mely

görbeséget jelent. Am. kaloda. Kalafának nevezik,

mert , akit kalodába zárnak , midn kezét lábát be-

csiptetik , meggörbülve kénytelen ülni. V. ö. KA-
LODA.

KALAFÁZ
,
(kal-a-fa-az) áth. m. kalafáz-tam,

—tál, — ott. par. —z. Kalafába, asaz kalodába zár.

KALAFINTA
,

(kala-finta) ösz. fn. Két rokon

eszmébl álló festi kifejezés. A kala jelent hajléko-

nyát
,
görbedt , könnyen forgót , a finta , sántiká-

lót. félre biczegt. 1) Személy , ki ügyesen ide-oda

forgolódik , tagjaival különféle mozgásokat tesz , kü-

lönösen a végett, hogy másokat megcsaljon, trbe ejt-

sen, hogy szeinök fényét elvegye , mint a szemfény-

vesztk tenni szoktak , innét máskép : csalafinta. 2)

Jelenti magát a csalást, trbeejtést, ravaszságot, szem-

fényvesztést , melyet valaki az által ér el , ha ügyes

forgolódásával mások figyelmét kijátszsza. Addig

ütik vétik a dolgot , addig hányják ide s tova a kala-

fintát, hogy .... (Pázmán Kai. 640. 1.)

KALAFINTÁL, (kala-finta- al) önh. m. kalafin-

tál-t. Ügyesen és ravaszul forgolódik, hogy mást meg-

csaljon vagy trbe ejtsen.

KALÁHA , fn. tt. kaláhát. Tájdivatos. Alkal-

masint összehúzva kalászszálka szóból.

KALAJ, (kai- aj) mn. tt. kalaj-t, tb. — ok, harm.
szr. —a. Gyöke a tétova s a görbe utakon járást je-

lent kai , képzése olyan mint a dévaj , szilaj szóké.

Jelent csavargót, bolygót, kalandozót, kalézolót. Szép
hangzata miatt megérdemli, hogy elavult állapotából

újra divatba hozassék.

KALÁK, elavult fn. tt. kalák-ot , harm. szr.—ja. Régente oly forma értelemben fordul elé, mint
tolvajnak beadása. Hihetleg a német Klage (vád)

szóval azonos. Innen kalákpénz am. a tolvaj beadá-

sának bére, díja.

KALÁKA
,

(kai- ó-ka, mintegy gyül--ke, vagy
kal-am-ka ; v. ö. KALAM) ; fn. tt. kalákát. így ne-

vezik a székelyek azon munkát , melyet többen ösz-

szeállva gyorsabb munkával , nagyobb ervel végez-

nek
,
pl. midn valakinek búzáját, szénáját az atya-

fiak vagy szomszédok , vagy jó barátok közös ervel
néha zeneszó mellett is betakarítják, miért közös ebé-

det vagy vacsorát s olykor mulatsággal párosítva is

kapnak. Kalákában szántani, gyjteni, szénát, gabonát

hordani
,
fonni.

„ Szeressük mi híven egymást

,

S így is érjük az aratást

,

Kalákába is elmegyünk

,

Pasztát is majd együtt viszünk."

Székely dal (Erdélyi J. gyjt.).

Abaújban , munkásoknak munka utáni megvendégel-

tetésök, és mulatságuk. Átv. ért. többeknek összeve-

rekedése. Ugyan volt ám kaláka , azaz verekedés.

Rokonnak látszik vele a héber khalák (=di-

visit, sortitus est) vagy török kalaba (multitudo).

KALÁKÁZ
,

(kaláka-az) önh. m. kalákáz-tam,

—tál, —ott. Kalákában dolgozik vagy dolgoztat.

KALAKÓCZA, (kala-kósza ?) fn. tt. kalakóczát.

Kassai József szerént Somogyban : kalandozó esz
,

bódorgó.

KALÁKOS, (kalák-os) fn. tt. kalákos-t, tb. — ok.

Személy, ki tolvajt bevádol, felad. V. ö. KALÁK.

KALÁKPÉNZ, (kalák-pénz) ösz. fn. Vádpénz,

V. ö. KALÁK.
KALAM

,
(kal-am) elv. törzsöke 1) Kalancs,

kalamol , kaland , kalandor , stb. szóknak ; s értelme

tétova járás, kelés ; 2) Kalangya, kalangyái szóknak

s talán kaláka (rrrkalamka ?) szónak is ; értelme itt a

hangokban is teljesen rokon halom, halmaz.

KALAMÁR , népies kiejtése ,kalmár' szónak
;

1. ezt.

KALAMÁRIS, fn. tt. kalamáris t , tb. — ok,

harm. sz. —a. A középkori latin calamarium-ból kép-

zett szó. Jelent tintaedényt, tintatartót.

KALAMÁRISDUGASZ, (kalamáris-dugasz) ösz.

fn. Dugasz , melylyel a kalamárist vagyis tintatartót

bedugják.

KALAMÁSZ, fn. tt. kalamász-t, tb. — ok, harm.

szr. — a. Tótul kolomász, azaz kerékzsír, kerékkeu.
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Némely vidékeken : kulimász. Magyarosabban : kát-

rány vagy szekérkenö. A kalamász szoros ért. a szur-

kos feny gyantájából készített szekérkeuó't jelenti.

KALAMASZOL, (kalamász- ol) áth. m. kalamá-

szol-t. Kalamászszal beken. Tengelyt kalamászolni. Né-
mely vidékeken : kulimászol.

KALAMÁSZOS, (kalamász-os) mn. tt. kalamá-

szos-t v. —at , tb. — ak. Kalamászszal bekent; mi-

ben kalamászt tartanak ; ki kalamászt árul. Kalamá-
szo8 szekér. Kalamászos edény. Kalamászos tót. Né-
mely vidékeken : kulimászos.

KALAMOL, (kal-am-ol) önb. m. kalamol-t. Té-

tova jár kel, csavarog, kalézol, kalandoz.

KALÁN, (1), (kal-án, mandsu nyelven kuili) fn.

tt. kalán-t. tb. — ok, harm. szr. —ja. Eszköz, mely

kerekded vagy hosszúkás homorú részbl (fejbl), és

hosszabb vagy rövidebb nyélbl áll, s híg vagy kásás

testek keverésére , merítésére , s az evnek szájába

adására szolgál. Különböz czéljaihoz képest külön-

böz nevei vannak. Abárlókalán, fözökalán, evökalán,

meritökalán, kávéskalán. Fakalán, vaskalán, csontka-

lán, ezüstkalán , czinkalán
,
pléhkalán. A kmívesek-

nél : vakolókalán , melylyel a vakoló meszet a falra

hányják. Minden lében kalán am. mindenbe bele ártja

magát. A természetrajzban jelenti némely vízi mada-

rak kalán alakú csrét, innen kalános gém. Köz szo-

kás szerént kanál-n&k is mondják, de az elemzés sze-

rént kalán az eredeti , mint a görbeséget, kerekded-

séget jelent kai gyök származéka.

KALÁN, (2), KIS— , és PUSZTA— , er-

délyi falvak Hunyad megyében , helyr. Kalán-ba
,

— ban, —ból.

KALANCS, (kal-am-cs) fn. tt. kalancs-ot, harm.

szr. — a. Székely tájnyelven, tekervényes tévutakra

vezet hely. (Labyrinthus) V. ö. KALAM.
KALAND, (kal-am-d) fn. tt. kaland- ot , harm.

szr. —ja. Gyöke az egyenes vonaltól elhajlást
,
gör-

bedést jelent kai , melybl am képzvel származott

kalam , azaz tétova járáskelés , csavargás ; innen ka-

lam-d , kaland jelent viszontagságot, mely különösen

oly embereket ér, kik ideoda bolyongnak, görbe uta-

kon , idegen vidékeken járnak kelnek ; nevezetesen

regényes eseményt, mely ilyetén vándorokkal történni

szokott, pl. szerelmi viszonyokat , ellenszegüléseket

,

párviadalt, melyekkel a hajdani vándor lovagok élete

kiváltképen bvelkedett, a franczia aventure, s német

Abenteuer értelmében. Véletlen, ritka, meglep kaland.

Szerelmi, lovagi kaland. Sok kalandja volt. Kaland-

jait elbeszélni. Több kalandon által esni. Kalandokat

vadászni. 2) A régieknél használtatott a latin calen-

dae szónak kitételére is.

KALANDOR
,

(kal-am-d-or) fn. tt. kalandor-t

,

tb. — ok, harm. szr. —a. Bolygó, járókel szerencse-

vadász , kinek élete kalandokból , viszontagságokból

áll , milyenek a régi görög hsök vagy középkori lo-

vagok voltak. V. ö. KALAND.
KALANDORT, (kal-am-d-or-i) mn. tt. kalando-

ri-tf tb. — ak. Kalandort illet, ahhoz tartozó, arra

vonatkozó. Kalandori események. Kalandori életmód.

V. ö. KALANDOR.
KALANDORKODÁS

,
(kal-am-d-or-kod-ás) fn.

tt. kalandorkodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Kalan-

dori életmódnak gyakorlása , meglep eseményekkel,

viszontagságokkal párosult járáskelés, bolyongás.

KALANDORKODIK
,

(kal-am-d-or-kod-ik) k.

m. kalandorkod-tam ,
— tál, — ott. Kalandorok mód-

jára él, azaz tétova járvakelve , szerencsét vadászva

több kalandon esik által. V. ö. KALAND, KALAN-
DOR.

KALANDOROZ
,

(kal-am-d-or-oz) ; lásd : KA-
LANDOZ.

KALANDOS
, (1) ,

(kal-am-d-os) mn. tt. kalan-

dos-t v. — at , tb. —ak. 1) Kalanddal járó , kalan-

dokkal bvelked. Kalandos élet. Kalandos utazások.

2) Valamely kalandban részes. Kalandos társak. V.

ö. KALAND.
KALANDOS, (2), puszta Baranya megyében;

helyr. Kalandoson, — ra, —ról.

KALANDOSSÁG
,
(kal-am-d-os-ság) fn. tt. ka-

landosság-ot , harm. szr. — a. Valamely eseménynek

kalandos, illetleg regényszer tulajdonsága.

KALANDOZ
,

(kal-am-d-oz) Önh. m. kalandoz-

tam, — tál, — ott, par. —z. Kalandokat keresve jár-

kál, bolyong, helyrl helyre utazik, mint a középkori

lovagok és szerencsevadászok tettek. Bekalandozni

több országot. Kalandoz a kopó , ha nem marad nyo-

mon ; kalandoz a vizsla , ha messze távozik. (Bérczy

Károly). V. ö. KALÉZOL.

KALANDOZÁS
,
(kal-am-d-oz-ás) fn. tt. kalan-

dozás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Kalandos járáske-

lés, utazás ; kalézolás. Kalandozásban tölteni el életét.

KALANDVÁGYÓ, (kaland-vágyó) ösz. mn. Aki

kalandozni vagy kalandosságra vágyakozik.

KALÁNFÜ
,

(kalán-fü) ösz. fn. Növénynem

,

melynek fismertet jelei : kivájt tojáshoz vagy ka-

lánfejhez hasonló négy level csésze, keresztben álló

négy virágszirom, és hat híms^ál, melyek közöl négy

a csészével egy hosszúságú, kett pedig valamivel rö-

videbb. (Cochlearia. L.)

KALÁNFÜRT
,

(kalán-fürt) ösz. fn. Cserjeféle

uövénynem az öthimesék seregébl , és egyanyások

rendébl ; bokrétája ötszirmu , szirmai kalánformák
,

zacskósak, boltosak; bogyója három rekeszü, száraz.

(Ceanothus).

KALANG
,

(kal-am-g) fn. tt. kalang-ot , harm.

szr. —ja. Jelent görbén csavarodó , kigyódzó vonalt,

szalagot, pl. midn a botot
,
pipaszárt berovátkolják.

KALÁNGÉM
,

(kalán-gém) ösz. fn. L. KALÁ-
NOS alatt.

KALANGOS ,
(kal-am-g-os) mu. tt. kalangos-t

v. — at , tb.

—

ak. Kalanggal czifrázott , rovátkolt.

Kalangos bot, pipaszár.

KALANGYA v. KALONGYA
,

(kal-am-gy-a
,

kalam v. kalom , mintegy halom törzstl; latinul M.

A. szerint : gelima , cumulus foeni, acervus) ; fn. tt.
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kalangyát. 1) Aratáskor kévékbe kötött , s a földön

összerakott gabona. Szorosabb ért. egy-egy gabona-

rakás, melyet kereszt-nek hívní>k, s mely különféle vi-

dékek szokása szerént több vagy kevesebb kévébl

áll, legtöbb huszonhat , legkevesebb kilencz. Kalan-

gyákban fekütt még a gabona. (Kisf. Sánd). Ha tz lá-

madván tövisre talál, és környülfogja a gabonának

kalangyáit. (II. Mózs. 22. 6. Káldi). 2) Némely tá-

jakon igy nevezik a petrenczébe vagy baglyába , v.

máglyába rakott szénát , s egyéb takarmányt is. 3)

A müncheni codexben am. kemencze. XJgy látszik

azonban , hogy a kemencze alakja miatt neveztetik

itt kalangyának, valamint sok helyen most is boglyá-

nak v. boglyas-nak hívják a boglyához hasonló kemen-

czét. Túl a Dunán a kalangyát kepé-nek nevezik.

KALANGYÁL v. KALOMGYÁL, (kal-am-gy-

a-al) áth. m. kalangyál-t. Kalangyába rakja a gabo-

nát vagy szénát, s egyéb lekaszált takarmányt.

„Nézz ki rózsám , nézz ki , ki kalongyál tova

,

Hosszú keskeny fdbe , sürü kalongyákba.

"

Székely dal (Kriza J. gyjt).

Kalangyáim vagy kalangyáig atni a székelyeknél ál-

talában is am. rakosgatni, papusálni. Napestig csak a

lábát kalongyálgassa azaz egymásra rakosgatja. (Kri-

za J.).

KALANGYÁZ, (kal-am-gy-a-az) áth. m. kalan-

gyáz-tam, —tál, — ott. Kalangyába rak.

KALÁNMADÁR, (kalán-madár) ösz. fn. L. KA-
LÁNOS alatt.

KALANOS, (kal-án-os) mn. tt. kalános- tv. — at,

tb. —ak. Kalánnal vagy kalánforma eszközzel ellá-

tott. Mondják a madarak kalán alakú orráról vagyis

csrjéröl is. Kalános gém , melynek hosszúkás kalán-

forma csre van. Kalános récze.

KALÁNOZ, (kal-án-oz) önh. és áth. m. kalá-

noz-tam ,
—tál ,

—ott
,
par. —z. 1) Kalánnal eszik,

kalánnal forgolódik az étel körül. Ne kalánozz itt. 2)

Kalánnal mereget. Kikalánozni a tálból a gombóczo-

kat. A levest tányérokra kalánozni. Máskép : kanalaz.

KALÁNOZAS, (kal-án-oz-ás) fn. tt. kalánozás-t,

tb. —ok , harm. szr. — a. Kanállal evés, meregetés
;

kanalazás.

KALANT, (kal-am-t) áth. m. kalant-ott
,

par.

—s. Valamit görbére hajt , meggörbít , félre teker.

Innen származott : kalantyú (kalantó) és kalantos.

KALÁNTORMA, (kalán-torma) ösz. fn. Gyógy-

erejü növényfaj a tormafüvek nemébl
;

gyökérleve-

lei nyelesek , szives kerekdedek ; szárlevelei hosszu-

dadok , kikanyargatott élük , szára ágas. (Cochlearia

officinalis).

KALANTOS, (kal-am-t-os) mn. tt. kalantost v.—at , tb. —ak. 1) Mondják ittas , részeg emberrl

,

kinek lábai ingadozva ideoda görbülnek , tántorogva

lépnek. V. ö. KALAM, ésKALANT. 2) Erdély több

vidékein am. sirásó- és temettársaság szegényebb

emberekbl , néhutt m'ndennemü polgárokból. (Gás-

pár János).

AKAD. NAGY SZÓTÁR. Hl. KÖT.

KALANTYU, (kal-am-ty-ú =kal-am-t-ó) fn. tt.

kalantyú-t , harm. szr. —ja. Eredetileg kalantó mint

csergety cserget, fergety ferget, csikoltyú csikoltó

stb. Törzsöke értelménél fogva jelent általán görbe
,

meghajlott alakú eszközt; különösen 1) Forgó fazárt

a falusi ajtókon, mely rendesen félhold alakú szokott

lenni; 2) Görbe fát , mely a sövényt az ágashoz szo-

rítja vagy maga a sövénytartó ágasfát. 3) Ablakkalan-

tyú, am. ablakfogantó, vagyis görbe vég vas rudacs-

ka, melylyel az ablakot kiakasztják. 4) Tisza mellékén

marokorsó, marokban forgatni való orsó , melylyel a

pakróeznak valót vagy keztyünek , süvegnek valót is

fonják ; ugyanez Pécsett : verecsen mintegy összever

szerszám. 5) Balaton vidékén am. veder vasa, mely a

kankalék karikáján megy keresztül, és félhold alakú.

Máskép : kallantyú.

KALANTYÚZ, (kal-am-ty-ú-oz) áth. m. kalan-

tyúz-tam ,
— tál, —ott, par. —z. Kalantyúval ellát.

Kalantyúzni az ajtót , a sövényt , a vedret. Kikalan-

tyúz am. kalantyúval kitámaszt.

KALANY, tájdivatos, kalán helyett 1. ezt.

KALAP, (1), (kal-ap) fn. tt. kalapo-t , harm.

szr. —ja. Szilárd kelmébl készített foveg vagyis

fejtakaró , mely sajátságos alakja által különbözik a

sipka, süveg, guesma , s egyéb fövegektl , kiváltkép

az által , hogy köröskörül kisebb vagy nagyobb ka-

rimája van , mely mindazáltal számtalan módosítás
,

hajlítás alá van vetve. Széles, pörge kalap. Magas,

alaeson kalap. Csúcsos kalap. Felcsapott, három szög-

letes kalap. Eghasitó v. vaskalap. Kelméjére nézve :

posztó, selyem-, bársony-, szalmakalap. Kalapot emelni

valakinek am. valaki iránt tiszteletet , nagyra becsü-

lést mutatni. Föltenni a kalapot. Fejbe nyomni, félre-

tenni
,
félrecsapni a kalapot. Le a kalapokkal ! Vere-

bek vannak a kalapja alatt, ezt arról mondják, ki go-

rombaságból le nem veszi más eltt a kalapot. Min-

dent egy kalap alá vonni akar, azaz, azt akarja, hogy

mind egy értelemben legyenek. Minden ember olyan

kalappal köszönt amilyen van (km ). Min kalappal

köszönnek , olyannal fogadják (km.). Ezen háznál az

asszony viseli a kalapot, am. asszony uralkodik. Ugyan

derék állapot, beittam a kalapot, (km.).

„Az adonyi laposon

Leesett a kalapom

,

Vedd fel édes galambom."

Népd.

A népdalokban gyakran említésbe jön a kalap, majd

formájára, majd nyalka viselésére, majd felvirágozá-

sára nézve.

„Mit ér az a pörge kalap,

Ha a legény csak egy darab ?"

„Nincs kivel hallgassak

Kis madár szavára
,

Nincs , kinek bokrétát

Kössek kalapjára , stb. stb."

22
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Gyöke valószínleg a hajlást, görbeséget jelent kai,

mennyiben a régi kalapoknak eredetileg lehajló ka-

rimájok volt, de jelenleg is a kalap többféle (le- vagy

fel-) hajlással használtatik. A lefelé konyuló kalapot

v. konyakalapot , máskép silapos kalap-nak hívják.

Egyébiránt hasonló hozzá a tót klobuk, török kalpak,

persa kóla. (Beregszászi).

KALAP
, (2) elvont törzse kalapács és kalapál

szóknak s ezek származékainak.

KALAPÁCS
,

(kalap-ács) fn. tt. kalapács-ot
,

harm. szr. — a. Törzsöke a kemény ütést, csapást

jelent s hangutánzó kalap vagy klap , miért több

nyelvbeli szókban , mint hangutánzó , megvan je-

lesen héberül halmúth , kelapóth (mailei)
,
görögül

xoXánrco , németül klopfen , tótul klopat, stb. t. i. az

ers kopogás , kalapálás hangja. Jelent ver, ütesz-

közt , melynek lényeges része , a fej , egyenes szög-

ben nyélbe van ütve. Kalapács feje, és nyele. Fa ka-

lapács , vas kalapács. Nagy , kis , czifrázó kalapács.

Kovácsok , lakatosok , ezüstmivesek , bodnárok kala-

pácsai. Kalapácscsal beütni, beverni a szeget. A
kovácsok nagy kalapácsa tulajdonkép pöröly. Ora-

ütö kalapács. Kovácsot illet a kalapács. (Km.). Ko-

vács , kalapács, minden héten hét korbács. (Gúnyrím).

KALAPÁCSKA
,

(kalap-ács-ka) kicsinyez fn.

tt. kalapácskát. Kis kalapács
,

pl. az arany és ezüst-

miveseknél ; vagy a kovácsoknál a czifrázó kalapács,

melylyel a mester vagy els legény az ült vereget-

vén jelt ad , hogy a legények gyöngébben vagy er-

sebben üssék , vagy megfordítsák a vasat.

KALAPÁCSNYÉL
,

(kalapács-nyél) ösz. fn. A
kalapácsnak rendesen fából készült fogantyúja.

KALAPÁCSOL
,
(kalap-ács- ol) áth. m. kalapá-

csol-t, Valamit kalapácscsal ver , üt, lapít, keményít.

Tüzes vagy hideg vasat kalapácsolni. Abroncsot kala-

pácsolni a hordóra. Önhatólag am. kalapálva kopog,

zörög. A kapun kalapácsolni.

KALAPÁCSOLÁS, (kalap-ács-ol-ás) fn. tt. ka-

lapácsolás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

midn valamit kalapácscsal ütnek , lapítanak vagy

kopogtatnak , zörgetnek.

KALAPÁCSÜTÉS, (kalapács-ütés) Ösz.fn. Ütés,

melyet valamely testen kalapácscsal tesznek.

KALAPÁL
,
(kalap-a-al) áth. és önh. m. kala-

pál-t. 1) Valamit kalapálva csinál, készít, alakít, ver,

üt. Ócska szántóvasból csoroszlyát kalapálni. Kerék-

vasat, marokvasat, derékszeget kalapálni. 2) Kalapács-

csal kopogást, zörgést csinál, mint faluhelyeken a zsi-

dók szoktak , midn a kapukat kalapácscsal verik
,

hogy az illetk zsinagógába menjenek. Korán reggel

kalapálnak a kovácsok.

KALAPÁLÁS, (kalap-a-al-ás) fn. tt. kalapálás-l,

tb. —ok , harm. szr. —a. Cselekvés , midn valaki

kalapál. Kovácsok , lakatosok kalapálásai.

KALAPBÉLLÉS, (kalap- béllés) ösz. fn. Anyag,

melylyel a kalapot belülrl behúzzák , megbéllelik.

Selyem , vászon kalapbéllés.

KALAPBÚB, (kalap búb) ösz. fn. A kalapnak

azon dudorú része , mely búb gyanánt közvetlenül a

fejet födi. Gömböly , csúcsos , kürtös , alacson , ma-

gas kalapbúb. A kalapbúb ot benyomni , behorpasztani.

KALAPCSINÁLÓ
,

(kalap-csiuáló) ösz. fn. 1.

KALAPOS, fn.

KALAPFEJ, (kalap-fej) ösz. fn. 1. KALAPBÚB.

KALAPFÜ, (kalap-fü) ösz. fn. Növényfaj a

szattyúk nemébl , melynek levelei kalaphoz vagy

lókörömhöz hasonló alakot képeznek. (Tussilago. L)

Máskép : kalapos szattyú , nagy édes lapu.

KALAPGOMB, (kalap-gomb) ösz. fn. Gomb az

olyan kalapbúbon , melynek karimáját zsinórral fel

szokták akasztani.

KALAPGYÁR, (kalap-gyár) ösz. fn. Gyár,

melyben kalapokat gyárilag vagyis nagyobb meny-

nyiségben készítenek. Hol kicsinyben, s gépek nélkül

foly e munka, kalap- v. kalaposmühely.

KALAPGYÁRTÓ
,
(kalap-gyártó) ösz. fn. Szé-

les értelemben minden iparos , ki kalapokat készít.

Szorosb ért. gyáros, ki gépekkel s nagyban készíti a

kalapokat.

KALAPKA
,

(kalap-ka) fn. tt. kalapká-t. Kis

kalap, pl. a gyermekek számára.

KALAPKAPTA
,
(kalap-kapta) ösz. fn. 1. KA-

LAPSÁM.
KALAPKARIMA

,
(kalap-karima) ösz. fn. Azon

része a kalapnak , mely a kalapbúb alja körül erny
gyanánt elterjed. Széles , keskeny

,
felcsapolt

,
pörge

,

silapsi (lekonyult) kalapkarima.

KALAPKEFE, (kalap-kefe) ösz. fn. Puhábbféle

szranyagból csinált kefe, melylyel a kalapokat tisz-

títani, simítani szokták.

KALAPKERESKEDÉS, (kalap-kereskedés) ösz.

fn. Kereskedés neme , melyet valaki kalapokkal üz.

KALAPKERESKED
,
(kalap-keresked) ösz.

fn. Ki kalapokkal kereskedést üz.

KALAPKÖTÖ, (kalap-köt) ösz. fn. Szalag

vagy zsinór a kalapbúb aljához varrva, melylyel a ka-

lapot az állhoz kötik , hogy a szél el ne kapja.

KALAPLÓROM
,
(kalap-lórom) ösz. fn. 1. RA-

PONCZCSENGETYÜKE.
KALAPNEMEZ

,
(kalap-nemez) ösz. fn. Gyap-

júból , nyúlszrbl , selyembl csinált nemezféle kel-

me , melybl kalapokat készítenek. V. ö. NEMEZ.

KALAPOS, (1), (kal-ap-os) mn. tt. kalapos-t v.

— at, tb. — ák. 1) Kalapot visel; kalapokkal rakott.

Kalapos férfiak , nk. A legények közöl némelyek kala-

posak , mások gucsmásak voltak. Kalapos láda , szek-

rény , bolt. 2) Kalaphoz hasonló tetej. Kalapos gom-

ba. Kalapos madár. Kalapos süveg. Kalapos szeg.

KALAPOS, (2), (mint föntebb) fn. tt. kalapos-t,

tb.

—

ok, harm. szr. — a. Mesterember, ki kalapokat

készít.

KALAPOSSÁG, (kal-ap-os-ság) fn. tt. kala-

posságot, harm. szr. — a. Kalapos-mesterség. Kala-

posságot tanulni , zni.
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KALAPSÁM ,
(kalap-sám) ösz. fn. Sáin, vagyis

gömbölyded kapta , melyre a kalapot ráfeszítik, hogy

kell formát kapjon.

KALAPSZALAG
,

(kalap-szalag) Ösz. fn. Sza-

lag , melylyel a kalap búbját alant körülkötik. Szé-

les , keskeny , lefityeg kalapszalag. V. ö. KALAP-
KÖT.

KALAPSZÉL
,
(kalap- szél) ösz. fn. 1. KALAP-

KARIMA. ,

KALAPSZORÍTÓ, (kalap -szorító) ösz. fn. 1.

KALAPKÖT.
KALAPTOLL

,
(kalap-toll) ösz. fn. Ékességül

a kalap mellé tzött természetes vagy csinált toll.

Tábornoki , ni kalaptoll.

KALAPZSINOR, (kalap-zsinór) ösz. fn. Zsinór,

melylyel a kalapkarimát a kalapbúbhoz felkötik
,
pl.

az úgynevezett éghasító kalapokon , vagy , melylyel

a kalap búbját alant körülkötik. Fekete , arany síkos

kalapzsinór.

KALÁRA, 1. KLÁRA.

KALARÁB, fn. tt. kalaráb-ot. Néhol : kalarábé,

kalarábét. Egy a német Kohlrabi , Kohlrübe szóval.

Ismeretes kerti növény a konyhazöldségek nemébl

,

melynek torzsája jóizü fzeléket nyújt.

KALÁRI, fn. tt. kalárit. 1) Keresztnév ,Klári'

helyett köznépies kiejtéssel. 2) Kriza J. szerént a

székelyeknél kontytartó hosszúkás ón vagy vas.

KALÁRIS, fn. 1. KLÁRIS.

KALASTROM , KALASTOROM , fn. lásd :

KLASTROM.
KALÁSZ, (1) (kai-ász) fn. tt. kalászt, tb. — ok,

harm. szr. — a. Jelent általán gabonafejet, melyben

a gabonaszemek rejlenek 5 s azon szálkás hüvelykék,

melyek a szemeket zárják, toklászok-ixafc. neveztetnek.

Zöld , éretlen , érett kalász. Búza- rozs- árpakalász.

Üres , teljes kalász. Kalászokat szedni
,
gyjteni. Né-

mely tájakon kalásznak nevezik a törökbuza csö-

vét is. Törökbúza v. kukoriczakalász. A müncheni co-

dexben kalász szálka helyett használtatik. „Mit lá-

tod kedég a kalászt te atyádfia szemében , és a geren-

dát te szemedben nem látod?" S mind a müncheni,

mind a bécsi codexben kalász helyett gábonafö áll.

Egyezik vele a tót : klo.sz.

KALÁSZ, (2), falu 5 KIS—, puszta Nyitra me-

gyében ; helyr. Kalász-on ,
— ra ,

— ról.

KALÁSZÁT, (kal-ász-at) fn. tt. kalászát ot
,

harm. szr. — a. Böngészet neme, midn valaki az

aratók után elmaradozott kalászokat összeszedi. Átv.

értelemben irodalmi gyjtemény , melyben jeles mü-

vekbl kiszemelt egyes mondatok , tanúiságok , ok-

tatások, versezetek stb. foglaltatnak. Kalászatok a régi

bölcsek
,
jelesirók müveibl.

KALÁSZFEJ, (kalász-fej) ösz. fn. L. KALÁSZ.

KALÁSZGEREBLYE, (kalász-gereblye) ösz.

fn. Gereblye , melylyel az aratók után elhulladozott

kalászokat összehárítják.

KALÁSZHAL, (kalász-hal) ösz. fn. Kisded ten-

geri halfaj , melynek háttüskéji a kalász szálkáihoz

hasonlók. (Aetherina hepsetus. L.)

KALÁSZHEGY
,

(kalász-hegy) ösz. fn. A ka-

lászfejnek legfelsbb szálkái.

KALÁSZKOSZORÚ, (kalász-koszorú) ösz. fn.

koszorú, melyet az aratók kalászokból kötve, s holmi

mezei virágokkal felékesítve , az aratás végeztével

haza visznek , s az illet gazda pitvarában vagy

konyhájában felakasztanak. Szélesb ért. akár ter-

mészeti akár mesterséges kalászokból csinált koszorú.

KALÁSZODHÍ, (kal-ász-od-ik) k. kalászod-tam,

— tál,—ott. Kalász fejldik , kalász n valamely nö-

vényen. Kalászodik (fejét hányja) már a gabona.

KALÁSZOL, (kal-ász-ol) áth. m. kalászol-t. Ka-

lászokat szedeget , böngész.

KALÁSZOS
,

(kal-ász-os) mn. tt. kalászos-t v.

—at , tb. —ak. Minek kalászai vannak , kalászba

men. Kalászos vetemények. Kalászos vetés.

KALÁSZOSODÁS
,

(kal-ász-os-od-ás) fn. tt.

kalászosodás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Bizonyos

növénynemek, különösen gabonafélék fejldési ál-

lapota , midn kalászaik nnek.

KALÁSZOSODIK, (kal-ász-os-od-ik) k. m. ka-

lászosod-tam, —tál, — ott. Kalászos kezd lenni, ka-

lászai fej lödnek , nnek. A rozs elbb kalászosodik,

mint a búza.

KALÁSZSÁRGA, (kalász-sárga) ösz. mn. Olyan

sárgaszinü , milyen az érett gabona kalásza szokott

lenni.

KALÁSZSZÁLKA
,

(kalász-szálka) ösz. fn. A
kalászt képez gabonaszemek tokiászainak szúrós

szálkái.

KALÁSZSZEDÉS, (kalász- szedés) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn valaki a learatott földön elhagyoga-

tott kalászokat felszedi.

KALÁSZSZED, i^kalász-szed) ösz. mn. és fn.

Ki az aratók után elmaradozott kalászokat fölszedi

,

öszvegyüjti. Kalászszed fiúk, leánykák, szegények.

KALATY, KALATYOL, 1. GALAGY , GA-

LAGYOL.
KALAUZ , KALAUZ, (kal-a-uz =kal-ó-oz, tö-

rökül kulavuz v. k'ilavuz , v. k'ilaghuz) fn. tt. kalauz-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Gyöke az ideoda járást,

bolygást jelent kai, s rokon a kaland, kalaj, kalézol

stb. szókkal. Jelent oly embert, ki valamely ismeret-

len
,
járatlan vidéken utazókat , bolyongókat , mint

útmutató vezet. Kalauz után nem mesterség eltalálni

akármely ismeretien helyet. (Km.) Atv. ért. jelent köny-

vet vagy értekezést , mely bizonyos tudomáuy titkai-

ba vezet. Pázmán Péter kalauza.

KALAÚZKODÁS ,
(kal-ó-oz-kod-ás) fn. tt. ka-

laúzkodás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mi-

dn valaki kalaúzkodik.

KALAUZKODHi , (kal-ó-oz-kod-ik) k. m. ka-

lauzkodtam, — (ál, —ott. Útmutatói, vezeti tisztel

vagy kötelességet gyakorol. Pusztákon , rengeteg er-

dkön kalaúzkodni.
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KALAUZOL
,

(kal-ó-oz-ol) áth. m. kalaúzol-t.

Mint kalauz vezet valakit. Az idegen vándorokat já-

ratlan utakon kalauzolni.

KALAUZOLÁS
,

(kal-ó-oz-ol-ás) fn. tt. kalau-

zolás t, tb —ok , harm. szr. — a. Cselekvés , midn
valakit kalauzolunk. V. ö. KALAUZOL.

KALAUZSÁG
,

(kal-ó-oz-ság) fn. tt. kalauzsá-

go-t, harm. szr. — a. Kalauzi szolgálat, vezérlet. Ka-

lauzságot vállalni. Valakit kalauzságra megkérni, meg-

fogadni.

KALAVA, 1. KALLYAVA.
KÁLAZ, falu Pest megyében ; helyr. Kálaz-on,

— ra, —ról.

KALAZNÓ, falu Tolna megyében ; helyr. Ka-

laznó-n, — ra, — ról.

KÁLBOR, erdélyi falu Nagy-Sink székben;

helyr. Kálbor-ba, — ban, —bál.

KÁLD, ALSÓ— , FELS— , falvak Vas me-

gyében ; helyr. Káld-on, —ra, —ról.

KALENDÁRIOM
,
(latin eredet) 1. NAPTÁR.

KALENO, falu Zemplén megyében ; helyr. Ka-

lenó-n —ra, — ról.

KALÉZOL, (kal-é-oz-ol) önh. m. kalézol-t. Gyö-

ke a járáskelést jelent kai , s am. ideoda csavarog
,

kólái, czél nélkül bolyong. Képzésre hasonló hozzá :

dorbézol.

KALÉZOLÁS, (kal-é-oz-ol-ás) fn. tt. kalézolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Csavargás, czél nélküli já-

ráskelé-., bolygás, bujdosás, tekergés.

KALIBA
,

(kal-ib-a) fn. tt. kalibát. 1) Jelent

kunyhót
,
gurgyalt , mintegy hamarjában galyabított

házikót. A törökben szintén : kaliba. V. ö. KAL
gyök. 2) A székelyeknél am. tr. Kalibába esni, ke-

rülni. (Incze József). 3) Am. galiba, azaz veszdség,

szövevényes nyomorúság, bajlakodás. Kalibába ejteni.

(Ferenczi János).

KALICZKA, fn. 1. KALITKA.
KALIMPA, (kal-im-p-a) elavult fn. tt. kalimpát.

Jelenti azon görbe vonalt , melyet valamely test ké-

pez, midn forog vagy forogva leesik. Gyöke a gör-

beséget, hajlást jelent kai , az in mozgást tesz, a p
közbevetett segédbetü, végre az a átalakult ó. E szó-

nak fokozatos képzése tehát : kalinó, kalina, kalinpa,

kalimpa. Rokon vele a kalinkó.

KALIMPÁL, (kal-in-p-a-al) áth. és önh. m. ka-

limpált. Áthatólag am. ver, megver. Megkalimpálták.

V. ö. KALAPÁL. Önhatólag 1. KALIMPÁZ.
KALIMPÁZ

,
(kal-in-p-a-az) önh. m. kalimpáz-

lam, — tál ,
— ott, par. — z. Görbe vonalban forog.

Úgy eltaszították, csak úgy kalimpázott a dombról lefelé.

KALINCS
,

(kal-in-cs) fn. tt. kalincs-ot, harm.

szr. —a. Gyöke a görbeséget jelent kai , s jelenti

azon egyszer zárt az ajtón , mely egy pont körül

forog, s fölbillentésére az ajtó kitárul , lenyomása ál-

tal pedig zárva marad. Szokottabban : kilincs. Vas

kilincs, fákilincs.

KALINCZA, (kal-in-cza) fn. tt. kalinczát. A
kacskanyakak neméhez tartozó növényfaj , melynek

szára tövön elágazó, levelei három metszésüek , virá-

gai a levéltöveken magánosak , ellenesek. (Teucrium

chamaepitys).

KALINCZAFÜ, (kalincza f), ösz. fn. 1. KA-
LINCZA.

KALINFALVA, ALSÓ— , FELS—, helységek

Mármaros megyében; helyr. Kalinfalván,—ra,—ról.

KALINKA, falu Zólyom megyében ; helyr. Ka-

linká-n, — ra, —ról.

KALINKÓ, (kahin-kó) fn. tt. kalinkó-t. TúlaDu-

nán így nevezik a kulcsos kalácsot, mely az összevissza

fonott perecz-süteményhez némileg hasonlít, csakhogy

a kalinkó terjedelmesebb. Több helyeken a vfélek

kalinkót akasztva pálczáikra , szokták a vendégeket

lakadalomra hívni. V. ö. KAL, gyök.

KALINKOZ
,

(kal-in-kó-oz) önh. m. kalinkóz-

tam, —tál, —ott, par. —z. Mondják oly testrl, mely

magasról leesve ide s tova forog , míg a földre száll.

Rokon vele : kalimpáz. Dunántúli tájszó.

KALISZTÁL, (kal-isz-ta-al) önh. m. kalisztál-t.

Gyöke az elhajlást , s hajlongó mozgást jelent kai.

Mondják a kerékrl, midn agya megtágulván ideoda

inog , biczeg. Vasvármegyében divatos tájszó. Mond-

ják emberrl is , ki lábait összedörgölve vagy befelé

forgatva jár.

KALISZTÁS
,

(kal-isz-ta-as) mn. tt. kalisztás-t

v. — at, tb. — ak. Ferdén inogó, ideoda hajló, biczeg.

Kalisztás kerék. Kalisztás lábszárak.

KALIT
,

(kal-it) fn. tt. kalit-ot. L. KALITKA.
KALITKA, (kal-it-ka) fn. tt. kalitkát. Úgy lát-

szik , rokon a kalafa és kaloda szókkal , mennyiben

ezekbe emberek, amabba pedig állatok különösen ma-

darak záratnak. Kalit vagy kalitka csakugyan am.

zárhely , rekesz vagy rekeszül szolgáló rácsos esz-

köz , melyben az elfogott vad , vagy szabadabban

élni szeret állatokat , madarakat tartogatni szok-

ták. Vas kalitka. Fa kalitka. Az orozlánt, tig-

rist kalitkában tartani. Kalitkába zárt kis madár. A
vad madár is megszokja a kalitkarekeszt. (Km.). Átv.

tréfás ért. jelent igen szk házat vagy szobát. Ez nem

is szoba, csak kalitka. Képes beszédben jelent zárhe-

lyet, börtönt. Máskép : kaliczka , a székelyeknél ga-

liczka is.

KALJÁN, 1. KALLYÁN.
KALL, (kal-ol) áth. m. kall-ott, htn. — ani v.

—ni. Valamely hajlékony anyagot, pl. gyapjút, szrt

sodorva, forgatva gyúr, nyomkod, ütöget, s ezen gyú-

rás, nyomkodás, ütögetés által elkészít , kelmévé ké-

pez. Poszt''t, szrt, kalap nemezt kallani, Bröket kal-

lani, azaz a csávás kádban lábakkal tiporni. Szürha-

risnyát kallani. Gyöke a hangutánzó kai. Hasonló

hozzá a takácsot jelent tót kadlecz.

KALL, puszta Pest megyében ; helyr. Káll-ba,

— ban, —ból.

KÁLLA, 1.KÖVES— , ésMINDSZENT-KÁLLA.
KÁLLAI-KETTS, ösz. fn. Fris magyar ketts

táncz , mint azt Kálióban járják vagy hajdan járták.

Eljárni a kállai kettst.
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KÁLLAI SZÁLLÁS
,
puszta Szabolcs megyé-

ben ; helyr. Kállai-Szállás-on, — ra, — ról.

KALLANG, KALLANGOS, 1. KALANG, KA-

LANGOS.
KALLANTYÚ, I. KALANTYÚ.
KALLAS, 1. KALAZNÓ; helyr. Kallas-on,

—ra, —ról.

KALLÁS, (kal-ol-ás), fn. tt. hallást, tb. —ok,

harm szr — a. Cselekvés, midn valaki, péld. posz-

tós, csapó, kalapos stb. valamit kall. Kifáradni a

leállásban. V. ö. KALL.
KALLAT, (kal-ol-at) áth. m. kallat-tam, —tál,

— ott, par. hallass. 1) Valamely kelméi kallóban

készít. 2) Átv. ért. mennyiben kallás alatt az illet

anyagból simitás által némely részek elkopnak, el-

hullanak, am. használás, viselés által szakgat, kop-

tat : Lassanként elkallatni a ruhát.

KALLATLAN, (kal-ol-atlan) mn. tt. kallat-

lan-t, tb. —oh. Amit meg nem kallottak. Kallatlan

gyapjú, szr, nyersbrök. Kallatlan szrszövet. Hatá-

rozókép am. kaliatlanul, kallatlan állapotban.

KALLINA, falu Krassó megyében ; helyr. Kal-

liná-n, —ra, —ról.

KALLÓ, (1), (kal-ol-ó), fn. tt. kalló-t. 1) Mes-

terember, ki kall, különösen, ki a gyapjú, és szr

szöveteket finomítja. 2) Mhely, melyben kallanak,

vagyis malomféle készület , melyben víz által hajtott

kerekek segedelmével történik a kallás. Kallóba kül-

deni a posztót, szrt. Posztósok, csapók kallója.

KALLÓ, (2), (kar-ló) fn. tt. kallót. Az aratók

karját véd, vászonból készült ujj. (Csikkszéki szó.)

KALLÓ, falu Borsod megyében; NAGY—

,

mváros, KIS— , falu Szabolcs megyében ; helyr. az

általános szabály ellenére (legalább a szabolcsi szo-

kás szerént): Kálló-ba, —ban, — ból.

KÁLLOCZ , falu Pozsony megyében ; helyr.

Kálóczon, —ra, — ról.

KALLÓDIK (kal-ol-ó-od-ik), belsz. m. kallód-

tam, — tál, — ott. 1) Kalló által tömdik, csinoso-

dik. Kallódik a gubanezos posztó, szr. 2) Lassanként

elkopik, elfogy, veszendbe megy. Viselés által kal-

lódik a ruha.

KALLÓFÖLD, (kalló-föld) ösz. fn. Finom

agyagföld, melyet a kallósok használnak, hogy a

posztószövet zsírját kivegyék. (Argilla fullonum.)

KALLÓGÉP
,
(kalló-gép) ösz. fn. Gépkészület

a kallózás gyorsabb és egyarányúbb eszközlésére.

V. ö. KALLÓMALOM.
KALLÓGYÁR, (kalló-gyár) ; 1. KALLÓHÁZ.
KALLÓHÁZ

,
(kalló- ház) ösz. fn. Ház , illet-

tleg gyári épület, melyben posztót, szrt stb. kal-

lanak.

KALLÓHULLADÉK, (kalló-hulladék) ösz. fn.

szr- vagy gyapjuszálacskák, melyek az illet szö-

vetbl kallózás alatt elhullanak.

KALLÓKÓTIS (kalló-kótis), ösz. fn. Kótisok,

vagy kalapácsforma üteszközök a kallóban, melyek

a készítend anyagot sulykolják, s kelmévé képezik,

kisimítják.

KALLÓKÖLYÜ, (kalló-kölyü) ösz. fn. 1. KAL-
LÓKÓTIS.

KALLÓMALOM, (kalló-malom) ösz. fn. Ma-
lomféle gépszerkezet, melynek víz által hajtott ke-

reke a vele összeütköz kótisokat v. kalapácsokat

mozgásba hozza, és fölemeli, hogy aláesvén az anya-

got ütögessék, és kelmévé képezzék.

KALLÓMESTER, (kalló-mester) ösz. fn. Mes-

ter, ki a kallói munkálkodásra felügyel, s azt igaz-

gatja.

KALLORÁJA, (kalló-rája) ösz. fn. A ráják

neméhez tartozó tüskés tengeri halfaj. (Raja fullo-

nica.)

KALLÓS, falu Szála megyében ; helyr. Kallos-

on, — ra, — ról.

KALLÓS, (kal-ol-ó os) fn. tt. kallós-t, tb.

—

ok,

harm. szr. — a. Kinek kallómalma van. A kallóssal

szerzdni. Kallóshoz adni a posztót.

KÁLLÓ-SEMJÉN, falu Szabolcs-megyében;

helyr. Semjénbe, —ben, — bi.

KALLÓSULYOK, (kalló-sulyok) ösz. fn. 1.

KALLÓKÓTIS.^
KALLÓTÁBLA, (kalló-tábla) ösz. fn. A kala-

posok táblája, melyen a nemezt gyúrják, gyömöszö-

lik, sodorják.

KALLÓTÁNCZ, (kalló- táncz) ösz. fn. Kallóke-

rék módjára kering német táncz.

KALLÓTEKNÖ, (kalló-tekn) ösz. fn. Fatekuö,

vagy válu a kallómalomban, melyben a kelméket

kótisokkal ütögetik.

KÁLLOTT, (kai- ol ott) mn. tt. hallott- at. 1)

Amit kallóban készítettek, kisimítottak. Kallóit szr-

posztó. 2) Atv. ért. kopott, viselt. Kallott, elkallóit

ruha. 3) Heves megyében : kallott disznó, am. ár-

tány, melyet megntt korában heréltek ki , mintegy

elkopott, elviselt kan.

KALLÓÜST, (kalló üst) ösz. fn. A kalaposok

réz üstje, melybe a nemezt belemártogatják, mieltt

a kallótáblán gyúrnák, gyömöszölnék.

KALLOZ, (kal-ól-óz) áth. m. kallóz-tam, — tál,

— ott: 1. KALL.
KALLÓZÁS, (kal-ol-ó-oz-ás) fn. tt. kallózás-

1,

tb, — ok, harm. szr. —a, 1. KALLÁS.
KALLYÁN, erdélyi falu Kolos-megyében

:

helyr. Kallyán-ba, — ban, — ból.

KALLYAVA, falu Szepes-megyében ; helyr.

Kallyavá-n, —ra, — ról.

KÁLMÁN, férfi kn. tt. Kálmán-t, tb. —ok,

harm. szr. —ja. Colomannus. Könyves Kálmán, ma-

gyarok királya. Eredeti magyar név, mely más né-

peknél elé nem fordul. Talán Kármán vagy Kermán

persa tartomány- avagy várostól , még az s idben

vette eredetét. Innen kálmán-körte néhutt : kármán-

körte.

KÁLMÁNCSA, falu Somogy- és puszta Szala-

megyében ; helyr. Kálmáncsán, — ra, —ról.
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KALMÁND, falu Szathmár-megyében 5 helyr.

Kálmánd-on, — ra, — ról.

KÁLMÁNFÖLDE
,

puszta Abaúj-niegyében
;

helyr. Kálmánföldé- n, —re, — r'ól.

KALMÁR, fn. tt. kalmár-t, tb. -ok, harm. szr.

— a, v. —ja. Közönségesen a német Kramer szóból

származtatják; néhutt a köznépnél : kalamár, a Leve-

lestárban is), a Carthausi névtelennél : kalomár, pa-

lóczosan : kómár (mint szalma = száma), innen kó-

máros szilva am. kalmáros szilva
;

(,kramen' Hey-

se szerint vagy hangutánzó gyökbl eredett , vagy

a latin comparare , olaszul comprare szóból mó-

dosult). Ha saját nyelvünkbl szabad volna ele-

mezni — mint más nyelvekben szokás — a

legtisztább törzs kalam volna, mely többek közt

meg van kalamol szóban is , mely am. jár-kel ; te-

hát kalamár vagy kalmár, annyi volna, mint já-

ró-kel. 1) Személy, ki különféle, vagy bizonyos ne-

m árukkal üzérkedik, iparczikkeket, vagy termeszt-

ményeket bevásárol , meg elad. Tengeri , szárazföldi

kalmár. A gabonával, borral, barmokkal üzérkedt

inkább kereskednek mondják. 2) Szorosb ért. boltos,

keresked, milyenek, fszeres kalmár, ki fszerekkel,

s különféle száraz , hideg eleséggel, stb. üzérkedik
;

rfös kalmár, ki posztót, vásznat, gyolcsot stb. árul

;

ékszeres kalmár, edényes k<: Imár. stb. Egyébiránt ezek

is, ha üzleteiket nagyban folytatják , inkább kereske-

d czimmel élnek , kik pedig kicsinyben zik e ke-

reskedést : szatócsok. Nem szokott a kalmár otthonn

gazdagodni. (Km.). Nem mind bors, amit a kalmár

ebe hullat. (Km.). A fiunbem kalu am. holmi, árú, et-

tl : káluna =rktrcsked ; ahonnan némelyek kal-

már-t is hóiméból származtatják.

KALMARARU, (kalmár-áru) ösz. fn. Áruk,

melyeket a kalmárok bevásárolni s árulni szoktak.

KALMÁRBOLT, (kalmár-bolt) ösz. fn. Bolt,

melyben a kalmár eladni való áruit kirakja.

KALMÁREGYESÜLET , KALMÁREGYLET,
(kalmáregyesület, v. egylet) ösz. fn. Bizonyos vidé-

ken vagy városban üzérked kalmárok társulata.

KALMÁRHAJO, (kalmár-hajó) ösz. fn. Hajó,

melyen kalmárárukat szállítanak. Tengeri kalmárhajó.

KALMÁRHÁZ, (1) (kalmár-ház), ösz. fn. 1)

Ház, melyben kalmárságot znek. 2) Valamely neve-

zetesb kalmárnak kereskedése. Els kalmárházakkal

összeköttetésben lenni.

KALMÁRHÁZ, (2), puszta Pozsony megyében;

helyr. kalmárház-on, —ra, — ról.

KALMÁRI
,

(kai om-ár-i) mn. tt. kal-máii-t,

tb. — ak. Kalmárt, mint olyat illet, ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Kalmárt üzérkedés. Kalmári kiadá-

sok, bevételek, számadások, árjegyzékek.

KALMARINAS, (kalmár-inas) ösz. fn. Gyer-

mek vagy ifjú, ki a kalmárságot gyakorlatilag ta-

nulja.

KALMÁRJEL (kalmár-jel), ösz. fn. Kalmársá-

got vagy kalmárkodást jelent tárgy : vagy pedig

kereskedési árukon s azok takaróin használtatni szo-

kott jegy.

KALMÁRJOG, (kalmár-jog), ösz. fn. 1) Jog,

melynél fogva valakinek szabad kalmárságot znie.

2) Azon törvények és rendeletek öszvege, melyek a

kalmárságra vonatkoznak, s melyekhez a kalmárok

kötelesek magukat tartani.

KALMÁRKODÁS, (kal-om-ár-kod-ás) fn. tt.

kalmárkodás-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Üzérkedés,

melyet valaki mint kalmár z, gyakorol.

KALMÁRKODIK, (kal-om-ár-kod-ik) k. m.

kalmárkod- tam, — tál, —ott. Kalmári üzletet, keres-

kedést gyakorol, kalmári minségben mködik.

KALMÁRKÖNYV, (kalmár-könyv), ösz. fn. A
kalmárnak számadó könyve, melybe a bevételeket,

és kiadásokat az idnek pontos megjegyzése mellett

beirja.

KALMÁRLEGÉNY, (kalmár-legény), ösz. fn.

A kalmári üzletbe, különösen az áruk eladásának

módjába beavatott személy, ki a kalmárboltban se-

gédképen mködik. Az illetknél kedvesebben hang-

zik a (bolt)-segéd nevezet.

KALMÁRLEVÉL, (kalmár-levél), ösz. fn. 1)

Oklevél, valamely kalmári szerzdésrl. 2) Levél,

mely kalmári ügyeket illet, kereskedési tudósításokat

foglal magában.

KALMÁRMÉRTÉK, (kalmár-mérték) ösz. fu.

Mérték , vagyis mérleg-féle eszköz, készület, mely-

lyel a kalmárárukat mérik.

KALMÁROS, (kalmár-os) mn. tt. kalmáros-t v.

— at, tb. — ak. Kalmárok szokásával egyez, t. i. a

nyerészkedésre nézve. Kalmáros alkudozás. Kalmá-

ros (kómáros) szilva a palóczoknál : fonnyadt, érés

eltt lehulló szilva.

KALMÁROSAN, (kalmár- os-an) ih. Kalmárok

módja, szokása szerént. A nyereséget kalmárosan szá-

mítani.

KALMÁRSÁG, (kal-om-ár-ság) fn. tt. kalmár-

ságot, harm. szr. —a. 1) Kalmári üzlet, kalmári

életmód. Kalmárságot tanulni, zni, gyakorolni. 2)

Mint gyünév jelenti bizonyos városban, vagy vidéken

lakó kalmárok személyzetét.

KALMÁRTANÁCS, (kalmár-tanács) ösz. fn. A
kalmárok testületének választmányi tagokból álló

tanácsa, mely a kalmári köz ügyekrl intézkedik.

KALMÁR-TINTA-FÉREG, ösz. fn. Tenger-

féreg, mely ha ellenséget közeledni lát, tinlafekete-

ségü nedvet bocsát ki, melylyel a vizet zavarossá

teszi, s magát az ellenség elöl elrejti.

KALMÁRÜZLET, (kalmár- üzlet) ösz. fn. Kal-

mári adásvevés, kalmárság (az 1) értelemben).

KÁLMOS, fn. tt. Kálmos-t, tb, —ok. A hathí-

mesek seregébl való növény, melynek virágai kocz-

kásan ülnek egy buzogányforma hengeres torzsán.

(Acorus.)

KÁLMOS-GYÖKÉR, ösz. fn. A kálmos nev
növény gyógyerejü gyökere.
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KALNA, erdélyi falu Bels-Szolnok megyé-

ben ; helyr. Kalná-n, — ra, ról.

KÁLNA, NAGY-, KIS-, falvak Bars megyében;

helyr. Kálná-n, —ra, — ról.

KÁLNA-BORF, falu Hont megyében ; helyr.

Borfö-n, —re, —r'ól.

KÁLNA-ROSZTOKA,falu Zemplén megyében

;

helyi-
. Bosztoká-n, — ra, — ról.

KALNAS, falu Sáros megyében, helyr. Kalnás-

on, —ra, —ról.

KÁLNICZ, falu Trencsén megyében ; áll két

részbl, melyek: Breznó- és Rozson-Kálnicz ; helyr.

Kálnicz-on, — ra, — ról.

KALNIK, falu Beregh megyében ; helyr. Köl-

nik- on, — ra, — ról.

KALNIK, falu Körös megyében ; hely. Kál-

nik-on, —ra, — ról.

KÁLNÓ, falu Nógrád megyében ; helyr. Kál-

nó-n, — ra, — ról.

KÁLNÓ-GARÁB, falu Nógrád megyében ; helyr.

Garáb-on, —ra, — ról.

KÁLNOK , falu Mosony megyében, és Erdély-

ben Sepsi székben ; helyr. Kálnok-on, —ra, —ról.

KALOBÁL, (kalob-ál) önh. és áth. m. kalo-

bál-t. Kalapács- vagy sulyokforma eszközzel üt, ko-

pogtat, pl. a lovas katonáknál kótiskákkal valamely

darab deszkán jeladás végett kopogtat. Hangutánzó

s egyezik a német klopfen szóval. V. ö. KALAPÁL.

KALOCSA, mv. Pest, illetleg Solt-megyében,

és falu Erdélyben Doboka megyében ; helyr. Kalo-

esá-n, — ra, — ról.

KALOCSA, (kal-ó-csa) fn. tt. kalócsá-t. Ra-

konczaforma eszköz, melyen házzsindelyezéskor a

felhordott zsindelyeket tartják az ácsok. Székely szó,

KALOCSOLÓDIK
,

(kal-ocs-ol-ó-d-ik) belsz.

Ágai, szárai Összevissza egymásba tekerödnek. A
kulcsolódik ige változata. Székely szó.

KÁLOCZA, fn. tt. Kálóczát. Szeréinségi város

a péterváradi határri kerületben (Carlovitz). Helyr.

Kálóczá-n, — ra, —ról.

KÁLÓCZAI, mn. tt. kálóczai-t , tb. — ak. Ká-

lóczára való, onnan származó, ott termett. Kálóczai

borok, szilvapálinka.

KÁLÓCZFA, helységek Szála megyében; helyr.

Kálóczfá-n, —ra, — ról.

KALODA
,
(kal-o-da) fn. tt. kalodá-t. Általán

ain. faeszköz, melylyel valamit leszorítanak, hogy

helyébl ne mozdulhasson; különösen 1) A falusi

birák házai eltt egykori büntet eszköz, vagyis fa

alkotmány, mely úgy volt elkészítve, hogy a rajta

lev lyukakba a lábakat s néhutt a kezeket is bele

lehessen szorítani. A kalodának egy más neme, mely-

be a nyakat és kezeket szorítják, kézi vagy vyakka-

lodá-nak mondatik, némely vidékeken pedig heged-

nek. Ezt akkor használják, midn a bnösöket vala-

hová elszállítják, vagy elhajtják. Kalodába zárni a

bnöst. A falu kalodájál nem szabják egy ember lábá-

hoz (km.) A Góry-codexben kalada. „ Addég a bínnek

kaladájából ki nem mégy, míg nem mennél kissebb

elvett jószágról eleget tessz." 2) A ház födelét, vagy
asztagok, kazalok tetejét szorító ketts fa. Mind
ebektl különbözik a pelengér v. perenge. Némelyek
azt vélik, hogy a latin claudo-tól származott volna

;

de ez a latinban magánosan áll, a nélkül, hogy ha-

sonhan^ú fnevet alkotna. Jobban egyezik vele a

héber galúth (fogság), a persa kalidan (carcer. Be-

regszászi). V. ö. KALAFA.
KALODÁZ, (kal-o-da-az) áth. m. kalodáz-tam,

— tál, -

—

ott, par. — 3. Kalodába zárással büntet.

KALOKÁNY, fn. tt. kalokány-t, tb. — ok,

harra. szr. —a, v. —-ja. Tavakban nni szokott szú-

rós fü neme ; máskép, kolokány, karlokány.

KALONDA, falu, KIS—
,
puszta Nógrád megyé-

ben ; helyr. Kalondá-n, — ra, —ról.

KÁLONGA, puszta Szabolcs-megyében ; helyr.

Kálongá-n, — ra, — ról.

KALONGYA, KALONGYÁL, 1. KALANGYA,
KALANGYÁL.

KÁLOSA, ALSÓ— , FELS— , falvak Gömör-

megyében ; helyr. Kálosá-n, —ra, — ról.

KALOTA, falu Bihar megyében ; NAGY—, er-

délyi falu Kolos m. ; helyr. Kálotá-n, —ra, — ról.

KALOTAFA, (kalota-fa) sz. fn. 1. DUDA-
FÜRT.

KALOTA-SZENTKIRÁLY, erdélyi falu Kolos

megyében ; helyi*. Szentkirály- on, — ra, —ról.

KALOTA-UJFALU, erdélyi falu Kolos megyé-

ben ; helyr. Újfalu-ba, —bon, — ból.

KALOTYA, (kal-ol-ta azaz kallott?) fn. tt.

kalotyát. Négy nyüstös forma vászon a székelyeknél,

mintha kallották volna.

KALÓZ, (kal-ó-oz) fn. és nm. Gyöke kai, s

rokon a kaland, kalauz, kalézol szókkal. Jelent álta-

lán oly személyt, ki ideoda bolyong, csavarog, csa-

tangol ; különösen tengeri rablót, ki a tengeren bo-

lyongva az utasok különösen kereskedhajók után

leselkedik, s azokat kifosztogatja.

KÁLÓZ, mváros Fejér megyében ; helyr. Ká-

lóz- on, —ra, — ról.

KÁLÓZD, puszta Fejér megyében ; helyr. Ká-

lozd-on, —ra, — ról.

KALÓZÉLETMÓD, (kalóz-élet-mód) ösz. fn.

Kalózkodásból élés.

KALÓZFNÖK, (kalóz-fnök) ösz. fn. Kaló-

zok feje, vezére.

KALÓZHAJÓ, (kalóz-hajó) ösz. fn. Kisebbféle

tengeri hajó, vagy bárka, melyen a kalózok az utazó

kalmárhajók után leselkednek.

KALÓZKODÁS, (kal-ó-oz-kod-ás) fn. tt. kalóz-

kodás-t, tb. —ok, harm. ser. — a. Rabló életmód a

tengeren, milyet az úgynevezett kalózok gyakorol-

nak. V. ö. KALÓZ.
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KALÓZKODIK
,
(kal-ó-oz-kod-ik) k. m. kalóz-

kodtam, — tál, —ott. Kalózok módjára tengeri rab-

lást tíz, gyakorol.

KALÓZLÁS (kai ó oz-ol-ás), fn. tt. kalózlás-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Tétova bolygás, csatan-

golás. 2) Tengeri rablás.

KÁLÓZOL, (kal-ó-oz-ol) önh. m. kalózol-t. 1)

1. KALÉZOL. 2) Kalóz életet tíz, gyakorol, kalóz -

kodik.

KALÓZOLÁS, 1. KALÓZLÁS.
KALÓZVEZÉR, (kalóz- vezér) 1. KALÓZF-

NÖK.
KALPAG (kal-ap ag, eléjön a török nyelvben

is
:
kalpak =rsüveg) ; fn. tt. kalpag-ot, harm. szr.

—ja. Gyöke egy a kalap szóéval. Prémes brbl álló

kaiimátlan föveg , melynek tetejét rövidebb vagy
hosszabb leffentyü képezi. Nyuszt-, nyest-, medvebr
kalpag. Vitézkötéses, tollas kalpag. A magyar nemzeti
öltözethez tartozó díszföveg.

KALPAGOS, (kal-ap-ag os) mn. tt. kalpagos-t

v. — at, tb. —ak. Kalpag nev föveget visel. Kal-

pagos királyi testörök. Kalpagos vitézek, urak.

KALSA, falu Abauj megyében ; helyr. Kalsá-n,
— ra, — ról.

KALUGYER, falu Bihar megyében ; helyr. Ka-
lugyer-be, — ben, —böl.

KALUZSA, falu Ungh megyében ; helyr. Ka-
luszán, — ra, — ról.

KÁLVINISTA, (latinos alkotású szó) fn. tt.

kálvinistát. Köz népi nyelven atn. keresztény fele-

kezet, ki Krisztus urunk hitét Calvin János tana

szerént vallja és követi. Használtatik melléknévül is,

midn tulajdonságot jelent p. o. Kálvinista varjú,

mely hússal él, különböztetésül a pápista varjútól,

mely gabonát eszik. Kálvinista répa, (máskép fanos
répa, koszmacska, vaka,) minthogy ezt csak disznó-

hússal szokták enni, nem böjti fzelékül használni.

A vallási villongások idejében gúnyosan, vagy tréfá-

san keletkeztek ezek : Kálvinista szentség, azaz bo-
ros kulacs ; Kálvinista sajt, azaz préselt hurka disz-

nóbürkébl, és szalonnából. Némely vidékeken : Ká-
lomista, vagy röviden : Káló.

KÁLVINISTÁS, (kalvinista-as), mn. tt. kálvi-

nistás-t, v. — at, tb. — ak. Kálvinisták módja, szo-

kása szerént való. Kálvinistás templomi ének. Némely
szók vagy betk kálvinistás kiejtése.

KÁLVINISTASÁG, (kálvinista-ság) fn. tt. kál-

vinistaság-ot, harm. szr. — a. Gynév, am. a kálvi-

nista hitvallást követk testülete, gyülekezete, szélesb

vagy tágasb értelemben.

KALYÁN, 1. KALLYÁN.
KÁLYHA, fn. tt. kályhát. Egy a német Kachel

szóval, de ez csak kályhacserepet jelent. Cserépbl
rakott kemencze. Zöld, fehér kályha. Gömböly, négy-
szög kályha. így nevezik magyarul az öntött vasból,
vagy vas lemezbl készített kemenczét is. V. ö. KE-
MENCZE. és KAHOLY.

KÁLYHACSERÉP, (kályha-cserép) ösz. fn.

Agyagföldböl égetett, s kályhának való cserép. Má-
zos, fehér, lapos, öblös kályhacserepek.

KÁLYHACS, (kályha-cs), Ösz. fn. A kály-

hába alkalmazott cserép- vagy lemezcs, melyen a

füst kimegy, mely leginkább a vaskályháknál van szo-

kásban
, melyek kéméuynyel összeköttetésben nin-

csenek.

KÁLYHAELLENZ, 1. KÁLYHAERNYÖ.
KÁLYHAERNY, (kályha-erny), ösz. fn. Vá-

szon- vagy spanyolfal, melyet télen a kályha elé

tesznek a hirtelen vagy forró meleg akadályozása

végett, vagy hogy a közellév bútorokban kár ne
történjék.

KÁLYHAFÜTÖ, (kályha-fütö) ösz. fn. Szolga,

ki kályhákat füt.

KÁLYHALEMEZ, (kályha-lemez), ösz. fn. 1)

Vas lemez, melybl kályhákat készítenek. 2) Vas
tábla, melylyel a kályha száját beteszik.

KÁLYHALYUK, (kályha-lyuk), ösz. fn. Nyilas

a kémény alatt, vagyis kisded üreg a kályha szája

eltt, honnan a kályhát fteni szokták. Kályhalyukba

bújni. Kéménybl a kályhalyukba esni. Különbözik:

kályhaszáj.

KÁLYHANYAK, (kályha-nyak) ösz. fn. A két

fokozatú kályhának fels és karcsúbb része, mely a

kályhaváll fölött áll.

KÁLYHAOLDAL, (kályha oldal) ösz. fn. A
kályhának fali része, mely adja tulajdonképen befu-

táskor a meleget.

KÁLYHAPÁRKÁNY, (kályha párkány) ösz.

fn. A kályhának alsó vagy fels részén kiálló széle.

KÁLYHARÁCS, (kályha-rács), ösz. fn. Vasból

csinált rács, vagy rostélyféle készület a cserépkályha

bels fenekén, nehogy a behányt fadarabok a kályha

oldalát kidöntsék.

KÁLYHARAKÓ, (kályha-rakó) ösz. fn. Sze-

mély, különösen gerencsér, ki cseréptáblákból álló

kályhákat állít össze.

KÁLYHASZÁJ, (kályha-száj) ösz. fn. Nyilas,

vagy lyuk a kályhán , hol a tüzelt berakják. Be-

dugni a kályhaszájat.

KÁLYHATET, (kályha-tet) ösz. fn. A kály-

hának legfelsbb része.

KÁLYHAVÁLL, (kályha váll), ösz. fn. Kiálló

pártázat, vagy karima a kályha kerületén. A kályha-

vallon almát sütni.

KALYIBA, 1. KALIBA.
KAM, (1), elvont gyök. Rokon gam gyökkel.

Jelent általán görbeséget, vagy meghajlást kamuti,

kamasz, kamó , kampó, kancsal (kamcsal)
1

, kancsó

(kamcsó) stb. szókban. Különösebben pótlékot vagyis

tkepénzért kikötött kárpótlást, bért, kamat szóban.

Elfordul Kamocsa, Kamond helynevekben is.

KAM, (2) fn. tt. kamot. A székelyeknél Kriza

J. szerént am. kan. Eredj, rekeszd bé a kamot. Kihe-

rélték a kamokat. Hihetleg innen származik : ka-

matyol.
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KÁM, (1), (ka-am), elvont törzsök, melybl
kámpol, kámpicsorodik, kámva szók erednek, s jelent

görbeséget, félrecsavarodást. Meg van a Káinon, Ká-
morvár stb. helynevekben is.

KÁM, (2), falu Vas vármegyében. Hiába Kámba
a búcsúra, ahol pap nincs. (Km.) Helyr. Kám-ba,—ban, —ból.

KÁMA, fn. tt. kámát. Kagylófaj, hosszúkás és

elül tompa tekenövel. (Chama calyculata L.)

KÁMAHÁZA, falu Szála megyében ; helyr. Ká-

maházá-n, —ra, —ról.

KAMÁND , falu Torontál megyében ; helyr.

Kamánd-on, —ra, — ról.

KAMÁNFALVA , helyság Nyitra megyében
;

helyr. Kamánfalvá-n, —ra, —ról.

KAMÁNHÁZA, puszta Szála megyében ; helyr.

Kamánházá-n, —ra, —ról.

KAMARA, (V. ö. KAM gyök), fn. tt. kamarát.

Megegyezik vele a latin camera , német Kammer,

cseh, lengyel komora, svéd kamar, kammara, olasz

kamera , franczia chambre , angol chamber , hellén

xafxáQK (bolt), török kamara (hajón), persa kamar

(bolt stb.). 1) Falakkal kerített osztály a házban,

mely a szobától csak annyiban különbözik, hogy

kályha vagy kemencze nincs benne , s éjjeli há-

lásra vagy holmi eszközök , vagy eleség tartá-

sára , használtatik. Lisztes , tejes kamara. Életes

kamara. Háló kamara. 2) Átv. ért a szivnek

üregei. A szivnek két kamarája van. 3) Átv. ért. or-

szágos, vagy fejedelmi hatóság, mely több szemé-

lyekbl, u. m. elnökbl, tanácsosokból, alsóbb tisz-

tekbl, szolgákból áll, s* az ország, vagy fejedelem

jövedelmeire, kincseire felügyel. Császári kir. kama-

ra. Kamara elnöke, másod elnöke. Kamara jövedel-

mei. Máskép : Kincstár. 4) A vadászok nyelvén a

tilalmazott vadastér középpontján lev kör, hol a

hajtóvadászat nincs megengedve (Bérczy Károly).

KAMARAELNÖK, (kamara-elnök) ösz. fn. Az
országos vagy fejedelmi kamara, azaz kincstár elnöke.

KAMARAHIVATAL, (kamara-hivatal), ossz.

fn. Hivatal, mely az álladalom, vagy fejedelem jöve-

delmeit kezeli, a kincstári jószágokat igazgatja.

KAMARAI, (kamara-i), mn. tt. kamarai-t, tb.

— ák. Kamarát illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.

Kamarai jószágok, jövedelmek. Kamarai igazgatás.

Kamarai tisztek, szolgák.

KAMARAJÓSZÁG, (kamara-jószág) ösz. fn.

Szélesebb értelemben az álladalmat, különösebben

fejedelem személyét illet álladalmi javak és azok

jövedelmei, a fejedelmi udvar tartására s általában

az államköltségek némi fedezésére. Különbözik Ma-

gyarországon a koronajószág.

KAMARÁS, (1), (kamara-as), fn. tt. kamarás-t,

tb. —ok, harm. szr. —a. 1) A fejedelmi udvaroknál,

frangú hivatalnok , ki a fejedelmi tcrymekben az

uralkodó személye körül szolgál. 2) Személy, ki ezen

rangnak czimével a fejedelem által fölékesíttetett.

AKAD. NAQF SZÓTÁR III. KÖT.

KAMARÁS, (2), NAGY-, falu, ALMÁS-, pusz-

ta Arad, KIS— ,
puszta Csanád megyében ; PUSZ-

TA— , VAJDA— falvak Erdélyben, Kolos megyé-

ben 5 helyr. Kamarás- on, — ra, —ról.

KAMARÁS-APRÓD, ösz. f. Apród, vagy is fia-

tal nemes, ki a fejedelem személye körül szolgál, s

rangra nézve a kamarás után áll.

KAMARÁSKULCS, (kamarás-kulcs) ösz. fn.

Aranykulcs, melyet a fejedelmi kamarások rangczí-

merül kapnak és viselnek.

KAMARASZÉK, (kamara-szék); Árnyékszék.

„Az kamoraszéket mentül inkább izgatják, attól in-

kább büdösb. " Karády Pál névtelené a XVI. század-

ból (Toldy F.).

KAMARATANÁCSOS, (kamara-tanácsos) ösz.

fn. Fejedelmi tanácsos, ki a kamarai hatóságnál ül-

nöki ranggal bír.

KAMARATISZT, (kamara-tiszt) ösz. fn. 1) A
kamarai hatóságnál szolgáló kormánytiszt. 2) Sze-

mély, ki a kamarajószágok igazgatásánál hivatalko-

dik, péld. tiszttartó, számtartó, ispán stb.

KAMASZ, (kam-asz) f- és mn. tt. kamasz-t, tb.

— ok, harm. szr. —a. Mondják oly ifjúról, ki idom-

talanul ntt fel, ki tunyán áll, vagy jár, ki felntt

korában is együgységet, butaságot árul el. Vén

kamasz. Haszontalan kamaszok. Nagy kamasz.

KAMASZKODÁS, (kam-asz-kod-ás) fn. tt. ka-

maszkodás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Kamasz ma-

gaviselet.

KAMASZKODIK, (kam-asz-kod-ik) k. m. ka-

maszkod tam, — tál, — ott. Kamasz módon viseli ma-

gát. V. ö. KAMASZ.
KAMASZUL, (kam-asz-ul), ih. Kamaszok mód-

jára, szokása szerént ; bután, idomtalanul, tunyán

meggörbedve. Kamaszul állani, járni, cselekedni.

KAMAT, (kam-at), fn. tt. kamat-ot, harm. szr.

—ja. 1) Azon bér, melyet valaki a kölcsön vett

pénzért az illet tulajdonosnak fizet. Törvényes, tör-

vénytelen kamat. Kamatra venni föl pénzt. A kama-

tokat pontosan fizetni. Kamatok kamatja, oly intéze-

teknél, melyek az évi (v. félévi) kamatot tkésítvén, a

kvetkez évben (vagy félévben) már ettl is kama-

tot számítanak, például takarékpénztáraknál. 2) Szé-

les ért. azon jövedelem, melyet bizonyos birtok, péld.

ház, kocsma, mészárszék, föld, rét, szl stb. behoz,

melynek alapjául a megfelel pénzbeli érték szokott

szolgálni. Ezen ház nyolcz forint száztóli kamatot hoz.

KAMATCZÓK, (kamat-czók) ösz. fn. A kamat-

ív végére nyomtatott utalvány, melynél fogva, ha a

kamatszelvények elfogynak, uj kamatív adatik. A f
kötelezvény birtokosának kényelmére szolgáló intéz-

kedés, hogy t. i. a kamatív (kamatszelvények) elfo-

gyásával ne kelljen magát a kötelezvényt mutatni elé.

KAMATHÁTRALÉK, (kamat-hátralék) ösz.

fn. A lejárt kamatnak vagy kamatoknak még meg

nem fizetett része.

KAMATÍV, (kamat-ív) ösz. fn. ív, melyen a

tkepénzekuek megfelel idszakonkénti, p. o. fél-

23
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évenkénti kamatok följegyezvék. T. i. az egyes (pl. fél-

évi) jegyeket a kamat fölvétele végett idszakonként

levágják. V. ö. KAMATJEGY.
KAMATJÁRADÉK, (kamat-járadék) ösz. fn.

Jövedelem, melyet valaki a befolyó kamatból húz.

KAMATJEGY, (kamat-jegy) ösz. fn. A kamat-

ívbl kivágott egy egy szelet, melyért az illet hite-

leznek vagy részvényesnek járó kamat a maga ide-

jén kiadatik. V. ö. KAMATÍV.

KAMATLÁB
,

(kamat-láb) ösz. fn. Bizonyos

meghatározott százalék valamely kölcsönpénzügylet-

tl, pl. száz forinttól négy, öt, hat, tíz frt. stb. éven-

ként.

KAMATLEVELKE, (kamat-levelke) ösz. fn. 1.

KAMATJEGY.
KAMATOL, (kam-at-ol) áth. m. kamatol-t

1. KAMATOZ.
KAMATOLÁS, (kam-at-ol-ás) fn. tt. kamatolás -t,

tb. — ok, harm. szr. —a. 1. KAMATOZÁS.
KAMATOS, (kam-at-os) mn. tt. kamatos— t,

v. — at, többes: — ak. 1) Ami bizonyos kamatot

hoz, kamatra kiadott, kölcsönözött. 2) Kamat fejé-

ben kölcsön vett. A kamatos pénz egy tálból eszik

emberrel (km.), azaz naponként fogyaszt.

KAMATOSTUL, (kam-at-os-t-ul) ih. Kamattal

együttvéve. A kölcsönvett pénzt kamatostul vissza-

fizetni.

KAMATOZ, (kam-at-oz) önh. m. kamatoz-tam,—tál, — ott; parancs. — z. Kamatot hoz. Tökepénze

száztól hatot kamatoz.

KAMATOZÁS
,

(kam-at-oz-ás) fn. tt. kamato-

zás- 1, tb. —ok, harm. szr.

—

a. Tkepénznek, vagy

tkepénzt ér akármely birtoknak azon állapota,

melyben kamatot hoz.

KAMATOZÓ, (kam-at-oz ó) mn. kamatozó — t.

Ami kamatot hoz. Száztól ötöt kamatozó tökepénz.

KAMATSZELVÉNY, (kamat-szelvény) 1. KA-
MATJEGY.

KAMATYOL, (kam- v. kau-aty-ol) önh. m.

kamatyol-t. Nvel közösül , mintegy kanoz. A szé-

kelyeknél kam am. kan. Aljas kifejezés.

KAMBORZ
,

(kam- borz) ösz. fn. A savarok

neméhez tartozó növényfaj , melynek szára tövon

szétágazik, levelei árformák, húsosak, tövishegyüek

;

csészéi a levelek tövén kerek hasábúk, virágzás után

pzéle3 karimájúk. Máskép : szükségf. (Salsola káli.)

KAMFARU
,

(kam-faru) ossz. mn. Székely és

üszavidéki tájszó, s oly lóról mondják, melynek fara

hirtelen lecsappan ; csapott farú. E szóban a kam

horgas meghajlást jelent. A kiejtésben az m az /
eltt néha n-nek hallatszik. Származhatik kan fnév-

tl is, amennyiben ennek is hirtelen csappanó fa-

ra van.

KÁMFOR, fn. tt. kámfor-t, tb. —ok, harm.

szr. —a, v. —ja. Keleti cserjenövény mézgája,

melynek igen ers szaga s hathatós gyógyereje van, az

arab-persa káfúr szótól, maláji nyelven : kápúr, hín-

dostánul : kapura, szanszkritul : karpúra ; a héber

nyelvben kopher am. szurok. Új latinul : camphora,

francziául : camphre , németül : Kampher v. Kam-

pfer stb.

KÁMFORBABÉR, (kámfor-babér) ösz. fn. Ke-

letindiában tenyész s a babérok neme alá tartozó

növényfaj , melynek mézgájából készítik a kámfor

név alatt ismeretes gyógyerejü szert.

KÁMFORGZ
,
(kámfor-gz) ösz. fn. A kám-

fornak ers szagú gze.

KÁMFOROS
,

(kámfor-os) mn. tt. kámforos-t,

v. — at , tb. —ak. Kámforral elegyített, készített.

Kámforos pálinkával kenegetni a megrándult lábat.

KÁMFOROZ, (káinfor-oz) áth. m. kámforoz-

tam ,
—tál ,

—ott
,
par. —z. Valamit kámforral ve-

gyít , kever , vagy ken.

KÁMFOROZÁS
,

(kámfor-oz-ás) fn. tt. kámfo-

rozás-t , tb. — ok, harm. szr. — a, Cselekvés, midn
valamit kámforoznak. V. ö. KÁMFOROZ.

KÁMFORSZESZ
,
(kámfor-szesz) ösz. fn. Kám-

forból készített szesz.

KAMM , elvont törzsök , melybl kammog , a

közvetleg kammogás,kammogó származékok erednek.

Gyöke a görbeséget, vagy görbedést jelent ka, kam.

KAMMOG
,
(kamm-og) önh. és gyak. iá. kam-

mog-tam ,
— tál, — ott. Tunyán, lassan, fejét hajto-

gatva , legörbesztve ballag , mint a ház körül vagy

mezn mélázó komondorok , kuvaszok , sunnyogó

rókák, farkasok szoktak. Máskép : czammog.

KAMMOGÁS, (kamm-og-ás) fn. tt. kammogás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Meggörbed nyakkal,

sunnyogó, lassú járás , czammogás.

KAMMOG 0, (kamm-og-ó) mn. tt. kammogó-t.

Görbedez nyakkal , lassan , tunyán , sunnyogva

járó, ballagó. Kammogó farkas , medve, komondor.

KAMO
,
(kam-ó) fn. tt. kamó-t. Horgosán meg-

hajló eszköz , máskép : gamó , kajmó
,
gajmó , kaj-

ma , kajmacs , kampó. Kamókra akgatni a dohány-

füzéreket.

KAMOCSA , falu Komárom megyében ; helyr.

Kamocsá-n ,
— ra ,

— ról.

KAMOCZA
,
(kam-ócza) fn. tt. kamóczát. így

neveztetik azon len, mely az els ecsetetésbl lehull-

ván újra megecseteltetik , és ebbl marad azután a

szösz. Máskép lenkocs.

KAMÓL, (kani ó-ol) áth. ni. kamól-t. Valamit

kamóval forgat, sodor, teker, csavargat, péld. kötél-

verk a kötelet
,
gombkötk a zsinórt.

KAMON , falu Vas megyében ; helyr. Kamon-

ba ,
— ban ,

— ból.

KAMOND, puszta KIS—, NAGY— falvak

Veszprém megyében ; helyr. Kamond- on, —ra,—ról.

KAMORA , 1. KAMARA.
KAMOZ, (kamó-oz) áth. m. kamóz-tam, —tál,

— ott. L. GAMÓZ.
KAMP

,
(kam p) elvont törzsök, melybl kampó,

kampós, kamp-óeodik száimazékok erednek.
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KÁMP
,
(ka-am-p), elvont törzsök ; származé-

kai : kámpicsorodik , kámporodik , és kámpol. Gyöke

a görbeségct jelent ka.

KÁMPICS
,
(ka-am-p-ics) elvont törzsök, mely-

bl a kámpicsorodik ige származik. Jelent nyelv-

ficzamodást , midn a nyelv valamely nehéz szó

kiejtésében mintegy meggörbül , rendes járásából

kimozdul.

KÁMPICSORODIK, (ka-amp-icsor-od-ik) k.

m. kámpicsorodtam ,
— tál, —ott. A nyelve kificza-

modik. V. ö. KÁMPICS. Oly nehéz kimondásu szó,

hogy majd kikámpicsorodik bele a nyelvem. Csak né-

pies nyelvben használható szó.

KAMPÓ
,

(kam-p-ó) fn. tt. kampót. Horog-

alakú eszköz. Kampóval húzkálni az ágakat. Kampóra
akasztott kannával meríteni a vizet. Kampóval húzni

parázst a lábas alá. V. ö. KAMO.

KAMPÓL
,
(kám-p-ó-ol) áth. m. kampúl-t. Va-

lamit kampóféle eszközzel öszveköt
,

p. ácsok a ge-

rendákat.

KÁMPOL
,
(kámpol) áth. m. kámpol-t. Vala-

kit kioltott , fölfelé görbített nyelvvel gúnyol , csú-

fol. A csintalan gyermekek kámpolják egymást.

KÁMPOLÓDÁS, (kám-p-ol-ó-od-ás) fn. tt. kám-

polódás-t , tb. —ok , harm. szr. — a. Kioltott nyelv-

vel való gúnyolódás , csúfolódás.

KÁMPOLÓDIK, (kám-p-ol-ó-od-ik) belsz. m.

kámpolód-tam ,
— tál ,

— ott. Kioltott nyelvvel gú-

nyolódik , csúfolódik.

KÁMPOR
,
(kám-p-or) elvont törzsöke kámporo-

dik , kámporodott szóknak, Jelentése : kampó mód-

jára meghajlott , meggörbedi.

KÁMPORODIK, (kám-p-or-od-ik) k. m. kámpo-

rod-tam ,
—tál ,

— ott. Túl a Dunán , nevezetesen

Gyr vidékén oly emberrl mondják, ki beteges álla-

pota miatt görnyedez, gornyadoz.

KÁMPORODOTT, (kám-p-or-od-ott) mn. tt.

kámporodott-at. Betegségben meggörnyedt, gornyadt.

Átvitetik a beteges színre is. Jaj beh kámporodott

színed van. Gyrvármegyei tájszó.

KAMPÓS
,

(kam-p-ó-os) mn. tt. kampós-t v.

— at , tb. —ak. 1) Kampóval ellátott. Kampós bot.

Kampós rúd. 2) Kampóhoz hasonló hajlású
,

görbe-

ségü. Kampós orr. Máskép : horgas.

KÁMPUL
,
(kám-p-úl) önh. m. kámpúl-t. A sze-

mek fényérl mondják , midn megtörik s homályossá

lesz. Használják néhutt kábul értelemben is.

KAMRA , 1. KAMARA.
KAMUKA , fn. tt. kamuká-t. Juhteve szrébl

készült kelme , mely gyapjú , selyem , vagy gyapot

fonalakkal is van keverve. (Camelot.) Kamukából

varrt szoknya , köntös. Néhutt a köznép nyelvén :

kamillát , régiesen : csemetét. Eléjön Beregszászi sze-

rént a török nyelvben is. Hindoglunúl kumas am.

kelme, szövet (matiére , étoffe). Lehet ,pamuk' szó

módosulata is.

KAMUT v. KAMUTH, KIS—, NAGY—
puszták Békés megyében ; helyr. Kamut-on ,

— ra,

—ról.

KAMUTI
,

(kam-ut-i) mn. tt. kamuli-t , tb.

— ak. Alattomos ,
alánéz, meghunnyászkodó ravasz.

Gyöke a meggörbülést jelent k ím. Dunán túli tájszó.

KÁMVA , 1. KÁVA.

KÁMVÁS , 1. KÁVÁS.

KÁMZSA , fn. tt. kámzsát. Rokonjai az arab

kamiza , újlatin camisia , franczia camisole , chemise,

szláv kamyzola , olasz kamisia , német Hemd , régi

fels német hemmal , hemide stb. 1) Hosszú üng,

melyet a misemondó pap magára vesz. 2) A paló-

czoknál am. vastag darócz ruha , milyet a kolduló

szerzetesek , remeték viselnek. Kámzsába öltözni. El-

dobni a kámzsát. 3) A szerzetes ruhának azon része,

melyet a fejre lehet húzni , csuklya.

KÁMZSÁS
,

(kámzsa-as) mn. tt. kámzsás- 1 v.—at , tb. — ak. Akinek vagy minek kámzsája van.

Kámzsás pap , barát. Kámzsás ruha.

KAN, (1) elvont gyöke kanaf kancsal, kandi, kan-

tár stb. szóknak ; értelme mint alakja hasonló st
azonos kam és kany (v. kony) gyökökével, t. i. gör-

beség.

KAN, (2), fn. tt. kan-t, tb, — ok, harm. szr. —ja.

Csagataj nyelven, kában am. kan disznó. (Abuska).

Egyébiráut rokonokúi tekinthetk a hellén rENQ,
yevracO) honnan yovevg (nemz), elavult latin : geno

honnan genitor, továbbá : szanszkrit, dsan (nemz),

honnan dsanasz (férj ; fnök) ; melyek nyomán is

tehát kan nemzt jelent. A székelyeknél : kam, mely

ismét a kamó
,
gamó szókhoz áll közelebb \ és csak

ugyan kamóz
,
gamóz azt is jelenti : kanoz , azaz ns-

ténynyel párosul. Itt ismét a hellén yaueco jut

eszünkbe , mely am. feleségül venni , és feleségül

adni , nem különben ycífiog^ mely am. menyekz
;

házasság. S mind ezt szépen megfejtené a magyar

gam v. kam gyök , ha úgy értelmezni akarnók és

mérnk. 1) Széles ért. az állatok himje , de nem ál-

talánosan használtatik. A négylábúak közöl : kankufya,

kanmacska, kannyúl kandisznó ; ritkán használtatik a

kanöz. A madarak közöl : kanpulyka , kanrécze , kan-

veréb. Százesztends kanverébnek hátul van a farka.

(Km,). A régies kantyúk és kanlúd helyett ma köz

szokásúak : kakas és gunár. Általán tréfás népiem

nyelven minden hímrl mondható, péld. szereted-e a

kancsukát ? (Kétértelm kérdés). 2) Szoros ért. a ser-

tések hímje , a nstény pedig eme, emse. Kanokat

herélni. Kan agyara. Falu kanja. Néha a falu kan-

ját is megölik, de csak válik más helyébe. (Km.). Vad

kanokat vadászni. Dllhös , mint a vad kan. 3) Tréfás

népies nyelven am. a maga nemében kitn, a töb-

binél derekabb. Kan gyerek , legény. Kan krajczár,

azaz ezüst érték rézkrajczár , kan garas stb. Égett

bor kanja , azaz
,
java. A régi babonás korbíui k >i

ördögnek hívták a boszorkányok szeretjét, 4) Köz

nyelven jelent buja embert, V. ö. HÍM.
23*
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KÁN, fn. tt. kán-t , tb. — ok, harm. szr.

—

ja.

1) Némely ázsiai népek , különösen tatárok , mon-

golok fejedelme , fnöke
,

(nagy kán) ; a persa

tartományok fnökei (satrapái) is neveztettek így

(Wullers). Máskép : khán. Csagataj nyelven : kaan

(Abuska), persául : khán , v. khakán. 2) 1. KANNA.

KANÁCS
,

puszta Tolna megyében ; helyr.

Kanács-on ,
—ra ,

— ról.

KANAF
,

(kan-af) fn,

rojt , vagy szélesb ért. rojt.

részek , vagy szálacskák
,

növényi testek képzdnek

tt. kanafot. 1) Vászon-

2) Átv. azon fonálalaku

melyekbl az állati , és

Máskép : rost. Hasonló

hozzá a latin cannabis (kender) , mint rostos héjú

növény neve.

KANAFÁJ
,
(kan-af-áj) ösz. fn. 1. TÁTKANAF.

KANAFOS ,
(kan-af-os) mn. tt. kanafost , v.

—at , tb. — ak. 1) Rojtos, rojtokra szakadozott.

Kanafos vászon. 2) Mondják általán növényekrl és

állatok testeirl, mennyiben kanafjaik vannak. V. ö.

KANAF.
KANAK , falu Torontál megyében ; helyr. Ka-

nak-on ,
—ra ,

—ról.

KANAKÚCZ, fn. tt. kanakúcz-ot. A bagoly

nem madarak legkisebb faja. (Strix passerina). Má-

sodik alkatrésze egyezik a német Kautz szóval.

KANÁL, tt. kanál-t v. kanál — at , tb. —ak

;

1. KALÁN.
KANALAS

, (1) , mn. tt. kanalas-t , v. —at,

tb. — ak. 1. KALÁNOS.
KANALAS

, (2) ,
(1. KALÁNOS), fn. tt. kana-

las-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Pléhböl vagy fából

készült lyukacsos lemez , melybe a fzökanalakat

duggatják. Oly képzés , mint : tálas , tálakat tartó

polcz vagy szekrény.

KANALAZ , 1. KALÁNOZ.
KANÁLDAD

,
(kanál-dad v. kal-án-dad) mn. tt.

kanáldad-ot. Minek kanálhoz hasonló alakja van.

Némely gémfajok kanáldad csre. Kanáldad fülvájó.

KANÁLFEJ
,

(kanál- v. kalán-fej) ösz. fn. A
kanálnak öblös vége, melylyel meregetni, kavargatni

szoktak. Kerekded , hosszúkás , lapátforma kanálfej.

KANÁLKA, (kanál-ka v. kal-án-ka) fn. tt.

kanálká-t. Kis kalán
,

péld. melylyel a gyermekek

esznek , vagy kávés kalán.

KANÁLNYEL
,
(kanál- nyel) ösz. fn. A kanál-

nak szára, fogója. Sípos kanálnyel.. Oly mohón evett,

hogy a kanálnyelet is majd befalta.

KANÁLOS , 1. KALÁNOS.
KANÁLOSGÉM

,
(kanálos-gém) ösz. fn. 1. KA-

LÁNOSGÉM.
KANÁLOSRÉCZE, (kanálos-récze) ösz. fn.

Vadréczefaj , melynek csre kanálalakú. (Anas pla-

tyryncha. L.)

KANÁLTARTÓ
,
(kanál-tartó) ösz. fn. 1. KA-

NALAS.
KANAPÉ , fn. tt. kanapét. Franczia szó , kö-

zépkori latinul : conopeum., a hellén konopetnn után,

mely (konops szótól) am. a legyek stb. eltávoztatása

miatt függönyökkel ellátott ágy. Magyarosan: pamlag.

KANÁRI, fn. tt. kanári- 1 , tb. — k. A kanári

szigeteken otthonos , nálunk csak kalitkákban tarto-

gatott, a verebek neméhez tartozó ismeretes madár-

faj , kanárimadár.

KANARIFÜ
,
(kanári-fü) ösz. fn. A kanári szi-

geteken tenyész , s Európába is átültetett növényfaj

a polyvacsukkok nemébl , mely a köleshez vagy

lenmaghoz hasonló magokat terem , a kanárimada-

rak legkedvesb eledeléül szolgálókat. (Phalaris kana-

riensis. L.) Máskép : kanáriköles.

KANÁRIKÖLES, (kanári-köles) ösz. fn. 1.

KANÁRD7Ü.
KANÁRIMADÁR, (kanári-madár) ösz. fn. 1.

KANÁRI.
KANÁRIPOFÓKA

,
(kanári-pofóka) ösz. fn. A

pofókák neméhez tartozó növényfaj. (Dracocephalum

canariense.) V. ö. POFOKA.
KANÁRIPOLYVACSUKK,(kanári-polvacsukk)

ösz. fn. 1. KANARIFÜ.
KÁNAS

,
puszta Sáros megyében ; helyr. Ka-

nás-on ,
— ra ,

— ról.

KANÁSZ, (kan-ász) fn. tt. kanász-t , tb — ok,

harm. szr. —a. Pásztorember , ki disznókat riz,

legeltet. Nevét a nyáj fejétl a kantól kölcsönözte.

Máskép : kondás , v. disznópásztor. Bakonyi kanászok.

Falu kanásza. Urasági kanász. Kürtöl , kihajt a ka-

nász. Káromkodik, mint a kanász. Czifra szrös ka-

nászok. Midn kanász a mezn a botjával játszik,

úgy leüti a sdöt
,

csak a füle látszik. (Kanászdal.).

Átv. ért. jelent durva, nyers, vad betyár embert.

KANÁSZKODIK
,

(kan-ász-kod-ik), k. m. ka-

nászkod-tam ,
— tál ,

— ott. Kanászságot visel, ka-

nászi szolgálatban van. Átv. ért. elkanászkodik , am.

durva , nyers , betyáros szokásokat vesz fel.

KANÁSZNÓTA
,

(kanász-nóta) ösz. fn. Kaná-

szok dala , vagy dallama , melyre tánczközben ide-

oda düllöngve topognak.

KANÁSZODIK, (kan-ász-od-ik) k. m. kanász-

od-tam ,
— tál ,

— ott. 1) Elkanászodik Pápa vidé-

kén (Matits Imre szerént) am. durva , nyers magavi-

seletüvé lesz , mint rendesen a kanászok lenni szok-

tak. 2) Székely tájszólás szerént am. haragja csen-

desedik , engeszteldik. Ersen megharagudott volt,

de szépen szóltam hozzá , s megkanászodék. (Incze Jó-

zsef.) V. ö. JUHÁSZODIK.
KANÁSZOS

,
(kan-ász-os) mn. tt. kanászos-t,

v. —at , tb.—ak. Olyan mint a kanászé vagy kaná-

szoké. Kanászos öltözet , magaviselet.

KANÁSZOSAN, (kan-ász-os-an) ih. Kanászos

módon.

KANÁSZTÁNCZ, (kanász-táncz) , ösz. fn. A
maga nemében különös táncz , melyet duda- vagy

furulyaszóra a kanászok járni szoktak, düllögve,

topogva, botokat vagy baltákat forgatva, egymás-

nak dobálva , majd a botra vagy balta nyelére le-
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gugorodva , majd a földre lefekve , és kevéssé hall-

gatódzva , stb.

KANAVÁSZ, fn. tt. kanavászt, tb —ok.'

Nyers , fehéritetlen , durvábbféle , s ritka vászon,
J

melyet leginkább bélésül használnak. Francziául :

'

canevas vagy cannevas , németül : Kannefass , a latin

cannabis-bói módosulva.

KANAVÁSZTAKÁCS
,

(kanavász takács) ösz.
'

fn. T klós , ki kanavászféle vásznat szó'. V. ö. KA-
NAVÁSZ.

'

KANBORZFÜ , v. KAMBORZFÜ
,

(kan- v.

kam-borz-fü) ösz. fn. A ,savar' nem növényekhez '

tartozó faj , máskép : kanborz- v. kamborz-savar,

(Salsola káli), köznépiesen: sziikségf. Levelei árfor-

mák , tövishegyüek ; innen a neve.

KANBORZSAVAR
,
(kan-borz- savar) ; 1. KAN-

BORZFÜ.
KANCS

,
(kam-cs) 1) elvont törzsök, melybl

kancsal , kancsi , kancsalog származékok erednek. 2)

fn. tt. kancs-ot , harm. szr. —a. Akadék , melynél

fogva valaki másnak elébe veti a lábát , hogy mene-

tében gátolja, vagy épen elejtse. Kancsót (tájdivato-

san : kancsut) vetni valakinek. Máskép : gáncs. Gyöke

a görbeséget jelent kam.

KANCSA
,

puszta Nógrád megyében ; hclyr.

Kancsá-n ,
— ra ,

—ról.

KANCSAL, (1), (kam-cs-al) , mn. tt. kancsal-t,

tb. —ok. Görbén , ferdén néz ; tréfásan : ki a ká-

posztás kertbe néz. Kancsal szem , tekintet , nézés.

Átv. irigy , másé után vágyakodó. Kancsal szemekkel

nézni más szerencséjét. Vak nevet kancsalt. (Km.) V.

ö. KAM. Mint régies fnevet 1. KANCSU alatt.

KANCSAL
, (2) , csárda Csongrád vm.

KANCSALGÁS
,
(kam-cs-al-og-ás) fn. tt. kan-

csalgás- 1 , tb. —ok. Kancsal szemekkel tekingetés,

pillantgatás.

(kam-cs-al-ogó) mn. tt. kan-

görbén , ferdén , hamisan néz-

kélö , tekinget. Kancsalgó szemeket vetni valakire.

KANCSALÍT, KANCSALÍT, (kam-cs-al-ít)

önh. m. kancsalít- ott, par.—s, hrm. szr. — ni, v.—ani.

1) Ferdén, görbén, félrenéz, tekint. 2) Valakire

tréfából , czélzásból , alattomos jelül hamis pillan-

tást vet.

KANCSALÍTÁS, KANCSALITÁS, (kam-cs-

al-ít-ás) fn. tt. kancsalítás-t , tb. —ok , harm. szr.

— a. Ferdén
,
görbén

,
(tréfásan : káposztás kert-

be) nézés.

KANCSALOG
,
(kam-cs-al-og) önh. m. kancsa-

log-tam , v. háncsáig-ottam ,
—tál , v. — ottál, — ott.

Kancsal szemekkel tekinget , nézeget
,
pillantgat.

KANCSALOGVA, (kam-cs-al-og-va) ih. Fer-

dén
,
görbén , hamisan nézkélve , tekingetve.

KANCSALSÁG, (kam-cs-al-ság) fn. tt. kan-

csalság-ot , harm. szr. — a. A szemek hibás mivolta,

midn görbén néznek.

KANCSALGÓ

,

csalgó-t. Kancsalul

,

KANCSALUL, (kam cs- alul) ih. Görbe, hamis

nézés , irigy szemekkel.

KANCSI
,
(kam-cs-i) mn. tt. kancsi-t , tb. —k

v. —ak. A kancsal szónak kicsinyezje. V. ö. KAN-
CSAL és KANDI. Néhutt am. kis kan.

KANCSÍT
,
(kam-cs-ít) ; 1. KANCSALÍT.

KANCSÓ, (kam-cs-ú? latinul: cantharus) fn.

tt. kancsó-t. Nagyobbféle ivóedény , különösen boros

korsó. Egy kancsó bor. Mélyen bele pillantott a kan-

csóba. Csak térül
,
fordul , mindenkor jót jót fohász-

kodik a kancsóba. Km.
KANCSOCZ , falu Vas megyében ; helyr. Kan-

csócz- on ,
— ra ,

— ról.

KANCSÖK
,
(kan csök) ösz. fn. 1. BIKACSÉK

v. BIKACSÖK.
KANCSU , Balaton mellékén am. gáncs. Kan-

csut vetni. L. GÁNCS. Egyébiránt a régi magyar
Passióban (Toldy F. kiadása 8 8. lap.) ,kancsal' alak-

ban jön elé : „Némelyek az lábokkal kancsalt vet-

nek vala.

"

KANCSUKA
,
(tatár eredet , kámcsi am. kor-

bács ; egyébiránt lengyelül : kánczug , csehül : kan-

csuch, lithvánul : kanczúkasz , szerbül: kámdsiga) fn.

tt. kancsukát. Orosz korbács.

KANCSUKÁZ
,
(kancsuka-az) áth. m. kancsu-

káz-tam, — tál ,
— ott. Kancsuka nev orosz korbács-

csal ver valakit.

KANCZA , fn. tt. kanczát. A ló és szamár fajú

állatok nsténye , tehát anyaló v. anyaszamár. Gyöke
valószínleg an (any) , innen lett ancza , s k (eh)

eltéttel kancza. Rokon a vékony hangú eme , ene,

emse , ün'ö szókkal. Törökül : kands'ik am. kancza sza-

már és szuka kutya. Mongolul : gün szintén am.

kancza , s közel jár az ün és hellén yvvi\ szóhoz.

Kanczára nyerít a csdör. Nem oda kancza a búzába.

(Km.) Kanczarugás nem oly fájós. (Km.)

„Az hol (Ázsiában) némely kanczák — mondják —
nem ménektül

Vemhesednek, hanem tavaszi szelektül."

Gyöngyösi István.

KANCZACSIKÓ, v. — CSITKÓ, (kancza-

csikó , v. —csitkó) ösz. fn. Fiatal (régiesen : gyer-

mek) nstény ló vagy szamár.

KANCZALÓ
,
(kancza-ló) ösz. fn. 1. KANCZA.

KANCZASZAMÁR
,

(kancza-szainár) ösz. fn.

Nstény szamár.

KAND
,

(kam-d) elvont v. elavult törzsök,

melybl kandi , kandics , kandicsál, kandikál, kandit.

származékok erednek , s közös gyökük a görbét je-

lent kam v. kan. Értelme : görbén néz, félre tekint,

hamis pillantásokat vet.

KANDA, (1), fn. tt. kandát. Szathmár vidékén

am. túrós leves étek. Talán rokon a székely handász

igével , mely am. habar , hányvet. E szerént kanda

annyi volna , mint handa , azaz habart túrós leves

étek. Ily betücsere van a kankalék és hankalék szók-
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ban. Sándor J. szerént handóka bizonyos túrós étket

jelent. Némi eszmerokonsága van a handabanda,

handabandáz szókkal , mennyiben a handabandázás

kézhadarva , kézbabarva történik.

KANDA
, (2), 1. KONDA.

KANDÁCSOL, (kam-d-ács-ol); l.KANDICSÁL.

KANDALLÓ , fn. tt. kandalló-t. Kályha , ke-

mencze v. katlan, mely a szobából fül. „Ülj mellém

a kandallóhoz, föl van szítva melege." (Kisf. S.) Való-

színleg az olasz camino, caminetto , vagy pedig a

latin ,candeo' szó után képeztetett.

KANDALLÓLEMEZ
,
(kandalló-lemez) sz. fn.

Lemez a kandallón , mely ajtócskául szolgál.

KANDALLÓRÁCS, (kandalló-rács) ösz. fn.

Rács a kandallóban.

KANDALLÓS
,
(kandalló-s) mn. tt. kandallós-t

v. — at , tb. —ak. Kandallóval ellátott. Kandallös

szoba.

KANDÁSZ. 1. KONDÁS.
KANDÉR , 1. KONDÉR.
KANDI

,
(kam-d-i) mn. tt. kandi-t , tb. —k v.

—ak. Kicsinyezö értelemmel bíró kifejezés , s am.

kíváncsian ideoda tekinget
,
pislogató , ki minden

apróságot látni , tudni vágy. V. ö. KAND.
KANDIABLAK, (kandi-ablak) ösz. fn. Kis

ablak a ház szögletén , vagy a házsorból kiálló olda-

lán , csupa kíváncsiság végett , hogy rajta a jöv-

menket látni lehessen. Ilyeket nagy számmal lát-

hatni Kszeg belvárosában.

KANDICS, (1), (kam-d-ics). Kicsinyezö mn.

tt. kandics-ot. Kíváncsian kukucsáló , ideoda tekin-

get , mindent vágyakodólag nézkel, vizsgáló. A
székelyeknél am. félszem (Cserey Elek).

KANDICS
, (2) ,

(mint föntebb) fn. tt. kan-

dics-ot. Vizekben él szárnyatlan féregfaj , mely

úszó lábakkal van ellátva , és szemei egymás mellett

állanak , s hátpaizsába nttek. (Monoculus.)

KANDICSÁL, (kam-d-ics- ál) gyak. önh. m.

kandicsál-t. Alattomosan , vagy kíváncsian nézeget,

tekintget. Máskép : kacsintgat , kandikál , kukucsál,

kukucskál.

KANDICSÁLÁS
,
(kam-d-ics-ál-ás) fn. tt. kan-

dicsálás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Alattomos , kí-

váncsi nézkélés , kukucsálás.

KANDIKA
,
(kam-d-i-ka) elavult név , melybl

kandikál ered. Használni lehetne a lorgnette idegen

szó helyett
,
péld. színházi kandika.

KANDIKÁL, (kam-d-i-ka-al) ; 1. KANDICSÁL.

KANDIKÁLÁS
,
(kam-d-i-ka- al-ás) fn. 1. KAN-

DICSÁLÁS.
KANDILÁDA

,
(kandi-láda) ösz. fn. 1. KAN-

DISZEKRÉNY.
KAND1LLA

,
(homályos eredet) fn. tt. kan-

dillát. Növénynem a sokhimesek seregébl és ötanyá-

sok rendébl ; csészéje nincs , bokrétája öt szirmú.

Némely fajokban a virág alatt levél van gallér gya-f

nánt. (Nigella
,

,niger' szótól). Kék , szrös , mezei

kandilla.

KANDILLAGERELY, (kandilla-gerely) ösz.

fn. A gerelyek neméhez tartozó növényfaj (Geráni-

um macrorrhizum).

KANDISÁG
,
(kam-d-i-ság) fn. tt. kandiság-ot,

harm. szr. — a. Mindent nézui , látni vágyó kicsi-

szer kíváncsiság.

KANDISZEKRÉNY
,
(kandi-szekrény) ösz. fn.

szekrény , különféle látványokat , úgymint képeket,

bábokat stb. mutató , melyeket oldalt alkalmazott

nagyító üvegen szokás szemlélni.

KANDISZNÓ
,

(kan- disznó) ösz. fu. A disznó-

faju állat hímje, melynek nsténye eme v. emse. V.

ö. ÁRTÁNY.

KANDIT, KANDIT, (kam-d-ít) önh. m. kan-

dtí-ott. Kancsalul
,
görbén, félre tekint. Hamisan,

alattomosan
,
gúnyosan kandítani valakire v. valami-

re. Rokon hozzá : kacsint.

KANDÍTÁS, KANDITÁS, (kam-d-ít-ás) fn.

tt. kandítást, tb. —ok, harm. szr. —a. Kandi módra

nézés
,
pillantás , tekintés.

KANDILYUK, (kandi-lyuk) ösz. fn. 1. KAN-
DIABLAK.

KANDÚR, (kan-dó-r) fn. tt. kandúrt, tb.—ok , harm. szr. —ja. Kanmacska. Gyöke a hímet

jelent kan , ebbl lett az elavult kand am. kanoz,

továbbá : kandó , kandór , kandúr. Tótul koczúr,

melynek gyöke kocz rokon a cattus, Kalzc szókéval.

KANEB
,
(kan-eb) ösz. fn. 1. KANKUTYA.

KANG
,
(kam-g) elavult fn. Innen : kangot vetni

(mintegy hányat dlni) am. hirtelen meghalni. Kas-

say J. szerént : kank.

KÁNGYIKÁL
,

(kám-gy-i-ka-al) önh. m. kán-

gyikál-t. Gömöri tájszólás szerént am. sántikál. Gyö-

ke a görbeséget jelent kám v. kán , mely a kámpi-

csorodik szóban szájgörbülést jelent.

KÁNGYIKÁLÁS , 1. SÁNTIKÁLÁS.
KÁNIKULA

,
(latin nyelvbl kölcsönözött szó)

fn. 1. KUTYAHÖ.
KÁNIZOM

,
(kán-izom) ösz. fn. Boncztanban

azon nyakizom , mely a kánporczból jön ki. (Muscu-

lus arytacnoideus.)

KANIZSA , NAGY— , KIS— mvárosok Szála

megyében ;
Ó— , mváros Bác3 m. ; Török— , mváros

Torontál m. ; helyr. Kanizsá-n ,

—ra ,
— ról.

KANIZSA-BEREK, puszta Somogy megyében
;

helyr. K.-Berk-en , Berek-re ,
— röl.

KANK , 1. KANG.
KANKALEK, (kaui-g-ol-ék), némelyek azerént

kam-kar-ból alakúit volna) ; fn. tt. kankalék-ot, harm.

szr. —ja. Mátyusfoldén hankalék am. kútostor vagy

sudár. A gémeskút vízmerít eszközében négy f-

rész van : a) az ágas , kétágú oszlop , mely a gémet

tartja ; b) a gém , emel rúd , a hátulsó végén vala-

mely sulylyal, az els végén van c) a kankalék, alá

üggö irányban , ennek alsó végén d) a veder. V. ö.
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KÚTGÉM. Szálában kankaléknak hívják a hosszú

szekér oldalának hátulsó zápjához kötött horgas fát,

melybe a rudazó kötelet rudaláskor belehúzzák,

hogy annál fogva a szénát vagy gabonát eró'sebben

megszoríthassák. A vadászoknál a vizsla orrára il-

lesztett hegyes fa , hogy azt feuhordott orral kere-

sésre kényszerítse (Bérczy K.). Minthogy mind a

kútgém alsó vége kamós , mind a szekér kankalékja

görbére hajtott fa stb. , innen gyöke a görbét jelent

kam v. kan, melybl lett kamog kanog, kamogol kano-

gol, kamgoló kangoló, kankolo, kankolék (=kankoló-ki)

kankalék ; kam-kar-ból származtatva pedig kamkarék

összetett szó.

KANKALÉKFA
,
(kankalék-fa) ösz. fn. A kút-

gémen vagy más gépben alkalmaztatni szokott kan-

kalék fából.

KANKALÉKOS
,
(kam-g-ol-ék-os) mn. tt. kan-

kalékos-t v. —at, tb. —ak. Kankalékkal, azaz kút-

ostorral ellátott. Kankalékos kút. V. ö. KÚTGÉM.
KANKALIN, (kam-gol-ó-in ? azaz inú) fn. tt.

kankalin-t , tb. -—ok. Öthimesek seregéhez és egy-

anyások rendéhez tartozó növénynem ; virágzása

ernys, galléros , bokrétájának nyaka hengeres ; öt

karéjú, bibéje gombos ; tokja egy rekeszü , fölül tiz-

felé nyiló. (Primula.)

KANKAPOCS, (kany-kapocs). Ösz. fn. Görbe

kapocs. Els alkotó része vagy a görbedést jelent

kam, kan , kany, vagy a hímet jelent kan, honnan

ellentéte : nstény kapocs, melybe t. i. a kankapocs

kajmója bele megy.

KANKAR v. KANKARÉK , KANKARÉKOS,
1. KANKALÉK, KANKALÉKOS.

KANKARODIK, (kany-og-arod-ik, v. kam-g-

ar-od-ik) k. m. kankarod-tam ,
— tál ,

— ott. Görbén

forogva hengeredik. Gyöke a görbülést jelent kany,

vagy kam ; amabból kanyar , kanyarodik , kanyarog,

kanyul , emebbl kang v. kang , és kankurja erednek.

KANKÓ, (kam-og-ó) fn. tt. kankó-t. 1) A szé-

kelyeknél am. szekérköt horog , melylyel ereszke-

dökön kereket kötnek. Gyöke a görbülést jelent

kan v. kam. 2) Bujakóros ondófolyás , alkalmasint a

kanozás- vagy kamózástóJ. 3) Rövid szr , a széke-

lyeknél : zeke. Ha nincs bankó vagy rézkongó, itt ma-

rad a kankó. (Népd.)

KANKOS, (kamog-ó-os) mn. tt. kankóst v.—at , tb. — ak. l) Ami kankóval van ellátva az

1-s és 3-ik értelemben. 2) Kankó nev bujakórban

szenved.

KANKÓSZEG
,
(kankó-szeg) ösz. fn. A széke-

lyeknél e helyett : kampószeg, horgasszeg (az ekében).

KANKURJA
,

(kam-g-or-ja) fn. tt. kankurja t.

Mándy Péter szerént Szathmár vidékén am. buczkán-

dozás , vagyis buczkázás , bukfenczezés.

KANKURJAZ, (kam-g-or-ja-az) önh. m. kankur-

jáztam, — tál, — ott. Buczkázik , buczkándoz , buk-

fenczes. V. ö. KANKURJA.
KANKUS, (kain og-ós) fn. tt. kankust, tb. —ok,

harm. szr. —a. Gyerekijeszt váz , mumus , bubus.

A gyermeket szokták kankassal ijesztgetni. (Km.) Nem
kell minden kankustól megijedni. (Biró M.)

KANKUTYA
,

(kan-kutya) ösz. fn. A kutya-

nemü állatok hímje. Némely vidékeken a nsténye :

szuka. Lót fut , mint a kankutya. Km.
KANMACSKA

,
(kan-macska) ösz. fn. 1. KAN-

DÚR.
KANNA v. KÁNNÁ , fn. tt. kannát. Kicsinye-

zje : kannicska. Hosszúkás gömböly , vagyis hen-

gerded edény. Vizes , kávés , tejes
, boros , eczetes,

olajos kanna. Fa kanna , réz kanna , cserép
,
porcze-

Ián kanna. Kannával meríteni a vizet, hordani a bort.

Öntöz kanna , melynek hosszúkás csöve , és csöve

végén likacsos tokja van. Megegyezik vele a hellén

:

xáveov , német : Kanne , s rokon a magyar kanta, és

hellén-latin : cantharus.

KANNAGYÁRTÓ, (kanna-gyártó) ösz. fn.

Mesterember, ki kannákat készit, különösen rézönt.

KANNAKEPE, (kanna-kefe) ösz. fn. Kannákat

súrolni , tisztogatni való kemény sertéjü kefe.

KANNAMOSO
,
(kanna-mosó) ösz. fn. A lopva-

nszk seregébe és harasztok rendébe tartozó nö-

vényfaj a zsurlók nemébl ; szára éles , barázdás,

ágatlau , néha tovön ágas. A czinedények súrolására

alkalmas. Máskép : zsurlófü. Matyusföldén : czinkáka.

(Equisetum hyeuiale).

KÁNNYAD 1. KANYVAD.

KÁNO , falu Gömör megyében ; helyr. Kánó-n,

—ra ,
—ról.

KANÓCZ vagy (Kemenesalján) KANOT, fn.

tt. kanócz-ot. 1) Gyertyabél. 2) Kenderbl sodrott

kötélféle tekercs az ágyúsoknál , mely póznára köt-

ve , s meggyújtva az ágyúk elsütésére használtatik.

Tüzes kanóczokkal állani az álgyutelep mellett. A
szláv : knot v. knotecz szóból kölcsÖnzöttnek látszik.

KANÓCZBOT, (kanócz-bot) ösz. fn. Az ágyu-

sok botalakú eszköze , melyhez a kanóczot kötik 1.

KANÓCZ 2).

KANÓCZVESSZ
,
(kanócz-vessz) ösz. fn. Az

ágyú- vagy mozsársütöget kanócznak vékonyabb-

féle nyele.

KANONOK , fn. tt. kanonok- ot , harm. szr.

—ja. A latin canonicus szó után képzett név. Szoros

ért. érseki vagy püspöki káptalan tagja. Szélesb ért.

társas káptalan (eapituluai eollegiatuin) tagja Í3. Köz-

népi nyelven : káptalanbeli úr. Czímzetes kanonok,

kinek csak czime van, kanouoki jövedelem nélkül.

Olvasó-, énekl-, rkanonok. Vannak úgynevezett szer-

zetes kanonokok is
, p. a premontreiek. V. ö. KÁP-

TALAN.
KANONOKI, (kanonok- i) mn. tt. kanonokit,

tb. —ak. Kanonokot illet, ahhoz tartozó, arra vo-

natkozó. Kanonoki czim , rang. Kanonoki javadalom.

KANONOKSÁG, (kanonok-ság) fn. tt. kano-

nokságot, harm. szr. — a. Kanonoki rang, hivatal,

javadalom. Valakit kanono\s4gra emelni. Msztergami,

kalocsai , egri kanonokság.
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KANONOKSZEK
, (kanonok-szék) ösz. fn. Tu-

laj d. ért. szék az illet egyházban , melyet valaki

miut kanonok betölt. Átv. ért, kanonoki rang , a

hozzá tartozó jogokkal , kötelességekkel , és jövedel-

mekkel együtt véve.

KANORA , falu Beregh megyében ; helyr. Ká-

norá-n ,
— ra ,

—ról.

KANOS
,
(kan-os) mn. tt. kanos-t v. —at , tb.—ak. Kan v. buja természet. Mindkét nemrl

mondják.

KANÓT, (1), finév. Canutus.

KANÓT
, (2) , 1. KANÓCZ.

KANOZ
,

(kan-oz) áth. m. kanoz-tam ,
—tál,—ott, par. —z. Nösténynyel párosul.

KANOZÁS
,

(kan-oz-ás) fn. tt. kanozás-t , tb.—ok , harm. szr. —a. 1) Cselekvleg (,kanoz' igé-

tl) : nsténynyel párosulás ; 2) szenvedleg ^kano-

zik' igétl) : a nöstényállatnak , különösen ebnek,

disznónak azon vágyállapota
,
midn nemi közösü-

lésre ingerldik.

KANOZIK, (kan-oz-ik) k. m. kanoz-tam, —tál,

—ott
,
par. kanozzál v. rövidítve : kanozz. Szoros ért.

azon nstény állatokról mondják , melyeknek himjét

kannak hívják, midn nemzés végett párosodni vágy-

nak. Kanozik a disznó , kutya , kacsa
,
pulyka. Széles

és átv. ért. kanozik minden nstény ; valamint bak-

zik is majd szorosb majd szélesb értelemben vétetik.

KANPÓKA ,
1. KANPULYKA.

KÁNPORCZ
,

(kán-porcz) ösz. fn. A boncztan-

ban jelent bizonyos porczogót a ggben. (Cartilago

arytacnoidea.)

KANPULYKA , (kan-pulyka) ösz. fn. A puly-

kafaju házi "madarak hímje. Mérges , mint a kan-

pulyka. Km.
KANTA , (1) ,

(kam-t-a ? = kam-d-a) fn. tt.

kantát. Egy a hellén-latin : eantharus , német Kanne,

bajor Kandel , Kanden , dán kande stb. szókkal. A
kalmük nyelvben is kanta (Beregszászi)

, törökül :

kanata. Kanna alakú edény, különösen melyben a

gyógyszereket, íreket tartogatják. Innen kantaír am.

gyógyszer, vagy gyógyszertári ír; kantaíres asszony,

am. bájitalos , vagy méregkever asszony. Némely

tájakon am- szájas korsó. A székelyeknél : kullancs is.

KANTA, (2). falu Erdélyben, Fels-Fejér

megyében; helyr. Kantá-n ,
—ra ,

—ról.

KANTAÍR. (kanta-ír), KANTAÍRES, (kanta-

íres) ösz. mn. L. KANTA alatt.

KANTÁR, (katn-t-ár) fn. tt. kantár-t, tb. — ok,

harm. szr. —a, v. —ja. 1) Rendesen füles, állazó, és

zabolával ellátott szíj fék , mely lyel a paripát, vagy

kocsiba fogott lovat fel szokták szerelni, melynek

fogó szíja, "mit kantárszárnak neveznek, kétfell a

zablavashoz van csatolva, s ezzel a lovag vagy ko-

csis tetszés szerént a lovat töled-hozzád forgatja.

Innen valószínleg gyöke a gorbülést jelent ham v.

kan, melybl lett kant v. kant elavult ige, innen

kantó , kanta, kantár. Rokon vele a latin camus
,

mely ismét rokon a latin s görbeséget jelent hamus
szóval. így a törökben kantar am. kamó

, kampó és

mérleg ; kantarma pedig épen e magyar kantár. Meg
van a szláv nyelvekben is. Kantárra fogni , kantáron

vezetni a lovat. Kantárt vetni aló fejére. Czifra, boglá-

ros, sallangos, csüngös kantár. „Mikor kezdé Angyal
Bandi a lovát nyergelni ; czifra csüngs kantárával

fékelni." (Népdal.) Még lova sincs, már is kantáron

búsul (km.). Ersen tartani , visszarántani, neki eresz-

teni a kantárt. 2) Szalag , szij , vagy kötél , mibe

valamit belekötnek, p. az edényeket, melyekben enni

visznek a mezei munkásoknak , vagy irományok at.

Csalóközben és Mátyusföldén szalag , melylyel szeles

idben a kalapot állhoz kötik.

KANTARFA , ^kantár-fa , a német Ganter,

latin canterius szóktól) ; máskép : gantár
,

gantárfa.

L. ÁSZOK, ÁSZOKFA.

KANTÁRFEJ
, (kantár- fej) ösz. fn. A kantár-

nak azon része , mely a ló , illetleg szamár , öszvér

fejét keríti.

KANTÁRFÉK, (kantár-fék) 1. KANTÁRSZÁR.
KANTÁRNYI, (kantár-nyi) mn. tt. kantárnyi-t.

tb. — ak. Mit egy kantárban, azaz, kantárforma

madzagban, kötélben el lehet vinni. Kantárnyi tereh.

KANTÁROS, (kam-t-ár-os), mn. tt. kantáros-t

v. — at, tb. — ak. Kantárral ellátott, kantárral féke-

zett , kantárral megkötött , felszerelt. Kantáros ló,

paripa. Kantáros edények, irományok. V. ö. KANTÁR.

KANTÁROZ
,

(kam-t-ár-ozj áth. m. kantároz-

tam, — tál, — ott. par. —z. 1) Nyerges vagy kocsis

ló, vagy szám ír. öszvér fejét kantárral szereli.

-Meg vagyok én határozva, mint a csikó kantároz-

va.
1
' (Népd.) „Fel van az én lovam kantározva, el

is megyek a rózsámhoz rajta." (Népd.) 2) Edénye-

ket, vagy irományokat madzaggal, szíjjal, vagy kö-

téllel öszveköt. V. ö. KANTÁR.

KANTÁROZÁS , fkam-t-ár-oz-ás) fn tt. kantá-

rozás-t , tb. —<ok
%
harm. s'.r. — a. 1) A lónak, sza-

márnak stb. kantárral fölszerelése. 2) Edényeknek

irományoknak kintárforma kötelékkel öszvekötése.

KANTÁRPÉNZ
,
(kantár-pénz) Ösz. fn. Azon

pinz , melyet a vev az eladónak , vagy lovászának

fizet a kantárért , mely a lóval együtt átadatik.

KANTÁRSZÁR, (kantár-szár) ösz. fn. A kan-

tár zabolavasának két végéhez csatolt szíjak, melye-

ket a lovag kezébe fog , a kocsislovaknál pedig a

gyeplszárhoz fznek.

KANTÁRSZERSZÁM, (kantár-szer-szám) ösz.

fn. A kantár, öszves részeivel együtt.

KANTÁRSZÍJ, (kantár-szíj) Ösz. fn. 1. KAN-
TÁRSZÁR.

KANTÁRZAT, (kantár- oz-at) fn. tt. kantárza-

tot. L. KANTÁRSZERSZÁM.
KÁNTOR, fn. tt. kántor-t, tb. —ok, harm.

szr. — a. 1) Énekes injster a templomokban. Külü-

nösen faluhelyeken. Ha orgonája nincs , tréfásan :
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Jcönyökös kántor. A rósz kántor a szép éneket is csú-

nyául mondja. (Km ) Barátzsák , kántortorok nehezen

telik. (Km.) Ezen értelemben egy a latin tantor szó-

val. 2) A katholika egyházban jelent böjtöt , mely

évenként négyszer fordul elé, úgymint Lucza , Ham-

vazószerda , Pilnköst és sz. kereszt föltalálása utáni

szerdán
,

pénteken , szombaton. Innen e napok

neve általán kántornapok , különösen kántorszerda,

kántorpéntek, kántorszombat. A bét, melyre e napok

esnek , kántorhétnek mondatik. Ezen nevezetét a la-

tin quatuor tempóra (öszvehúzva quatember) után vette.

KÁNTORBÖJT, ösz. fn. A katholika egy-

házban szoros böjt neme , melyet a híveknek az

úgynevezett kántornapokon tartamok kell. V. ö.

KÁNTOR, 2).

KÁNTORHÉT, (kántor-hét) ösz. fn. Hét, mely-

re a kántornapok esnek. Adventi , hamvazó szerda

utáni kántorhét.

KÁNTOR-JÁNOSI, falu Szalhmár megyében;

helyr. Jánosi-ba , —ban ,
—ból.

KÁNTORKODÁS, (kántor-kod-ás) fn. tt. kán-

torkodás-t , tb. — ok, harm. sz. — a. Kántori hiva-

talnak viselése, gyakorlása.

KÁNTORKODIK
,

(kántor-kod-ik) k. m. kán-

torkod-tam, — tál, — ott. Kántori hivatalt visel,

gyakorol.

KÁNTORNAP, (kántor-nap) ösz. fn. Nap,

melyre az úgynevezett kántorböjt esik. Adventi,

pilnköst utáni kántornapok. V. ö. KÁNTOR. 2)

KÁNTORPÉNZ
,

(kántor-pénz) ösz. fn. 1)

Pénz , melyet a helybeli templom kántorának fizet-

nek az illet hivek. 2) Némely helységekben am.

tanpénz , melyet az oskolás gyermekektl kántorhe-

tekben szoktak fizetni.

KANTUS , fn. tt. kantus-t , tb. — ok , harm.

sz. — a. Ujjas, hosszú fels ruha, milyet némely

vidékeken a nk amúgy pongyola gyanánt magukra

öltenek. Kantus alatt réz (rongyos) a pendely. Gúny-

vers, így nevezik néhutt a gyermekek hosszú zubbo-

nyát is. Vékony hangon : köntös. Megegyezik vele a

méd-persa-hellen xávdoq ; törökül : kontos. V. ö.

KANKÓ.
KANTUS-FÜ , ösz. fn. A kétfbbhímesek se-

regébe , és magrejtösök rendébe tartozó növénynem

;

csészéje két karéjú ; karéjai csorbák , színesek

;

bokrétája ásító , a csészénél színtelenebb, alsó ajaka

a felsnél sokkal kisebb. (Bartsía.)

KÁNVA , v. KÁMVA , 1. KÁVA.

KÁNVÁS , v. KÁMVÁS , 1. KÁVÁS.
KANZSA

,
(kan-oz-ó ?) fn. tt. kanzsát. A szé-

kelyeknél egy éves kandisznó. (Kriza J.). V. ö.

KANZSÁR.
KANZSÁR, (kan-oz-ár v. Vass József szerént :

kan-os-ár) mn. tt. kanzsár-t
, tb. — ok. Göcsejben

am. buja, fajtalan.

KANZSIR , (kan-zsír) ösz. fn. Kandisznó zsirja
;

Göcsejben áHalán : disznózsír.

AKAD. NAOV SZÓTAU. III. KÖT.

KANY , elvont v. elavult gyök
,

jelent görbe-

séget. Származékai : kanyar , kanyarog , kanyarodik,

kanyarít , kanyarul , kanyó , kanyúl. Gömbölybben

ejtve : kony , s így rokon a konya , konyít , konyul

szókkal.

KÁNY , falu Abaúj megyében ; helyr. Kány-

ba ,
—ban ,

—ból.

KÁNYA
, (1) , fn. tt. kányát. A nép nyelvén

ingadozó és határozatlan értelemmel bir. Általán

kánya nevén hívják a nagyobbféle ragadozó mada-

rakat , különösen a sasok , sólymok neméhez tarto-

zókat , melyek baromfiakat , egereket , néha nyúlfia-

kat is vadásznak. Tikölö, csirkefogó kánya , mely kü-

lönösen a tikokat , csibéket ragadozza.

„Csirkefogó kányák egerésznek."

Régi népvers a szárnyas állatokról (Erdélyi J. gyjt.)

Saskánya , ez nagyobb , nálunk csak télen je-

lenik meg , s ha éhes , a nyulat is megtámadja. Ká-

nya orrú. Kánya hordja el. Vágja le a kánya. Nevét

vagy csavargó , karingós repülésétl , és így a gör-

bülést jelent ka gyökelemtl , s közelebb kany

gyöktl vette , vagy hangutánzó a ká-ká hangtól
;

ká-jú-ból lett : ká-ny-ó , ebbl ismét : ká-ny-a.

KÁNYA
, (2), falu Tolna megyében ; helyr.

Ká-nyá-n ,
—ra ,

—ról.

KÁNYABANGITA
,
(kánya-bangita) ösz. fn. 1.

KÁNYAFA.
KÁNYABOGYÓ

,
(kánya-bogyó) Ösz. fn. A ká-

nyafán term piros szinü bogyó , mely kesernyés

izü és megehet.

KÁNYABORZA, (kánya-borza); Kassay J.

szerént baranyai szó. L. KÁNYABOGYÓ.

KÁNYA-BÖLZSE
,

puszta Abaúj megyében
;

helyr. Bölzsé-n ,
— re, —röl.

KÁNYÁD, erdélyi falu Udvarhely székben;

helyr. Kányád-on ,
—ra ,

— ról.

KÁNYAFA , ösz. fn. A bangiták neméhez tar-

tozó cserjés fa, mely a vizenys helyeket szereti,

piros szín, kesernyés íz bogyókat terem. Vágmel-

lékén : gányafa. (Viburnum opulus L.)

KÁNYAFI
,

(kánya-fi) Ösz. fn. A kánya nev
ragadozó madár fia. Kányajiakat keresni, kiszedni a

fészekbl.

KÁNYAFÜ ,
(kánya- fü) ösz. fn. A zsomborok

neméhez tartozó növényfaj , mely utak mellett, és

parlag földeken terem, s melynek magvai csipös

éget ízek. (Sisymbrium Sophia L.)

KÁNYAHÁZA, falu Szathmár megyében ; helyr.

Kányaházán ,
—ra ,

—ról.

KANYALÓ, puszta Zemplén megyében ; helyr.

Kanyaló-n ,
— ra ,

—ról.

KANYÁNKA, falu Nyitra megyében ; helyr.

Kanyánká-n ,
—ra ,

—ról.

KANYAR
,

(kany-ar , némelyek szerént : kar-

any) fn. tt. kanyart, tb. — ok. 1) Általán am. görbo

24



371 KANYAR—KANYARÓ KANYARODÁS- KÁNYAVÁR 372

vonalban kimetszett , kikerített , kihasított valami. 2)

Különösen a mértauban am. a körvonalból egy kimet-

szett rész , v. a kögböl egy hasadék. V. ö. KARÁM.

KANYAR . falu Szabolcs megyében ; helyr

Kanyár-on ,
— ra ,

— ról.

KANYARERO, (kanyar-er) ösz. fn. Azon er,

mely a kanyarításban vagy kanyarítás által kifej lik.

KANYARFA
,

(kanyar-fa) Ösz. fn. Általán

minden görbére hajtott fa, péld. az úgynevezett

ekhós (födeles vagy górés) szekereken , az oldalhoz

illesztett görbe fák, melyekre a ponyvát vagy gyé-

kényt felhúzzák ; a bölcs födelét tartó abroncsok, stb.

KANYARGÁS
,
(kany-ar-og-ás) fn. tt. kanyar-

gás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Görbe ,
ívded vo-

nalban mozgás. V. ö. KANYAROG.
KANYARGAT (kany-ar-og at), áth. és gyakor.

m. kanyargat-tam ,
—tál , — ott

,
par. kanyargass.

Görbe vonalban forgat , hajtogat
}

tekerget valamit.

Parittyát kanyargatni. Veszszöt , abrincsot kanyar-

gatni. A paripát , a nyájat ideoda kanyargatni. Nya-

kat , kezet , lábat kanyargatni. Az ügyes irongáló,

csúszkáló kölönfélekép kanyargatja magát.

KANYARGATÁS, (kany-ar-og- at-ás) fn. tt.

kanyargatás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Görbe vo-

nalban forgatása , hajtogatása , tekergetése vala-

minek.

KANYARGÓ, (kanyar-og-ó) mn. tt. kanyargót.

Görbe ívded alakban mozgó. V. ö. KANYAROG.
KANYARÍT, KANYARÍT, (kany-ar-ít) áth.

m. kanyarít- ott
,

par. — s. 1) Valamit görbén vagy

görbére ívalakban hajt , fordít , teker vagy hajít.

Parittyát kanyarítani. Veszszöt
,
pipaszárt kanyaríta-

ni. 2) Önb. ért. ívalakú fordulatot teszen. Kézzel,

lábbal kanyarítani. A magát nyaló ökör majd ide

majd oda kanyarít. Kanyarít legeléskor a barom, mi-

dn hol ide hol oda harap. 3) Áth. ért. valamit görbe

ívded alakban kimetsz . kihasít , kijelöl. A kenyérbl

jó nagyot kanyarítani. A díszkertben görbe utakat ka-

nyarítani. A mezöböl egy részt a juhok , vagy ökrök

számára kikanyarítani. Disznólábat , borjuczombot ki-

kanyarítani. 4) Átv. hamis utón módon valamit eltu-

lajdonít. Mindent elkanyarít amit ér. 5) Valamit

messzérl kezd
,

pl. nagy feneket kanyarít beszédének.

KANYARÍTÁS
, KANYARÍTÁS

,
(kany-ar-

ít- ás) fn. tt. kanyarítás-t. tb. —ok, harm. szr. — a.

Cselekvés , midn valaki kanyarít. Egy kanyarítással

három embert leütött lábáról. Egy kanyarítással meg-

szegni a kenyeret. V. ö. KANYARÍT.
KANYARMOZGÁS , (kanyar-mozgás) ösz. fn.

L. KANYARGÁS.
KANYARÓ

,
(kar-any-ó ? mintegy kör-öny- v.

kör-any-ú , mert kör alakú geny. Vass József) ; fn.

tt. kanyaró-t. A himlnek egy faja , mely leginkább

gyermekeket lep meg , s lázzal , s brkütegekkel

szokott járni , mely mintegy negyednap múlva apró

vörös foltokban jelenkezik , de nem hólyagosan.

Némely tájakon Dunán túl egyszeren vörös a neve.

fn. tt. kanya-

Görbe , ívded

KANYARODÁS, (kany-ar-od-ás

rodás-t , tb. —ok , harm. szr. —a.

vonalú mozdulás , fordulás , hajlás.

KANYARODIK
,
(kany-ar-od-ik) k. m. kanya-

rod-tam, — tál, — ott. Görbe ívded alakú vonalban

mozdul , fordul , hajlik , tekeredik. Kanyarodik a

veszszö , midn hajtogatják. A nyak jobbra balra ka-

nyarodik. Szántáskor a dln kanyarodik a vonómar-

ha. Kanyarodnak a terelt nyájak , a röptökben visz-

szarezzent madarak. Kanyarodik az út, ösvény, hol az

egyenes vonaltól eltér. „A honnan felkanyarodik

' az út Csobáncz várába." (Kisf. S.) Kanyarodik a
' szekér, kocsi, szán, midn fara fordul. Kanyarodik a

j

pattogó , durrogó ostor. A felfutó növények a fák de-

rekára kanyarodnak.

KANYARODJ! (kany-ar-od-(jál)hadi vezényszó

am. ívded vonalban fordulj , mozdulj. Jobbra kanya-

I

rodj ! (Schwenkt euch !)

KANYAROG
,
(kany-ar-og) Önb. és gyakor. m.

Icanyarog-tam ,
—tál , kanyargott. Görbe , ivded ala-

kú vonalban forog
;
hajladozik, mozog. Kanyarognák

a szabályozatlan folyók , utak. Kanyarognak a röp-

köd madarak. Átv. görbe utakon jár , csavarog,

tekereg.

KANYAROS , (kany-ar-os) mn. tt. kanyaros-t

v. —at , tb. —ak. Általán am. kanyar , azaz
,
gör-

be , ivded vonalú
, p. kanyaros folyó , kanyaros út,

ösvény. Különösen . mértani ért. oly vonalú, milyen a

köré vagy kögé.

KANYAROS
,

(kany-ar-ó-os v. kar-any-ó-os)

mn. tt. kanyarós-t v. — at , tb. —ak. Aki kanyaró-

féle himlben szenved. Kanyaros gyermekek. V. ö.

KANYARÓ.
KANYARU

,
(kany-ar-ú) mn. tt. kanyarét v.

— at , tb. — k v. — ak. Görbe, ivded vonalú vagy

hajlású. Kanyarú medrü patakok. Kanyarú utak,

ösvények.

KANYARÚAN, (kany-ar-ú-an) ih. Görbe, ív-

ded alakú vonalban vagy hajlásban.

KANYARUL , KANYARUL (kany-ar-úl) önh.

m. kanyarúl-t. Kanyarú vagyis görbe , ívalaku fordu-

latot teszen. Jobbra kanyarulj ! Balra kanyarulj .'

Hadi vezényszavak. Máskép : kanyarodik.

KANYARÚLÁS , KANYARULÁS
,

(kany-ar-

ú-l-ás) fn. tt. kanyarúlás-t, tb. — ok, harm. szr. —a.

Kanyarú mozdulás, fordulás. V. ö. KANYARU.
KANYARULAT , KANYARULAT ,

(kany-ar-

úl-at) fu. tt. kanyarulat- ot, harm. szr. — a. Kanyarú

mozdulat
,

görbület , fordulat. Ügyes kanyarulattal

bekeríteni az ellenséget. Út , utcza kanyarulata.

KANYARVAS
,

(kanyar-vas) ösz. fn. Görbe

vas , mely a kard markolatát képezi , vagy a puska-

agy alsó részén a bezzentyüt kerít félkarika formájú

vas. Általán minden kanyarított eszköz vasból.

KÁNYAVÁR, falu Szála megyében; helyr.

Kányavár-on ,
— ra ,

— iái. Némelyek szerént: Ká-

nyavár,
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KÁNYÉ
,
puszta Bihar megyében ; helyr. Ká-

nyé-n , —ra ,
— ról.

KANYÓ
,
(kany-ó) fn. tt. kanyó-t. Hirtelen fel-

ntt , idomtalan görbe , megkonyult állású siheder,

kamasz , hórihorgas. Gyöke a görbeséget jelent

kany vagy kony.

KANYÓVÁR , 1. KÁNYAVÁR.
KANYÚL

,
(kany-úl) önh. 1. KONYUL.

KANYVAD, (kany-ú-ad) KANYVADOZ, 1.

KÖNYVAD , KONYVADOZ.

KAP, (1), elavult vagy elvont gyök, mely

különféle értelm származékokban fordulván elé

különböz értelmekkel bírhatott. 1) A kapa ,
kapál,

kapás , k ;pacs , kapacska , kapar , kaparcs , kapar-

kál , kapircsál , kapirtyál szókban alapfogalom az

ásás vájás , és az ezek által eszközlött nyilas, nyitás,

és így egy fogalom alá tartoznak a nyilast vagy nyi-

tást jelent szókkal , milyenek aj , ajak, ajtó ; akna

;

ás , áj , váj , vásik , stb. Ide tartozik a kapu is, mely

nem más , mint nyilas az épületen , kerítésen vagy

hegyek között. V. ö. KAPU. Tiszta tögyökük a nyilt

szájjal ejtett á. Megegyezik velk a sínai kio (ma-

gnus ligo , effodere) , a szláv kopa , kopati , a német

lágyított hauen , Hane , a latin cavo, eavum, caverna,

a hellén cxamw (ások) , axandvt] (ásó) , xanstog,

(mely szintén rTxánroj-tól ered [Rost szókönyve] s am.

gödör) , (Txácfog (árok, odor, ásó stb.) „Die Bedeu-

tungen ,graben
£ und ,aushÖhlen' vereinigen sich in

axrxyog. (Curtius. Görög etymologia). V. ö. KAPA.

2) E következ szókban : kaponya , kapcza , kapta

amelyebb a (=a) rejtezvén, jelent valamely boríté-

kot , takarót , s rokon a koponya , kopótyu , kopács

szók kop, 8 köp , köpeny szók köp gyökével.

KAP
, (2) ,

gyök. (Rokonok vele a latin capio,

habeo , német habén , haften, szanszkrit : óp [tart],

hellén anro\im , török kap-mak [el-, megragad áth.]

finn : kaappaan és kaáppáün stb.) áth. és önh. m.

kap- tani ,
—tál ,

— ott. 1) Valamit hirtelen utána

nyúlva , s mintegy oda hajolva , ujjait , körmeit,

nyakát elre nyújtva
,

görbítve fog , megfog , meg-

ragad. Laptát kapni. Elkapni a fáról hulló gyümöl-

csöt. Megkapni a tolvajt. Bekapni a konczot. Bekapta,

mint kutya a legyet. (Km.) Kikapni más kezébl a

fegyvert , botot. Lekapni falról a kardot
, fejrl a ka-

lapot. Valakit nyakon kapni , üstökénél fogva meg-

kapni. Felkapni verekedéskor a legközelebbi botot , do-

rongot , követ. A lovat farkánál megkapni. Elkapták

a szilaj lovak. Elkapta a harag. Kikapni a magáét.

Nesze , kapd meg. Onhatólag : Valamihez kapni. Oda
kapni, hozzá kapni valamihez. A tüz már a szomszéd

házba kapott. Hajba kapni. Egymás hajába kaptak.

Valakivel összekapni am. összeveszni. Összekaptak.

2) Valamit illet részül
,
jutalomul vagy büntetésül

vesz. Pénzt
,

fizetést , hivatalt kapni. Büntetést , ve-

rést , botot , vesszt kapni. Huszonötöt kapni. Várj,

majd kapsz. Kikapsz te még ezért. Az elveszett

jószágot vizszakapni. 3) Átv. onhatólag vala-

mire vágy , tehát mintegy szellemileg utána hajlong.

Hiren , nevén , dicsségen , becsületen , kincsen , hiva-

talon , méltóságon kapni. Kapnak rajta. Nem kap

rajta se szive , se szeme. Nem kap rajtad aki ismer.

(Km.) Ezen nem érdemes kapni. Kapni az alkalmon.

„Esik es a haraszton
,

Nem kapok én a paraszton." Népdal.

Kapva kapni valamin. Áthatólag is. A jó és olcsó

kelméket , árukat kapva kapják. 4) Erködés , ipar-

kodás által valamire jut , megy , szintén onhatólag :

tisztségre , rangra , hivatalra kapni. Felkapni az

uborkafára. (Km.) Lábra kap a beteg. Az a szokás

kapott lábra. Bekapni a városi tanácsba , a kápta-

lanba. 5) Valamibe kapni , azaz valamihez fogni,

valamit kezdeni. Egyszerre sokba kapni. 6) Felkapni

valamely szokást. 7) Rajta ér valakit. Lopáson, csa-

láson , hazugságon kapták öt. Rajta kapták a tetten.

8) Ki igekötvel onhatólag is am. az illem , erkölcs,

törvény
, mérték korlátain túl megy. Kikapott szülein

a gyermek. Kikapó leány , menyecske. 9) Be igeköt-

vel am. valamibe köteldzeni ; kezdeni , valamihez

fogni. Más hajába , üstökébe kapni. Munkába, irásba,

olvasásba kapni. Szeszes italra vonatkozva am. mér-

téken túl inni. Jól bekapott. 10) Kapni magát. Kapja

magát , különösen a népmesékben gyakran eléforduló

kifejezés, kürölbelül annyit jelent : hirtelenébe neki

gondolja magát s elindul.

„Ha megunom magam a pusztába
,

Kapom magam , megyek a csárdába.

"

Pusztai népdal (Erdélyi J. vagyis a Kisf. társ

gyjt-)-

Ez értelmezésekbl kitnik , hogy kap igében alap-

fogalom a távol tárgy utáni nyúlás , hajlás
,

görbü-

lés , e szerént tiszta eleme a hajlást, görbülést je-

lent ka.

Származékai : kapcs , kapcsol , kapzsi , kaptár,

kapós , kapdos , kapaszkodik , kapat , kaptat , kapoz,

kapós stb. ikerítve : kip-kap am. kapkod.

KÁP, (1), elvont gyöke kápol , kápolódik

szóknak ; azonos háp v. sáp gyökkel , mint a récze

hangjával, innen kápol átv. ért. am. kiabálva korhol.

Több idegen származatu szókban is eléfordúl , mint

kápa , káplán , káplár , kápolna , káposzta, káptalan,

amidn ezekbl magyarázandó pl. kápa , káposzta,

káptalan szóknak a caput szó vétetik alapul. A káp-

rázik ige nem ide tartozik.

KÁP, (2), ALSÓ— , FELS— , falvak Nyitra

megyében; helyr. Káp-on ,
—ra

}

— ról.

KAPA , (kap-a) , fn. tt. kapát , harm. szr. ka-

pája. A szántóföldek , szlk , kertek mivelése körül

használtatni szokott , különféle alakú , kurtább vagy

hosszabb nyéllel ellátott vas eszköz , mely az ásótól

abban különbözik , hogy a kapa nyele a lapátjával

körülbelül egyenes szöget képez, az ásó nyele pedig

a lapáttal egyenes vonalú. Kis kapa, nagy kapi Két

águ kapa , v. hajmakapa. Irtó kapa. Purháló kapa.

24*
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Csákány kapa. Szölö kapa. Tehén nyelv kapa ,
mely-

nek alja valamivel szélesebb. Téglakapa, melynek

alakja a téglához hasonlít. Bele vágni a kapát a

földbe. A kapát kapának , az ásót ásónak szokta ö

nevezni. (Km.) Kapára termett. Kapakerül.

„En sem leszek hever

,

Kasza-, kapakerülö."

Népdal (Erdélyi J. vagy a Kisf. társ. gyjt.).

Rokon vele a török csapa, hellén o-xuyoc; (ásó stb.)

axandvri (ásó), tót kopa , a német Haue. V. ö.

KAP, CL).

KÁPA, fn. tt. kápá-t.'Egj a latin caput, német

Kopf stb. szókkal. V. ö. KÉP. 1) A nyeregnek feje :

nyereykápa. Kapára akasztani a kulacsot, tarisznyát.

Kapába fogódzani. 2) Némely felölt ruháknak , kö-

penyeknek , szröknek csuklyája, melyet hideg, ess

idben fejre szokás húzni, máskép : kámzsa, latinul ca-

pucium. Bársonyos szolgájuk, fekete kápájok az apát-

uraknak. (Fedd ének a 16-d. századból.) A Nádor-

codexben s Debreczeni legendás könyvben szintén.

KAPACS, (kap-acs) fn. tt. kapacs- ot , harm.

8zr . —a . Két vagy több águ kapa. Kisebb kapacs,

milyennel a kertészek purhálnak stb. Bodnárok esz-

kö ze is, melylyel a hordó-fenekek közeit egyengetik.

(Kassay J.) ; és a Palóczoknál teknvájó vas eszköz

(Szeder Fábián.) Nagy kapacs ,
melylyel a kemény

földet, ganajt fölvágják, vagy köveket szakgatnak

fel az utakon , útszákon.

KAPACSRA
,

(kap-acs-ka) fn. Kis kétágú ka-

pacs a kertészeknél. 1. KAPACS.
KAPACZ , tájdivatos , kopasz helyett ; 1. ezt.

KAPÁD , falu Baranya megyében 5
helyr. Ka-

pád-on ,
—ra ,

—ról.

KAPADOHÁNY , ösz. fn. Ers, csips, zsíros,

vastag level dohány , milyet a köznépbeliek (kapá-

sok) szeretnek , máskép : paraszt v. cserebi dohány.

KAPADOZ, (kap-ad-oz) áth. m. kapadoz-tam,

— tál, — ott. Balaton melléki szó. Valamiben némi

elmenetelt tesz. Kapadozza az irást, a magyar nyel-

vet, a tudományt.

KAPAFOGÚ
,
(kapa-fogú) ösz. mn. Oly ember

csúf neve , kinek széles , kigörbed nagy fogai

vannak.

KAPAFOK, (kapa-fok) ösz. fn. A kapának

fels , kivájt része , melybe a kapanyelet illesztik.

KÁPAKENGYEL, (kápa-kengyei) ösz. fn.

Lovagkengyel , melyet nem , mint rendesen , a nye-

reg aljához , hanem a kapához csatolnak.

KAPÁL, (kap-a-al) áth. m. kapál-t. 1) A föl-

det kapával vágja, purhálja. Innen átv. értelemben

mondják nö-^ ényekrl , melyek körül a földet vág-

ják. Kukoriczát , burgonyát, dinnyét, káposztát, haj-

mát kapálni. Megkapálni a kertet ,
szölöt. Kikapálni

a köveket
,
gyomot. Fölkapálni a növény körül a föl-

del. Kikapálni a burgonyát, répát. 2) Atv. lábával

vágja, kaparja a földet. Kapál a kényes ló. Kapál a

kutya , midn egeret , hörcsököt érez a föld alatt.

Kapálj kurta , lesz poltura. (Km.) A földel kapálja

körmével (a ló). Jób. 29. 21. Káldi.

KAPÁLÁS ,
(kap-a-al-ás) fn. tt. kapálás-t , tb.

—ok, harm. szr. — a. A földnek kapával való vá-

gása
,
purholása. Kukoricza-, burgonya-, hajma-, sz-

l'ókapálás. Kapálástól feltörött a tenyere. Els, máso-

dik kapálás.

KAPÁLÁSKOR
,
(kap-a-al-ás-kor) ih. Kapálás

idején. Kukoricza-kapáláskor lesz esztendeje , hogy. . .

(Népies idszámítás.)

KAPÁLATLAN
,

(kap-a-al-at-lan) mn. tt. ka-

pálatlan-t, tb. —ok. Amit meg nem kapáltak. „Piros

kukoriczaszár , kapálatlan maradtál." (Népd.) Hatá-

rozókép am. meg nem kapált állapotban.

KAPÁLGAT, (kap-a-al-og-at) áth. m. kapál-

gat-tam, — tál ,
—ott

,
par. kapálgass. Folytonosan,

vagy gyakran vagy kényelmesen , könnyeden kapál.

KAPÁLGATÁS
,

(kap-a-al-og-at-ás) fn. tt. ka-

pálgatás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Folytonos gya-

kori könnyed kapálás.

KAPÁLÓDZÁS
,

(kap-a-al-ó-d-oz-ás) fn. tt.

kapálódzás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Rugdalódzó

hánykolódás.

KAPÁLÓDZIK
,

(kap-a-al-ó-d-oz-ik) belsz. m.

kapálództam ,
—tál, — ott. 1) Szoros ért. haragból,

szeszélybl
,
pajkosságból , nyugtalanságból a földet

lábaival vágja , rúgja
,

péld. a szilaj ló. 2) Szélesb

ért. lábaival rugdalódzik, lábait heverve hányja

veti. Kapálódzik a lefogott csikó. Kapálódzik a birkó-

zásban lenyomott gyerek.

KAPÁLT, (kap-a-al-t) mn. tt. kapált-at. Amit

kapával felvágtak , megpurháltak. Kapált kertek,

szlk , kukoriczaföldek.

KAPÁLTAT
,

(kap-a-al- t-at) mivelt. m. kapál-

tat-tam, — tál ,
— ott

,
par. kapáitass. Másnak meg-

hagyja , megparancsolja , hogy valamit kapáljon.

Némely gazda cselédek , más pedig napszámosok

által kapáitatja földét.

KAPANYEL , KAPANYÉL
,

(kapa-nyel vagy

nyél) Ösz. fn. A kapának fogantyúja fából , melyet a

kapás kezébe fog. Hosszú , rövid kapanyél. Tenyerét

feltörte a kapanyél. Ha Isten úgy akarja , a kapa-

nyél is elsül. Km.
KAPANYELEZ

,
(kapa-nyelez) ösz. áth. Kapa-

nyellel üt , hajt , kerget.

KAPAR
,
(kap-ar, törökül : kopár mak am. tép,

szakgat , arabúi : hafara am. ásott , finnül : kuopin

am. kaparok) ; áth. m. kapar-t. 1) Széles ért. földet,

vagy más tömör testet felvág , fel szakgat , szétvá-

laszt. 2) Szoros ért. és különösen körömmel , lábak-

kal , ujjakkal váj , ás, szakgat , szétválaszt valamit.

Kapar a tyúk , kakas a szeméten , szérn. Kaparja a

kutya az ajtót , hogy beereszszék , vagy a földet, mi-

dn alatta valamit szagol. Majd kikaparta a szeme-

met , úgy nekem esett. Várj, várj , ha meghalok, még

a földbl is kikaparnál. Ha ki nem mondaná , még a

tyúk is kikaparná belle. (Km.) 3) Átv. keresgélve,
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apródonként , tyúk módjára holmi vagyont össze-

gyjt. Sok pénzt össze kapart. Kaparj kurta , neked is

lesz. (Km.) Tájszokásilag : kopor. Innen a nehezen

összegyjtött vagyonról mondják : Az én körmöm,

nem a tiéd kopott ebben , azaz, én kapartam, nem te.

KAPARÁS
,
(kap-ar-ás) , fn. tt. kaparás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a, 1) Cselekvés, melyet a ka-

paró visz véghez. A tyúk kaparással keresi a szemét-

ben le-ó magot , búzát. 2) Csárda neve Érsekújvár-

ban , hol van Kaparás künn a határon , és Kutyaka-

parás a majorokban.

KAPARÁSZ
,

(kap-ar-ász) önh. m. kaparász-

tam ,
— tál, — ott

,
par. — sz. 1) Kaparva, ujjaival,

körmeivel vakarva , áskálva keresgél. Sötétben kapa-

rászni. Zsebben , zsákban , tarisznyában , ládában ka-

parászni. 2) Átv. ért. valamit kapargat. Kikaparászni

a földbl a burgonyát.

KAPARCS
,

(kap-ar-cs) fn. tt. kaparcs-ot,

harm. szr. —a. Vakaró , vájó , különösen teknva-

karó görbe vas eszköz. A sütöteknö oldaláról kaparcs-

csal levakart kovászból lesz a vakarcs.

KAPARCSÁL
,
(kap-ar-cs-ál) önh. és áth. m.

kaparcsál-t. Kapargat , áskál , vakarcsál, különösen

körmökkel , karmokkal. Kaparcsál a tyúk, a kakas,

midn a szérn , szeméten stb. magot keres.

KAPARCSÁLÁS
,
(kap-ar-cs-ál- ás) fn. tt. ka-

parcsálás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

midn valaki vagy valami kaparcsál.

KAPARGAT
,

(kap-ar-og-at)
,
gyakor. áth. m.

kapargat-tam, — tál, —ott. par. kapargass. Folyton

vagy gyakran , sokszor kapar. V. ö. KAPAR.
KAPARGATÁS, (kap-ar-og-at-ás) fn. tt. ka-

pargatás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Gyakori foly-

tonos vagy könnyd kaparás.

KAPARÍT, KAPARIT, (kap-ar-it) áth. m.

kaparít-ott
,

par. — s, htn. — ni v. — ani. 1) Tu-

lajd. ért. kaparva szerez valamit. 2) Átv. elkaparí-

tani valamit am. törvénytelen módon magáévá tenni

;

elkaparítani más orra elöl am. elrejteni , elvinni,

hogy más hozzá ne juthasson; megkaparitani valakit;

tréfásan am. kézre keríteni. E másod értelemben

véve , úgy látszik , inkább a kap ige származéka,

mint a kaparé , vagyis közelebb a ragadás, fogás esz-

méje rejlik benne , mint a kaparásé.

KAPARÍTÁS, KAPARITÁS, (kap-ar-ít-ás)

fn. tt. kaparítás-t . tb. — ok, harm. szr. — a. Cse-

lekvés , midn kaparítanak , illetleg szereznek vagy

megfognak , megkapnak valamit.

KAPARÓ
,
puszta Nógrád megyében , helyr.

Kaparó-n ,
—ra ,

—ról.

KAPÁS, (1), (kap-ás) fn. tt. kapást, tb. — ok.

harm. szr. — a. A kap ige származéka s jelent cse-

lekvést, mely által valaki valamit megfog , megragad

p. laptakapás, hajba kapás ; vagy állapotot , midn
valakinek valami jut , kijár. Pénz-, jutalomkapás.

KAPÁS
, (2) ,

(kap-a-as) fn. tt. kapás-t , tb.

— ok. A kapa származéka , s am. kapával dolgozó

munkás , különösen : szlmives. így nevezik a sz-
ltermeszt városokban a szlsgazdákat , kik sz-
leiket magok mivelik. Pozsonyi, soproni, budai, eszter-

gomi , egri kapások. Kapás kapással , úr úrral barát-

kozik. (Km.) Kapásbor am. közönséges új bor, a ka-

pások számára , cselédbor.

KAPÁS, (3), (kap-a-as) nm. tt. kapást v.

— at , tb. — ák. 1) Kapával biró v. ellátott. Korán
reggel sok kapás emberrel találkoztam. 2) Naphosz-

szant bizonyos számú kapával mivélhet
,

pl. tiz

kapás szölö ,
melyet egy nap tiz kapával, vagyis tiz

kapás munkájával meg lehet kapálni. 3) Kapával

miveltetni szokott. Kapás növények , vetemények , ül-

tetmények. Kapás gazdaság.

KAPÁSBÉR
,
(kapás-bér) ösz. fn. Bér , melyet

a kapásoknak munkáikért napszámban fizetnek.

KAPASZ
,

(kap-asz) , elavult vagy elvont tör-

zsök, melybl kapaszkodik, és származékai erednek.

Jelent cselekvést, melynél fogva valami után kapuuk,

nyúlni iparkodunk.

KAPASZKODÁS, (kap-asz-kod-ás) fn. tt. ka-

paszkodás-t, tb. —ok. harm. szr. — a. Odább odább,

fölebb fölebb fogódzás , kapkodás által való elre,

vagy fölebb haladás. Átv. ért. serény dolgozás,

iparkodás. V. ö. KAPASZKODIK.
KAPASZKODIK, (kap-asz-kod-ik) k. m. ka-

paszkodtam
}
— tál, — ott. Általán, kézzel, vagy

lábbal valahová érni , nyúlni
, felkapni iparkodik.

Különösen , magas helyre
,

péld. dombra , hegyre

fára menni akarván, helyrl helyre
,

pontról pontra

fölkap , kezével lábával tovább nyúl. Kapaszkodnak

a hegyre húzó igás barmok. Kapaszkodik a fára mászó

gyermek. Belekapaszkodni a szekér farába, hintó bak-

jába. Fölkapaszkodni a kerítésre , sövényre. Átv. ért.

iparkodva serényen dolgozik. Nosza legények , ka-

paszkodjunk. Ha jól kapaszkodunk , ma bevégezzük e

munkát. Rokonok vele értelemben is a fenhangú

:

esipeszkedik
,
gebeszkedik ; ez utóbbi némi erködés-

sel vegyest.

KAPASZKODÓ
,
(kap-asz-kod-ó) mn. és fn. tt.

kapaszkodó-t. 1) Aki kapaszkodva halad. Hegyre ka-

paszkodó lovak. Fára kapaszkodó gyerek. 2) Meredek

domb vagy hegyoldal , melyre kapaszkodva kell

menni. A kapaszkodón szólítani kell a lovat.

KAPAT, (1), (kap-at) mivelt. m. kapat-tam,

—tál ,
—ott

,
par. kapass. 1) Kapni vagyis fogni

parancsol. Kutyával elkapatni az oda vetett konczot. 2)

Futtában etet , abrakol. Megkapatta lovait , s legott

odább hajtott.

KAPAT
, (2) ,

(kap-at) fn. tt. kapat-ot. Amit

valaki vagy valami kap. Egy kapat bor. Egy kapat

széna.

KAPATOS, (kap-at-08) mn. tt. kapatos-t v.

— at , tb. — ak. A Hegyalján am. egy kevéssé ittas,

aki egy kissé bekapott v. becsípett.

KAPBEREK, puszta Komárom megyébeu

helyr. Kapberk-én , Kapberek-re ,

— röl.

KAPCS, 1. KAPOCS.
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KAPCSLIK , tájdivatos , összevonva kopácslik

igébl 5 1. ezt.

KAPCSOL . (kap-ocs-ol) áth. m. kapcsol-t. Ka-

pocscsal öszveköt , egybefüz. Ruhát kapcsolni. Be-

kapcsolni a könyvet. Összekapcsolni. Kikapcsolni va-

lamit am. a kapcsot szétválasztva kibontani. Szélesb

és átv. ért. füz , öszveköt , egyesít. A vadászebekei

összekapcsolni. Két szivet a barátság , vagy szerelem

kötelével összekapcsolni. Mit Isten összekapcsolt , azt

ember el ne válaszsza. Beszédtanban am. egyes szókat

vagy mondatokat egymással szoros viszonyba hoz.

KAPCSOLÁS
,
(kapocs ol-ás) fn. tt. kapcso-

lás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn
kapcsolunk , kapocscsal öszvekötünk valamit.

KAPCSOLAT, (kap-ocs-ol-at) fn. tt. kapcso-

lat-ot , harm. szr. — a. Két vagy több viszonyban

lev tárgynak azon állapota , melyben egymáshoz

kötve , fzve vannak. Továbbá , azon pont , melyen

a kapcsolás megtörtént. A szerszám a kapcsolatnál

elszakadt. Átv. ért. a gondolatok , eszmék , szók és

mondatok összefüggése , egymásra vonatkozó viszo-

nya. A gondolatok kapcsolatát megszakasztani. Néha

a mondatok és szók kapcsolata csak alattomban

értetik.

KAPCSOLATOS, (kap ocs-ol-at-os) mn. tt. kap-

csolatos-t v. —at , tb. —ak. Kapcsolatban lev.

KAPCSOLÉK, ikap-ocs-ol-ék) fn. tt. kapcsolék-

ot , harm. sz. —a v. —ja. Ami egybekapcsol vala-

mit ; továbbá amit valamihez függelékül, záradékul

oda kapcsolnak. Az els értelemben különösen a

mondat azon része , mely az alanyt és az állítmány

t

összeköti pl. e latin mondatban : homo est mortalis.

az est létige , mely a magyar és több más nyelvek-

ben pl. héberben, arabban stb. csak gondolatban

van meg: az Isten legnagyobb; arabúi: alláhíl ekber

(Deus [est] maximus) ; de az els és második személy-

ben és a jelenen kivül a többi idben a magyar

nyelv is kiirja pl. (én) halandó vagyok, (te) halandó

vagy
,
(mi) halandók vagyunk , az ember mindig ha-

landó volt; az arab a jelen többi személyében is

elhagyja
;
pl. enná türabün ve remádün (mink mivel

por és hamu, elmaradt : vagyunk). Más igéknél mind

az állítmány mind a kapcsolék magában az igében

foglaltatik, pl. a madár repül (avis volai) ; a honnan

némely nyelvészek a kapcsolékot a mondat frészé-

nek el nem ismerik. Azonban akár kimondassék,

akár csak oda gondoltassék , a kapcsolék létezését

tagadni épeu nem lehet , mint az alanyét , ha ez is

beleolvad az igébe
,
pl. ebben : gondolkodom (cogito),

nem mondhatjuk , hogy az alany nem létezik.

KAPCSOLKODIK, (kap-ocs-ol-kod-ik) k. m.

kapcsolkod-tam ,
— tál ,

— ott. Átv. ért. valakihez

oda kapcsolja , hozzá köti magát.

KAPCSOLÓ
,

(kap-cs-ol-ó) mn. tt. kapcsolót.

Ami vagy aki kapcsol. V. ö. KAPCSOL.

KAPCSOLÓDIK, (kap-ocs-ol-ó-d-ik) belsz. m.

kapcsolód-tam ,
— tál ,

— ott. Mintegy önmagától

öszvefüzdik. Kikapcsolódik , am. kapcsa mintegy

önmagától , bels er által szétválik.

KAPCSOLÓMÓD , 1. FOGLALÓMÓD.
KAPCSOS, (kap-cs-os) mn. tt. kapcsos-t vagy

—at , tb. —ak. Aminek kapcsa van , kapocscsal

ellátott. Kapcsos köpeny. Kapcsos gallérú mellény.

Kapcsos könyv, biblia. Atv. ért. szóra vagy beszédre

vitetve am. fogárd.

KAPCZA, (1), (kap-cza) fn. tt. kapczát. 1)

Széles ért. mindenféle ruhadarab , u. m. vászon,

gyolcs
,
posztó , szürrongy , melybe a lábfejet ta-

karni , burogatni szokták , ha lábbelit húznak. Vé-

kony , vastag , tiszta , szennyes kapcza. Megszoi alt

neki a kapczája. Szoros neki a kapcza. (Km.) Úgy bánik

vele , mint a kapczával. Még kapczája sem lehetne.

Megvet , ócsárló ért. am. hitvány, foszlány kelme.

2) Szorosb értei, kötött vagy szövött harisnya , mely

részént a lábfejet részént a lábszárt is takarja. Kapczát

kötni, szni. Kapczát húzni. Fekete kapcza , milyet ez-

eltt az austriai örökös tartománybeli gyalogok visel-

tek. 3) Átv. a lónak vagy ökörnek körömházán növ
kapczaforma hártyás csomó. Ezen értelmekbl kitnik,

hogy a kapcza gyöke a burokot, takarót jelent gömbö-

ly kap, mely rokon a koponya, kopács, kopik szókkal.

Az állkapcza nem tartozik ide , mert ez jobban am.

áll-kapcsa \ a kapczáskodik ige gyöke pedig a fogást,

ragadást jelent kap.

KAPCZA
, (2) , falu Szála megyében ; helyr.

Kapczá-n ,
—ra ,

— ról.

KAPCZÁS
,

(kap-cza-as) , mn. tt. kapczás-t , v.

— at , tb. — ak. 1) Kapczával bíró , ellátott; kap-

czába tekert. Fekete kapczás katonák. Kapczás lábak.

Kapczás ló , melynek körömházán kapczaforma cso-

mósodás van. Kapczás ökör, 2) Midn a fogást ra-

gadást jelent kap igétl ered, am. másokba kapni,

másokkal veszekedni szeret.

KAPCZÁSKODÁS
,

(kap-cza as-kod-ás) fn. tt.

kapczáskodás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

midn valaki másokba köteldzik , beléjök kap , s

mintegy szándékosan okot keres a veszekedésre. V.

ö. KAPCZÁSKODIK.
KAPCZÁSKODIK, (kap-cza-as-kod-ik) k. m.

kapczáskod-iam ,
— tál, — olt. Veszeked indulattal

másba kap , köteldzik , akgatódzik. Igen garázda,

bele kapczáskodik minden emberbe. Gyöke a fogást,

ragadást jelent kap ige.

KAPDA , 1. KAPTA.
KAPDÁL, (kap-d ál) önh. m. kapdált. Több-

szörösen kap valami után vagy valamin. Székely szó.

KAPDOS
,
(kap-od-os) áth. és gyakor. m. kap-

dostam ,
—tál ,

—ott
,

par. —s. Egymás után,

folytonosan , vagy gyakran kap , fogdoz , ragadoz.

A gyermekek kapdossák az elszórt almákat. Az ebek

kapdossák az elekbe hányt konczokat. Máskép : kapkod,

kapós, kapoz , kapdoz. V. ö. KAP.
KAPDOSÁS, (kap-od-o-sás) fn. tt. kapdosás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valaki

gyakran ismételve kap valamihez, vagy valami után.
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KAPDOZ , KAPDOZÁS , 1. KAPDOS , KAP-
DOSÁS.

KAPFOG
,

(kap-fog) ösz. fn. Kajmóval ellátott

pózna , melylyel valamit megkapni , megragadni,

megfogni lehet.

KAPHAT, (kap- hat) , tehet , m. kaphat-tam,

—.(ál, — ott, par. kaphass. Módjában, tehetségé-

ben , hatalmában van valamit kapni , a kap ige min-

den értelmében. még pénzt , hivatalt
,

jutalmat

kaphat. V. ö. KAP.
KAPHATÓ

,
(kap-hat-ó) mn. tt. kapható-t. Amit

akármi módon kapni , illetleg szerezni , mihez hozzá

jutni lehet. Ezen boltban mindenféle posztó , vászon

kapható. E faluban egy jó pohár bor sem kapható.

Mikor vagy honn kapható f

KAPI , falvak Gyr és Sáros megyében ; helyr.

Kapi-ba ,

— ban ,
—ból.

KAPICSÁL
,

(kap-ics-a-al) áth. m. kapicsált.

Apránként kapogat.

tt. kapiczát. Lörincz Károly

talán ,kupacz' szóval áll vi-

,Kopfzaum"-ból) fn.

-ja. Túl a

KAPICZA, fn.

szerént am. mereklye

,

szonyban.

KAPICZÁN, (a német

tt. kapiczán-t , tb. —ok, harm. szr

Dunán divatos tájszó , am. lókantár.

KAPI-NÉMETFALU , helység Sáros megyé-

ben ; helyr. Németfalu-ba ,
—ban ,

—ból.

KAPINT, (kap-in-t) áth. m. kapintott. Alig

érintve kap. Kicsinz értelemmel bir. Oldozva hozzá

kapintott az eb.

KAPI PÁLVÁGÁS , falu Sáros megyében;

helyr. Pálvágás on ,
—ra

,
— ról.

KAPIRCSÁL
,
(kap-ir-cs-ál) , 1. KAPIRTYÁL.

KAPIRTYÁL, (kap-ir-ty-ál) önh. Kicsinyez

értelemmel bir , s am. kaparcsál , kapargál , vakari-

csál. A kis csirkék kapirtyálnak.

KAPIRTYÁLÁS, (kap-ir-ty-ál-ás) fn. tt. ka-

pirtyálás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Kaparcsálás,

kapargálás , vakaricsálás.

KAPISSÓ , falu Sáros megyében ;
helyr. Ka-

pissó-ra ,
— n ,

—ról.

KAPISZTA , némely tájakon , nevezetesen Ba-

ranyában am. káposzta , 1. ezt.

KAPITÁNY, fn. tt. kapitány-t , tb. — ok,

harm. szr. — a v. —ja. Egy a középkori latin capi-

taneus szóval (,caput
£ névtl). Eléjön a törökben is

:

kapudan. Francziául : capitaine , olaszul : capitáno.

Régen jelentett hadseregnek fnökét , várparancsno-

kot. Hunyady János minden hadak fkapitányául ne-

veztetett. Az újabb ezeredi szerkezetben a hadnagyok

fölött és rnagyok alatt álló feltiszt. Els másod ka-

pitány, hovas, gyalog kapitány. Százados kapitány.

Tisztán magyarosan csak százados-n&k neveztetik.

Vitéz kapitány uram. Cs. k. kapitány. A városok vagy

kerületi hatóságok szerkezetében hatósági személy,

ki különösen a községi fegyelem , rend, közbiztonság

fentartásával , s a kihágok fenyítésével foglalkodik.

Buda-Pestvárosainak kapitánya.Jászkúnok kapitánya.

KAPITÁNYI, (kapitány-i) mn. tt. kapitányi-t,

tb. — ak. Kapitányt illet
, ahhoz tartozó , rá vonat-

kozó. Kapitányi ezim , rang , hivatal
,
jog , kötelesség.

Kapitányi rendelet
,
parancs , meghívás.

KAPITÁNYKODÁS
,

(kapitány-kod-ás) fn. tt.

kapitánykodás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Kapitányi

hivatal , tisztség viselése
, gyakorlása.

KAPITÁNYKODIK
, (kapitány-kod-ik) k. m.

kapitámjlcod-tam ,
— tál ,

—ott. Kapitányi tisztséget,

hivatalt visel
,
gyakorol. Gyalog , lovas ezeredben ka-

pitánykodni. A városnál , vármegyénél, vidéki, kerületi

hatóságnál kapitánykodni.

KAPITÁNYSÁG
,
(kapitány-ság) fn. tt. kapi-

tányság-ot , harm. szr. — a. Kapitányi hivatal, rang.

Kapitányságot viselni
, letenni. Ügyes baját a kapi-

tányságnál bejelenteni. Nem régi katona , s már kapi-

tányságig vitte. V. ö. KAPITÁNY.
KAPJON , 1. KAPLYON.
KAPKOD

, (kapkod) 1) Önh. m. kapkod-tam,—tál ,
— ott. Ez tárgyesetet nem vonz , s am. ide

oda kap, ujjait , körmeit ki-kinyujtja, hogy valamit

megfogjon, megragadjon. Fhöz fához kapkodni, szo-

rultságában mindenfelé segítséget keresni. Kapkod,

mint a vizbe haló (Km.) Kapkod , mint Bernát a

mennyköhöz. (Km.) Ikerítve : kipked-kapkod. 2) Áth.

de amely szenved alakot nem szokott felvenni. Az

olcsó jó gyümölcsöt igen kapkodják. V. ö. KAP.
KAPKODÁS

,
(kap-kod-ás) , fn. tt. Icapkodás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn valami

után gyakran kap , nyúlong valaki , vagy midn ezt

többen teszik. Különösen midn sietve hirtelen aka-

runk holmit elvinni , elhordani. Volt az bezzeg kap-

kodás , midn az ellenség közeledett. Jelent szeleverdi,

hebehurgya munkát is. Vigyázva legények , nem ér ez

a kapkodás semmit.

KAPLAN , 1. KAPLONY.
KÁPLÁN , fn. tt. káplán-t, tb. —ok, harm. szr.

—ja. A latin capellanus szó után képeztetett. Egy-

házi személy , ki bizonyos kápolnában az isteni szol-

gálatokat végezni szokta , ilyenek a házi , udvari

káplánok. Szélesb ért. papi segéd , ki nagyobb gyü-

lekezetekben az illet s beavatott lelkész , vagyis

plébános mellett hivatalkodik. Városi
, falusi , káp-

talani káplán. Ki bizonyos fiókegyházban mint he-

lyettes lelkész mködik, helybeli (localis) káplánnak

mondják. A káplán nevet mint aláírási czímet hasz-

nálják általán minden egyházi személyek a fejede-

lemhez intézett irományokban p. Felségednek legalá-

zatosabb káplánja. N. N.

KÁPLÁNKODÁS, (káplán kod ás) fn. tt. káp-

lánkodás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Kápláni hiva-

talnak viselése
,
gyakorlása.

KÁPLÁNKODIK ,
(káplánkod-ik) k. m. káp-

lánkod-tam ,
— tál, — ott. Kápláni hivatalt visel,

gyakorol. Városban , falun , magán uraságnál , ud-

varnál káplánkodni.

KÁPLÁNLAK
,
(káplán-lak) ösz. fn. Szoba v.

ház , melyben káplán , illetleg káplánok laknak-
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KÁPLÁNSÁG ,
(káplánság) fn. tt. káplánság-

ot , harm. szr. —a. Kápláni hivatal, állomás. Városi,

falusi , házi , udvari káplánság.

KÁPLÁR , fn. tt. káplár-t , tb. —ok , harm.

szr. —a v. —ja. A latin-franczia corporal, caporal

szók után képeztetett. A szabados fölött és rmester

alatt álló altiszt. Gyalog , haszár káplár. Új magyar

hadi nyelven : tizedes. Hegyke , nyalka huszár-toborzó

káplár. „Káplár uram ,
szököm : i . . en teremtette."

Guadányi, Rontó Pál.

KÁPLÁRBOT
,

(káplár- bot) ösz. fn. 1. KÁP-
LÁRPÁLCZA.

KÁPLÁRKODÁS
,

(káplár-kod-ás) fn. tt. káp-

lárkodás-t , tb. —ok , harm. szr. —a. Káplári tiszt-

ség viselése
,
gyakorlása.

KÁPLÁRKODIK
,

(káplár-kod-ik) k. m. káp-

lárkod-tam ,
—tál ,

—ott. Káplári tisztséget visel

,

gyakorol.

KÁPLÁRPÁLCZA , (káplár-pálcza) ossz. fn.

Mogyoró pálcza, melyet ezeltt az ausztriai hadsere-

geknél a káplárok viseltek.

KÁPLÁRSÁG, (káplár-ság) fn. tt. káplárság-ot,

harm. szr.

—

a. Káplári tisztség , állomás.

KAPLONY, (1), falu Szathmár megyében; helyr.

Kaplony-ba ,
—ban ,

—ból. ,Kaplan* a törökben

tigrist jelent.

KAPLYON, (2), v. NAGY— erdélyi falu Bels-

Szolnok megyében ; helyr. Kaplyon-ba, —ban, — ból.

KAPMÁNY
,
(kap-mány) fn. tt. kapmány-t, tb.

—ok , harm. szr. —a v. —-ja. Új alkotású szó a

német Rappse kifejezésére , s jelent igen olcsóra ha-

gyott árukat, melyeket a vevk mohón elkapkodnak,

vagy oda ajándékozott tárgyakat, melyekhez kiki

szabadon nyúlhat. Egyébiránt ezt a régi és közisme-

retü kapzsi szó még jobban kifejezi. És így, kapzsira

bocsátani valamit hathatósb kifejezés , mint kap-

mányra bocsátani.

KAPNIK-BÁNYA , mváros Kvár vidékében
;

ALSÓ— , mváros Szathmár megyében ; helyr. Kap-

nik-Bányán ,
—ra ,

—ról.

KAPÓ
, (1) ,

(kap-ó) mn. tt. kapót. Aki vagy

ami kap.

KAPÓ
, (2) ,

(kap-ó) fn. tt. kapót. Ifjak játé-

kánál amit kapni (megkapni , marokba kapni) lehet.

Kapóra ütni a labdát , tekét , azaz magasra , hogy

leestében kézzel megkapni lehessen. Átv. ért. kapóra

ütni am. dobra ütni , elhíresztelni ; kapóra jutni v.

jönni am. czélba vétetni.

KAPOCS, (1) ,
(kap-oc3) fn. tt. kapcsot, harm.

szr. — a. Általán görbe vég , vagy kajmós test,

vagy eszköz, mely más testet mintegy megkap, meg-

ragad , bele kapaszkodik. Szorosb ért. mesterségesen

készített knjmós eszköz , mely köt , fz, összetartó

képességgel bir. Vas kapcsokkal összefoglalni a geren-

dákat. Kapocs a könyvön, ruhán, lószerszámon. 'Be-

akasztani a kapcsot. Kan kapocs , melynek gajmója

van ; nstény kapocs , mely gyíirü alakkal bir , s

melybe a kan kapocs kajmóját akasztják. Átv. vi-

szony , mely két v. több különböz tárgyat vagy
személyt , vagy testületet együvé köt , összvetart.

Rokon vele a német Haft , mely a rokon hangok

(fc=:k, t=*ts v. cs) felcserélésével épen am. kapcs

;

törökül és a szláv nyelvekben : kopcsa , sínai nyel-

ven : kue.

KAPOCS
, (2), puszta Bihar megyében ; helyr.

Kapocs-on ,
—ra ,

—ról.

KAPOCSÁN, falu Bihar megyében; helyr.

Kapocsán-ba, — ban ,
— ból.

KAPOCSFA
,
(kapocs-fa) ösz. fn. Az ácsoknál

keresztfa , mely két álló gerendát öszvetart.

KAPOCSFÉSZEK, (kapocs-fészek) ösz. fn.

Építményeknél azon hely, melyben a kapocsrúd, kü-

lönösen ennek lyukas vége fekszik.

KAPOCSFÜL, (kapocs-fül); KAPOCSSZÉM.

KAPOCSGYÜRÜ, (kapocs-gyürü) ; 1. KA-
POCSSZÉM.

KAPOCSKÖSÖNTYÜ
,
(kapocs-kösöntyü) ossz.

fn. Kapocsalakú kösönty , milyen a régies palásto-

kat a nyak körül öszvetartotta. V. ö. KÖSÖNTY.
KAPOCSLYUK, (kapocs-lyuk) 1. KAPOCS-

SZÉM.
KAPOCSRÚD, (kapocs-rúd) ösz. fn. Az épí-

tésben jelent fekirányosan befalazott vasrudat, mely-

nek végén lyuk van , s ebbe egy más rudat húznak

függlegesen , s arra szolgál , hogy a falat függié -

ges irányban tartsa.

KAPOCSSZEG, (kapocs-szeg) ösz. fn. Vas

szeg, mely fölül gombbal, alant lyukkal van ellátva,

melybe czöveket ütnek , hogy az álgyutalp tengelyét

a böröczkocsival öszvetartsa.

KAPOCSSZÉM, (kapocs-szém) ösz. fn. Gyr
v. lyuk általán a kapocsnem eszközökön pl. a ka-

pocsrúdon , különösen a nstény kapcson , melybe a

kankapocs kajmóját akasztják.

KAPOCSTARTÓ
,

(kapocs-tartó) ösz. fn. Esz-

köz , mely a kapcsot valamihez köti, szorítja
,
pl. a

kapocsrúdba függlegesen eresztett vasdarab.

KAPOCSVAS, (kapocs-vas) ösz. fn. Általán

minden vas rúd , lemez , stb., mely kapocs gyanánt

szolgál , vagy alkalmaztatik.

KAPOCZA , 1. KAPONCZA.
KAPOCZÁN , 1. KAPICZÁN.
KAPOGAT

,
(kap-og-at) áth. és önh. m. kopo-

gattam, —tál ,
— ott. Többször vagy folytonosan

kap , ennek minden érteményében.

KÁPOL , (káp-ol) áth. m. kápolt. Korhol , szid,

átkoz. V. ö. KÁP gyök.

KAPOLCS , falu Szála megyében ; helyr. Ka-

polcs-on ,
— ra ,

— ról.

KÁPOLNA, (1), fn. tt. kápolnát. A latin ca-

pella szóból képeztetett. Isteni tiszteletre szentelt

kis épület , kis templom. Útmelléki , mezei , hegyi

kápolna. Házi, udvari kápolna.
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így neveztetik valamely tomplomhoz épített,

oltárral ellátott , s elzárható hajlék is. Tréfásan és

átv. ért. Ördög kápolnája am. kocsma. Kocsmárosné

kápolnája a pincze. (Gúnydal.) Kerüli , mint Mesz-

tegnyei a kápolnát. (Km.)

KÁPOLNA , (2) , falvak Bihar, Borsod, Heves,

Pozsony , Szála , Tolna , Vas megyében
;
puszták

Abaúj , Baranya , Fejér, Gömör m. BÖLZSE— , falu

Abaúj m. KERKÁS— , falu Vas m. LENTI— , falu

Szála m. SORKI— , faluVas m. ALSÓ— , erdélyi

falu Alsó-Fejér m. FELS—, erdélyi falvak Bels-

Szolnok és Küküllö megyékben ; helyr. Kápolná-n,

— ra ,
— ról.

KÁPOLNÁK, 1. SZURDOK-KÁPOLNÁK, KO-
VÁS—, és MONOSTOR-KÁPOLNÁK.

KÁPOLNÁS, mváros Krassó megyében, puszta

Veszprém m. ; helyr. Kápolnás-on ,
— ra ,

— ról.

KÁPOLNÁS-NYÉK
,
puszta Fejér megyében

;

helyr. Nyék-én , — re ,
—röl.

KÁPOLNÁS-VISNYE, puszta Somogy megyé-

ben ; helyr. Visnyé-n , — re ,
— röl.

KÁPOLÓDÁS, (káp-ol-ó-d-ás) fn. tt. kápolö-

dás-t , tb. — ok. Szitkozódás, átkozódás (Maledictum.

Kassay J.)

KÁPOLÓDIK, (káp-ol-ó-d-ik) k. m.kápolód-tam,

—tál ,
—ott. Szitkozódik , átkozódik.

KAPOLY , falu és puszta Somogy megyében
;

helyr. Kapoly-ba, —ban ,
— hói.

KAPONCZA v. KAPOCZA , fn. tt. kaponczát.

Kantár a ló fején. Rokon a kaponya, koponya szókkal.

Máskép : kapiczán.

KAPONYA
, (1) , 1. KOPONYA.

KAPONYA
, (2) , falu Zemplén és puszta Be-

regh megyében ; helyr. Kaponyá-n ,
—ra ,

— ról.

KAPOR, (1), fn. tt. kapor-t v. kaprot, harm.

szr. kapr-a. Az öthimes és kétanyás növények ne-

méhez tartozó növényfaj ; ernyje lapos tányéros
;

virágai egyenlk, mind termk, szirmai begöngyö-

lödtek ; virágai sárgák , levélkéi czérnaszáluak. Fa-

jai : kerti kapor , ánis kapor. (Anethum.) Arab és

persa nyelven : kabar , hellénül : xánnaQiq , fran-

cziául : capre , olaszul : cappero , németül : Kapper

vagy közönségesebben : Kaper , a szláv nyelvekben :

kopor , kopr stb.

KAPOR
, (2) , erdélyi falu Doboka megyében

;

helyr. Kapor-ba ,
—ban ,

—bál.

KAPORNA
,

(a hellén : xanTiániov után) fn. tt.

kapómat. A sokhímesek seregébe é* egyanyások

rendébe tartozó cserje növény ; csészéje négy level,

brforma ; bokrétája négy szirmú ; hímszálai hosz-

szúk ; bogyója kérges , sokmagú , kocsányos (cappa-

ris). Faja : kapri kaporna.

KAPORNAK, falu Vas megyében; KIS—,
NAGY— , falvak Szála megyében : helyr. Kapor-

nak-ra ,
— on ,

— ról.

AKAD. NAGT SZÓTÁR III. KÖT.

KAPORNALÉ
,
(kaporna-lé) ösz. fn. A kapóin a

nev cserjenövény bogyóival készített lé , vagy már-

tás. Marhahús kapornálével.

KAPÓS, (1), (kap-os) gyak. áth. m. kapos-

tam ,
— tál ,

— ott, par. —s. L. KAPDOS.
KAPÓS

, (2) , KIS—, falu , NAGY—, mváros

Ungh megyében; helyr. Kapos-on ,
—ra ,

— ról.

Folyam neve is Baranya, Somogy, Tolna megyében.

KAPÓS, (kap-ó-os) , mn. tt. kapós-t v. — at,

tb. — ak. 1) Amin igen kapnak, amit keresnek,

szeretnek , tehát kedves , keresett , ritka. A szép és

gazdag leányok kapósak , ha kivált jók is. 2) Mond-

ják laptajátékról , mely kiütésben és elkapásban áll.

Kapóst játszani. Ez értelemben fnévül használtatik,

és a tt. kapós-t , tb. — ok.

KAPOS-DADA
,

puszta Somogy megyében
;

helyr. Dadá-n ,
—ra ,

— ról.

KAPÓSDI
,

(kap-ó-os-di) fn. tt. kapósdi-t. L.

KAPÓS 2).

KAPOSF
,
puszta Somogy megyében ; helyr.

Kapósfön ,

— re, — röl.

KAPOS-FÜRED, falu Somogy megyében;

helyr. Füred-én ,
—re ,

—röl.

KAPOS-KERESZTÜR , falu Somogy megyé-

ben ; helyr. Kcresztúr-ba ,
—ban ,

—ból.

KAPOS-MÉR, falu Somogy megyében ; helyr.

Mérbe , —ben ,
—böl.

KAPÓSSÁG, (kap-ó-os-ság) fn. tt. kapósság-ót,

harm. szr. —a. Kitn , ritka
,

jeles tulajdonsága

valaminek , miszerint kapnak rajta , kelendségnek

örvend.

KAPOS-SZEKCS , falu Baranya megyében
;

helyr. Szekcsö-n , —re, — röl.

KAPOS-ÚJLAK , falu Somogy megyében
;

helyr. Újlak-on ,
—ra , —ro7.

KAPOSVÁR , mezváros Somogy megyében
,

helyr. Kaposvár-on v. — t v. — ott ,
—ra ,

—ról.

KÁPOSZTA, (alkalmasint a latin capitosa után

módosult mind a magyar, mind más nyelvekben) ; fn.

tt. káposztát. Népies értelmezés szerént , legalább

Mátyus földén , különösen alsó Vágmelléken am.

káp-hozta, mert a monda szerént Káp János nev em-

ber hozta be. Innen a rímjáték : Káposzta , Káp Já-

nos hozta. Csehül , illírül , tótul : kapuszta ,
vendül

:

kapusz. Köz ismeretü , a négyfbbhimesek seregébe

és beczsök rendébe tartozó növénynem, csészéjének

levelei összeborulnak. A nagyobb himszálak tövén

kívülrl, az apróbbakon belülrl egy egy ikra, mag-

vai gömbölyk. Nevezetesebb fajai : csíkos ,
csipkés,

fodros, olasz, vörös, fejes káposzta. (Brassica.) A
készítés módja szerént : hajdú

,
pörgit ,

kolosvári,

tejfölös , kapros , szalonnás , töltött káposzta. Aki nem

szereti a káposztát , a húsát se egye meg. (Km.)

Fehér czipó szalonna
,

Füstölt hús és káposzta

A magyarnak étele. Népdal.

25
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A Tatrosi codexben jelent általán kerti vcteményt.

„Kik megdézuiáljátok a mentát és a rutát és minden

káposztát" (oinne olus).

KÁPOSZTAÁGY, (káposzta-ágy) ösz. fn. Egyes

tábla a káposztás kertekben és földeken.

KÁPOSZTACSÖSZ
,

(káposzta-csó'Bz) ösz. fn.

Cssz, ki a káposztás kerteket, földeket a tolvajok

és barmok becsapása ellen rzi.

KÁPOSZTAFALU , mváros Szepes megyében;

helyr. Káposztafalu-ba ,
—ban ,

— bél.

KÁPOSZTAFALVA , helység Zaránd megyé-

ben ; helyr. Káposztafalvá-n ,
— ra ,

— ról.

KÁPOSZTAFEJ
,
(káposzta-fej) ösz. fn. A ká-

posztaféle kerti zöldségnek csomóalakban öszvebo-

rult levelei. Kemény , laza , kisded , nagy káposztafej.

KÁPOSZTAFÖLD
,

(káposzta- föld) ösz. fn.

Föld , melyen káposztát szoktak termeszteni.

KÁPOSZTAHERNYÓ
,
(káposzta-hernyó) ösz.

fn. A káposzta veteményeket vagy ültetményeket

pusztító hernyó.

KÁPOSZTAKAPA
,

(káposzta-kapa) ösz. fn.

Kétágú kapa, melylyel a káposztaföldet purhálják.

KÁPOSZTAKERT
,

(káposzta-kert) ösz. fn.

Kert , melyben káposztát termesztenek. KÖz szokás

szerint inkább : káposztás kert. Innen : káposztás

kertbe néz , am. bandzsán néz , mint a kecske, midn
káposztát lát.

KÁPOSZTAKOCSONY , lásd: KÁPOSZTA-
TORZSA.

KÁPOSZTALÉ, (káposzta-lé) ösz. fn. Lé,

mely a besavanyított káposztából kifoly ; vagy lé,

melyben káposztát fztek. Káposztalébl készítik az

úgynevezett korhelylevest.

KÁPOSZTALEVEL
,

(káposzta-level) ösz. fn.

A káposzta levelei , melyek egymásra borulva a ká-

posztafejet képezik. Káposztalevelen sült málé, gör-

höny , kalács. Melegített vagy zsirral bekent káposzta-

levelet boritni a sebre.

KÁPOSZTALEVELÉSZ
,

(káposzta-levelész)

ösz. fn. A káposztaleveleken éld, s azokat pusztító

tetüféreg.

KÁPOSZTAPALÁNT
,

(káposzta-palánt) ösz.

fn. A káposzta gyönge növénye , melyet átültetnek.

KÁPOSZTAPILLANGÓ
,

(káposzta-pillangó)

ösz. fn. Fehérsárga pillangófaj , mely tojásait a ká-

posztalevelekrc rakja le. (Papilio danaus cand. bras-

sicae. L.)

KÁPOSZTARÁSZA , 1. KÁPOSZTAPALÁNT.
KÁPOSZTÁS , (káposzta-as) mn. tt. káposz-

tás-t v. — at , tb. —ak. l) Miben káposz'a terem

vagy tartatik. Káposztás kert
, föld. Káposztás hordó,

fazék , tál. 2) Káposztával ftt vagy sült. Káposztás

koncz , hiís. Káposztás rétes. 3) Mint fnév jelent

általán telket, földet, kertet, hol káposztát ter-

mesztenek , s ekkor a tt. káposztás-t , tb, —ok. A
káposztásokat szeretik a nyulak,

KÁPOSZTASALÁTA, (káposzta-saláta) ösz.

fn. Megaprított káposztából készített saláta péld.

forró eczettel leöntve , és szalonnapörczczel behintve.

KÁPOSZTÁSKERT
,

(káposztás-kert) ; 1. KÁ-
POSZTAKERT.

KÁPOSZTÁS-MEGYER
,
puszta Pest megyé-

ben ;
helyr. Megyer-én ,

— re , röl.

KÁPOSZTÁS-SZENT-MIKLÓS, erdélyi falu

Maros székben ; helyr. Szent-Miklós-on ,
— ra, —ról.

KÁPOSZTATORZSA, (káposzta-torzsa) ösz.

fn. A káposztaféle kerti zöldségek torzsája. V. ö.

TORZSA.
KAPOTNYAK

,
(a szláv nyelvekben : kopot-

nyak , kopotnyik) fn. tt. kapotnyak-ot , harm. szr.

—a. A tizenkéthímesek seregébe és egyanyások

rendébe tartozó növény ; csészéje három metszés a

magzat felett ; bokrétája nincs ; tokja brhéju,

magva sok. „Ki az urát nem szereti, kapotnyakot

fzzön neki. (Népd.) (Asarum). Máskép : mogyoró

alja, kerek kapor.

KAPOZ
,

(kap-oz) áth. 1. KAPÓS. KAPDOZ.
KAPPAN , fn. tt. kappan-t , tb. —ok , harm.

szr. —a v. —ja. Herélt kakas. Ha a kappannak

csak taréját metszik le , s kappan gyanánt adják,

tréfásan gyurkó a neve. Egy a latin capo , német

Kapaun, (néhutt : Kapphahn), szláv kapann , kaplun,

kopun stb. szókkal. Tájszokásilag : koppan. Latin

nevét talán cavo , vagy hellén xónreo igétl vette.

KAPPANHANG, (kappan-hang) ösz. fn. 1) A
kappan vagyis herélt kakas szava , mely a kakasé-

nál valamivel vékonyabb
,
gyengébb. 2) Átv. tréfás

ért. mondják vékony férfihangról , milyen különösen

a heréltek hangja.

KAPPAN-HIZÁS , ösz. fn. Tréfásan oly férfi-

ról mondják , kit a nemi Ösztön nem ingerel, s ennél

fogva hizásnak indul.

KAPPANOZ
,

(kappan-oz) áth. m. kappanoz-

tam ,

—tál, — ott
,
par. —z. Kakast herél, vagyis

a kakast kappanná teszi.

KAPPANOZÁS
,
(kappan-oz- ás) fn. tt. kappa-

nozás-t , tb. —ok, harm. szr. —a. Kakasherélés.

KAPPANOR
,

(kappan- r) ösz. fn. Az együtt-

nemzk seregéhez és nsözvegyek rendébe tartozó

növénynem; vaczka kopasz, fészke pikkelyei egyenlk;

sugárvirágiban legtöbbször öt himszál porhon nélkül
;

bobja szrös ; sugarai lancsásak , hosszúk, háromfo-

gúk, sárgák. (Arnica). Fajai: hegyi, bérczaljai , ha-

vasi száratlan kappanr. Kappanörböl készített gyógy-

erejii j'estvény. (Tinctura arnicac.)

KAPPANSZAVU
,

(kappan-szavú) ösz. mn.

Férfiról mondják, kinek vékony, rikácsoló, éles

hangja van , mint a heréiteké szokott lenni.

KÁPRÁZÁS, (1. KÁPRÁZIK) fn. tt. káprá-

zás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. A szemnek azon

szenved állapota , midn káprázik. V. ö. KÁP-
RÁZIK,
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KÁPRÁZAT
,

(1. KÁPRÁZIK) fa. tt. káprá-

zat- ot , harm. szr. — a. Azon tünetnénykép , mely a

káprázó szemek eltt csalékony alakban lebeg.

KÁPRÁZIK, k. in. kápráz-tam ,

— tál ,
— ott.

Mondjuk a szemrl, midn idegei s látszerei akármely

okból megzavarodván nem valódi tárgyakat , banem

csalképeket , tündéralakokat lát. Szemei annyira el-

gyöngültek , hogy már csak kápráznak. Úgy pofon

csapták , hogy kápráztak a szemei bele. Törzsöke való-

sziuüleg : ábra , melybl lett , ábráz , ábrázik s k

(eb) eltéttel kábrázik , káprázik ; mert valamint a

káprádzás a szemnek , úgy az ábrándozás az elmé-

nek és képzel tebetségnek zavart , nem reudes m-
ködés állapotára mutat. Némelyek szerént am.

kábrázik , káb gyöktl , bonnau kábít , kábul stb.

szók is származnak.

KÁPRÁZOL, (kápráz-ol) átb. m. káprázol-t.

Csalképeket , tündér alakokat ábrázol , költ , állít

maga elé.

KÁPRÁZOLAT, (kápráz-ol-at) fn. tt. káprá-

zolat-ot , barm. szr. — a. Ábra vagy kép, csalkép,

tündér alak , melyet valaki káprázol magának. V. ö.

KÁPRÁZOL.
KÁPRÁZTAT

,
(kápráz-tat) áth. m. kápráztat-

tam, — tál ,
— ott

,
par. kápráztass. Eszközli, okoz-

za , hogy a szemek káprázzanak. A lámpavilágok

özöne kápráztatja a szemeket.

KÁPRÁZTATÁS
,

(kápráz-tat-ás) fn. tt. káp-

ráztatás-t , tb. —ok. Cselekvés , midn valami a sze-

met kápráztatja.

KAPRI , 1. KAPORNA.
KAPRONCZA , falvak Bars és Sáros megyé-

ben
;
puszta Nógrád megyében ; helyr. Kapronczá-n,

— ra ,
—ról.

KAPROS
,
(kapor-os) mn. tt. kapros-t v. — at

tb. — ak. Kaporral készitett , fszerezett. Tejfölös

kapros káposzta. Kapros béles. Kapros uborka.

KAPRÓZ, (kap-or-oz) átb. m. kaproz-tam,—tál,

— ott
,
par. —2. Kaporral készít , fszerez valamit.

KAPROZÁS
,

(kapor-oz-ás) fn. tt. kaprozás-t,

tb. — ok , harm. szr. —a. Cselekvés, midn valamit,

nevezetesen éteknemüt kaproznak.

KÁPSA
,
(a latin capsa után) fn. tt. kápsát.

Kenyeres zsák. (Kállay gyjt.).

KÁPSÁL, (kápsa-al) átb. m. kápsált. 1) Ver,

megver. (A székelyeknél.) A medve kápsáljon meg

(a tenyerével v. talpával.) 2) Kéreget pl. bort , bú-

zát , eleséget diákok számára. (Kecskeméti szólás).

3) Elkápsált am. elvett , elkaparított fortélylyal.

(Székely szólás). Kápsálódik (a székelyeknél) am. kezé-

vel vakaródzik. Minek kápsálódol annyit te ? (Kriza J.)

KAPSI
,

(kap-os-i , azaz , kap-os-ó) mn. 1.

KAPZSI.
KAPSOGTAT (kap-os-og-tat) ; a székelyeknél

am. csattogtat vagy csattogat. L. CSATTOGAT.
KAPTA, (kapta, kap-ta , a szláv nyelvek-

ben : kopito) fn. tt. kaptát. Gyöke a hurokot jelent

mélyebb vagy gömbölybb kap (kop) , mely megvan
a kaponya , koponya , kapeza , kopács , kopoltó szók-

ban. Jelent fából készített formát , mely lábfejet ké-

pez , s arra való , hogy a brt rája húzzák , rábo-

rítsák , tehát nem egyéb mint borítófa szenved, ért.

mint kapeza am. borító ruha , csel. ért. Törzsöke az

elavult kapt ige , melybl lett igenév kapta kapta,

mint az elavult balt (vált) igébl baltó balta (valta)

;

a csap csapt igébl csaptó csapta ; a lob lobi igébl

lobtó, lobta, lapta stb. — A csizmát, sarut kaptára

ütni. Nem lehet minden sarut egy kaptára húzni. Min-

dent egy kaptára szeretne húzni. Ne tovább , varga , a

kaptánál. (Sutor , non ultra crepidam.) Átv. ért. a ló

lábán , különösebben csuklóján növ csomó , néhutt

máskép : kapeza. Innen kaptás v. kapezás ló. Kapta-

tetem. Egy 155 1-diki levélben olvassuk: „de az

egyik hím vehem örök sánta , kaptatetem vagyon az

lábán." (Szalay Á. gyjt.)

KAPTAFA
,
(kapta-fa) ösz. fn. 1. KAPTA.

KÁPTALAN, (1), (a latin capitulum után ala-

kult, ez pedig caput szóból származott) ; fn. tt. káp-

talan-t, tb. —ok, harm. szr. -

—

a, v. —ja. 1) Va-

lamely fegyházhoz trrtozó kanonokok testülete. Ér-

seki, püspöki , társas káptalan. Esztergomi, egri, vesz-

prémi, gyri káptalan. 2) Gylés, tanácskozás, me-

lyet a kanonokok illet ügyekben tartani szoktak. A
házasok ügyét káptalan elébe vinni. Valamit bevallani

a káptalannak. 3) A birtokos szerzetesek gylése. A
szerzet ügyeirl káptalanban tanácskozni , apátot,

prépostot választani. így nev eztetik maga a gylés-

terem is. 4) Átv. ért. ismeretek bsége , nagy tudo-

mány. Nem káptalan a fejem , hogy mindent tud-

jak. (Km.)

KÁPTALAN
, (2) ,

puszta Nyitra megyében
;

erdélyi falu Alsó-Fejér m. SZEPESI— , falu Szepes

m. Helyr. Káptalanba, — ban ,
—ból.

KÁPTALANBELI
,

(káptalan-beli) ösz. mn.

Káptalanhoz tartozó. Káptalanbeli úr, személy. Hasz-

náltatik egyszeren is fnév gyanánt , s am. ka-

nonok.

KÁPTALAN-BORBA, puszta Gyr megyében
j

helyr. Borbá-n ,
—ra ,

— ról.

KÁPTALANFA , helység Szála megyében

;

helyr. Káptalanfán ,
—ra

,
—ról.

KÁPTALANFALVA, helység Torontál me-

gyében; helyr. Káptalanfalvá-n, — ra ,
— ról.

KÁPTALANJÓSZÁG, (káptalan-jószág) ösz.

fn. Fekv birtok, melyet testületileg valamely káp

talán bir.

KÁPTALAN-NYÚL , falu Gyr megyében

;

helyr. Nyúl-on ,
—ra ,

—ról.

KÁPTALANSZOBA
,
(káptalan-szoba) ösz. fn.

Szoba vagy terem, melyben u káptalan tagjai ta-

nácskozás végett öszve szoktak ülni.

KÁPTALAN-TÓTIII , falu Szála megyében ;

helyr. Tóthi-ba ,

— ban, — ból.

25*
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KÁPTALANVEGZES ,
(káptalan-végzés; ösz.

fn. Végzés , melyet a káptalan tagjai a káptalan

hatóságához tartozó, péld. házassági , végrendeleti

ügyekben hoznak.

KÁPTALAN-VIS , falu Sopron megyében

;

helyr. Vis-én, — re, —r'ól.

KAPTÁNY , 1) Csagataj nyelven: kaptán. L.

KAFTÁNY. 2) (kap-ta-any) , fu. tt. kaptány-t , tb.

—ok. Két fél vaskarikából álló , vas fogakkal felké-

szített eszköz , melylyel a görényt , rókát szokták

elfogni. Gyöke a fogást , megragadást jelent lap.

KAPTÁR
,

(kap-tár v. kap-ta-ar) fn. tt. kap-

tár-t , tb. — ok, harm. szr. —a v. —ja. Méhkas,

köpü. Gyöke a fogást jelent kap , melybl lett vagy

az összetett kap tár vagy az elavult kapt , s ebbl

kaptár , mint kant kantár , hajt hajtár , hajtsár , sajt

sajtár stb. E szerént jelenti azon kast vagy szek-

rényt , melybe a méhrajt bele fogják, bele hajtják.

Hogy létezett kapt ige , mutatja a kaptány (görény

v. rókafogó) szó is. Némelyek pl. Lugossy J. az els

részben kap a köpü szó módosulatát látják , mely

nézet , ha a mély hangú a (=á) vétetik alapúi, szin-

tén helyes. V. ö. KAP. (1).

KAPTÁRKENCS
,

(kaptár-kencs) ösz. fn.

Méz , kánfor , méhfíí, bor stb. vegyitékbl készített

kencs , melylyel a kaptárt bekenik , hogy a méne-

ket becsalják vele.

KAPTÁS
,
(kap-ta-as) mn. tt. kaptás-t v. —at,

tb. — ak. Ami kaptával van ellátva. Átv. kaptás ló,

midn lába csuklóban megcsomósodott.

KAPTASZEG, (kapta-szeg) ösz. fn. Szegek,

melyekkel a vargák , csizmaziák a kaptára húzott

brt kifeszítik.

KAPTAT, (kap-t-at) mivelt. m. kaptat-tam

— tál ,
— ott

,
par. kaptass. 1) Hegyre, meredekre

sürgeti, hajtja a vonó marhát. 2) Futtában etet,

abrakol. Kaptassunk egy keveset , azután fogjunk.

KAPTATETEM
,
(kapla-tetem) ösz. fn. Hibás

kinövés v. csomó a ló lába csuklóján. V. ö. KAPTA.

KAPTATÓ
,
(kap-tat-ó) fn. tt. kaptató-t. Mere-

dek dombnak , hegynek men út , kapaszkodó.

KAPTÁZ
,

(kap-t-a-az) áth. m. kaptáz-tam—tál ,
—ott

,
par. —z. A brt kaptára húzza

, fe-

szíti , szegezi. V. ö. KAPTA.
KAPU, (1) (kap-u, uigur nyelven: khapi

;

megvan a török nyelvben is ,kapu' és ,udvar' jelen-

téssel ; a csagataj nyelvben pedig kapuzok am. fa-

héj, br , kupak ; de a török kapa-mak ige és csa-

gataj nyelven kapga-mak, am. bezárni [ajtót] , mely

értelemben a mély hangú kap v. kop gyöktl származ-

nék ; v. ö. KAP, (1), elvont gyök); fn. tt. kapu-t.

Nagyobb nyilas az épületen , kerítésen, vagy a hely-

ségbe , városba , várba vezet nyilt hely. Háznak,

kertnek , akobiak kapuja. Városnak, várnak kapuja.

Diadalkapu ; ha nincs is rajtok ajtó-féle záró eszköz.

Különösen fa-, vas-, sövény- stb, alkotvány, mely

ezen nyilast elzárja, vagy járhatóvá teszi. Egy szárnyú,

két szárnyú kapu. Boltos kapu. Vas , deszka, sövény

kapu. Hátulsó kapu. Kinyitni, bezárni a kaput. Felhúzó

kapu a fellegvárakon. Új kapu. Bámul, mint borjú az

új kapura. (Km.) Átv. ért. jelent szoros átmenetelt,

szk völgyet a magasabb hegyek között , milyen a

Vas kapu Erdélyben. A törökben udvart is jelentvén

innen divatba jött : Ottománi fényes kapu, azaz török

császári udvar ; a szentírásban pokol kapuja am. ör-

dög hatalma. V. ö. KAPUSZÁM.
KAPU

, (2) ,
puszta Tolna megyében ; helyr.

Kapu-ba ,
— ban ,

—ból.

KAPUBÁBÁNY
,
(kapu-bábány) lásd : KAPU-

BÁLVÁNY.

KAPUBÁLVÁNY, (kapu-bálvány) ösz. fn. Szo-

ros ért. bálvány gyanánt kifaragott kapufa v. szobor,

melybe a kapu sarkai illesztvék. Ilyeneket még most

is láthatni némely vidékeken
,

péld. Mátyusföldén.

Szélesb ért. egyszer vastag szobor. Máskép : kapufa

és kapubábány , minthogy báb formája is van. Kata-

lin legendájában is köbáb am. kbálvány.

KAPUBÉLLET
,
(kapu béllet) ösz. fn. Béllet

a kapun.

KAPUCSENGETYÜ
,

(kapu csengetyü) ösz.

fn. Csengetyü a házkapun.

KAPUD, MAROS— , vagy MAGYAR—, er-

délyi falu Alsó-fejér megyében ; helyr. Kapud-on,
—ra ,

— ról.

KAPUFA
,
(kapu-fa) ösz. fn. Kapuszobor. Ka-

pubálvány. Búcsút venni a kapufától, am. hir nélkül

odább állani. Isten hozzád kapufa. (Km.) Máskép

:

Kapufél , kapufélfa.

„ Megérem én azt az idt

,

Sirva mégysz el házunk eltt

,

Megöleled kapufáját

,

Úgy siratod a gazdáját." Népd.

KAPUFÉL, (kapu-fél), KAPUFÉLFA, (kapu-

fél-fa) 1. KAPUFA.

KAPUFELHUZÁS
,

(kapu-fel-huzás) ösz. fn.

Cselekvés, midn a fekv helyzetben lev kaput
,

pl.

a fellegvárakon, bezárás végett felhúzzák.

KAPUGÉM
,
(kapu-gém) ösz. fn. Utakra, vá-

mokra alkalmazott hosszú rúd , vagy gerenda , me-

lyet fölalá húzni, s vele az utat, járást elzárni vagy

felszabadítni lehet.

KAPUIV
,

(kapu-ív) ösz. fn. ív a boltozatos

kapun.

KAPUKULCS, (kapu-kulcs) ösz. fn. Kulcs,

melylyel a kaput zárják és nyitják.

KAPULÁB
,
(kapu-láb) ; 1. KAPUFA.

KAPUNÁLLÓ
,
(kapun-álló) ösz. fn. A kapu-

nál rképen álló szolgaszemély ; máskép : kapus,

kapur.

KAPUNY, ALSÓ— , FELS—, falvak Ny itra

megyében; helyr. Kapunyba
,
—ban ,

— ból.
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KAPUNYITÁS
,

(kapu-nyitás) ösz. fu. Cselek-

vés , midn a kaput kinyitják.

KAPUR
,
(kapu-r) ösz. fn. 1. KAPUNÁLLÓ.

KAPUPÁNT, (kapu-pánt) ösz. fn. Vas rúd,

melylyel a kaput belülrl megersítik, hogy könnyen

betörni ne lehessen rajta.

KAPUPÉNZ
,
(kapu-pénz) ösz. fn. Pénz , me-

lyet éjszaka idején a bezárt kapu kinyitásáért a ka-

pusnak , illetleg házmesternek fizetni kell , vagy

szoktak.

KAPUS, (1), (kap-u-s) fn. tt. kapus-t , tb.

— ok. harm. szr. — a. Kapunálló személy, kapur,

ki a ki- és bejárókat szemmel tartja. Törökül : ka-

pudsu
f
melyben a dsic képz is rokon a magyar s

képzvel. ,Csizmadia' szónál érintettük , hogy a dia

vagy zia képz arn. csia azaz csiáló vagy csináló s a

török dsi képzvel rokonítottuk ; azonban a , csináló'

szót nem bet szerénti , hanem csak ,foglalkodó' ér-

telemben vettük , mutatja a többi közt balekdsi (ha-

lász) példánk is. így ,kapudsu' is csak mintegy ka-

puval foglalkodót vagy bánót jelent , mint a magyar

•kapus.' »

KAPUS
, (2) ,

(mint föntebb) mn. tt. kapus-t

v. — at , tb. — ak. Kapuval ellátott, minek kapuja

van. Kapus ház , udvar , kert , akol.

KAPUS, (3), erdélyi
f

falvak, különösen KIS—,
Meggyes székben ; MEZ— , Thorda megyében

;

OLÁH— , Kolos m. Helyr. Kapus-on ,
—ra ,

—ról.

KAPUSARKFA
,

(kapu-sark-fa) ösz. fn. Dúcz,

mely a kapuszobornak sarkát megtámasztja , hogy

annál erösebben álljon.

KAPUSARKVAS, (kapu-sark-vas) ösz. fn.

Hengeralakú , s a kapusarkba eresztett vas , melyen

a kapu forog.

KAPUSIKÁTOR, (kapu-sikátor) ösz. fn. Födött,

boltos szk út
,
péld. mely némely várakba , bástyák

közé vezet , vagy bizonyos távolságra a föld alatt

vonul el , mint a hegyek között men vaspályákon

láthatni.

KAPUSZÁM
,
(kapu-szám) ösz. fn. A régi adó-

kivetési rendszernek kulcsa , mely szerént a várme-

gyék , vidékek , városok bizonyos számú kapukra

(mintegy udvarokra , latinul : portákra) osztattak

fel , meg lévén határozva, mit kelljen egy-egy kapu-

tól fizetni.

KAPUSZÁRNY
,
(kapu-szárny) ösz. fn. A két-

felé nyiló kapunak egyik fele.

KAPUSZÉMÖLD, (kapu szémöld) ösz. fn. A
kapunak boltosán vagy fekirányosan készített fels

párkánya.

KAPUSZÍN
,

(kapu-szín) ösz. fn. Térség a si-

kátoros kapu alatt. Es elöl a kapuszínbe vonulni.

Kocsival, hintóval a kapuszín alá járni.

KAPUSZOBA, (kapu-szoba) ösz. fn. Szoba,

melynek ajtaja a kapuszínre nyílik.

KAPUT, fn. tt. kaput-ot, harm. azr. —ja. Ide-

gen , s egyezik közelebb a a franczia capoíe-val , de

egyezik kabát szóval ia. V. ö. KABÁT. Jelent fran-

czia vagy német szabású hosszabb fels ruhát. A
török nyelvben is megvan.

KAPUTOS
,
(kaputos) mn. és fn. tt. kaputos-t

v. — at , tb. — ak , midn fn. tt. —t, tb. — ok. Aki
kaputot visel , kapuiban jár. Nem a bocskoros , ha-

nem az uri osztályú nemesség vagy tisztesbek osztá-

lyába tartozó személy.

KAPUVÁM
,
(kapu vám) ösz. fu. Vám , melyet

valamely kapunál a bemenet fejében fizetni kell.

KAPUVÁR, mváros Sopron megyében ; helyr.

Kapuvár-on v. — ott v. — t, —ra ,
—ról.

KAPUZÁBÉ
,
(kapu-zábé) 1. KAPUFA.

KAPUZÁR, (kapu-zár) ösz. fn. Zár a kapun.

KAPUZÁRÁS
,
(kapu-zárás) ösz. fn. Cselekvés,

midn a kaput bezárják.

KAPUZAT, (kap-u z-at) fn. tt. kapuzatot. Dísze-

sebb , és mintegy több részbl álló kapuja valamely

nagyobbszerü épületnek, keresked boltnak stb. Más-

kép : díszkapu.

KAPZSI
,
(kap-zsi, eredetileg: kapos-i , azaz

kapos-ó) mn. tt. kapzsi-
1 , tb. —k v. —ak. Ki vala-

min mohón , kíváncsi módon kap , valamit szertelen

vágygyal megszerezni óhajt. Használtatik fnévül is,

p. kapzsira ereszteni v. bocsátani valamit am. oda

engedni, hogy kiki tetszése szerént kaphasson, ragad-

hasson belle
; p. Egy kosár szilvát almát a gyerme-

keknek kapzsira adni.

KAPZSISÁG:
,

(kap-ozs-i-ság v. kap-os-i-ság)

fn. tt. kapzsiság-ot , harm. szr. — a. Szerzési , nye-

részkedési , birtoklási mohó vágy.

KAPZSISKODIK
,

(kap-ozs-i-s-kod-ik) k. m.

kapzsiskod-tam, —tál ,
— ott. Mohón kíváncsi módon

kapkod valamin vagy valami után.

KAR, (1), elavult vagy elvont gyök. Jelent

1) Görbeséget
,
görbe hajlást , kanyarodást , kerek-

ded alakot maga a kar (chorus és brachium) önálló

szóban , továbbá karé , karéj , karcsú , karám , kara-

mit , karika , karima , karing , karuly v. karvaly,

karapol, karics szókban. Rokon vele kor p. a korong,

korlát , korsó stb. szókban , fleg pedig kör. 2) Mint

hangutánzó : ers metszést , vágást ezekben és szár-

mazékaikban : kard , karó , karcz , karezol , kardács,

karakány. 3) Ers vastag reng hangot ezekben

:

Kárál , karattyol , karicsál , karakatna. V. ö. KER,
KÖR.

KAR, (2), önálló gyök ; fn. tt. kar-t , tb. —ok,

harm. szr. karja. 1) Az egész kéz , meghajlott álla-

potban véve , vagy hajlékony tulajdonságát tekintve.

A kézttl könyökig : alsó kar , a könyöktl vállig :

fels kar. Ers , izmos
,
gyönge , ertlen , meztelen,

födött kar. Jobb kar , bal kar. Karjára venni , karján

tartani , hordozni valamit. Karjait kinyújtani , ösze-

kulcsolni. Tárt karokkal várni
,
fogadni , karjai közé

szorítani valakit. Karon fogva , kar öltve sétálni.

Minthogy a kar természeti alkotásánál fogva a kö-
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nyöknél befelé hajlik , innen eredetileg nem egyéb,

mint a kör gör szók mélyhaugú módosítása. Rokon-

ságai a csagataj kari , karú ,
mongol gar , török kol,

szanszkrit karasz (kéz) , hellén : y.slo. Megjegyzést

érdemel , hogy a szanszkritban az elvont gyök kar

,mivel' , csinál' jelentéssel értelmeztetik. 2) Bizonyos

czélból kört , egyesületet képez emberek testülete.

Harmad személyraggal : kara. Énekesek , tánczosok,

játszók kara. Karban énekelni , lánczolni
,

játszani.

Karba ülve , vagy állva tanácskozni ,
társalogni.

Tanítói , orvosi , zenészi kar. Mondatik szellemi lé-

nyekrl is. Angyali, mennyei, égi karok. 3) Atv. a

középületek , mint templomok , szinházak ,
tanács-

teremek emeltebb kerülete a nézk , hallgatók, éne-

kesek számára ; szokottabban : karzat. Egyezik vele

ez értelemben a hellen-latin : chorus. 4) Magyar tör-

vényi értelemben jelenti a korona tagjainak testüle-

tét , mennyiben a köztanácsban részt vesznek. Or-

szág karai. Karok és Rendek. A ,karok' nevezete alatt

úgy látszik a négy fosztály értend, u. m. 1. F-
papok, 2. Országnagyok, 3. Nemesek, 4. Szabad ki-

rályi városok
;
,rendek ! nevezete alatt pedig ezeknek,

különösen a két elsbbnek alosztályai , érsekek, püs-

pökök , berezegek
,

grófok , bárók stb. noha a tör-

vény szavai néha a két nevezetet fölcserélték. 5)

Támasztékul , fogódzóul szolgáló korlát , kerítés,

rúd stb. Szék
,
pad karja. Karfákkal biztosítani a

meredek utat. 6) A léteinek, állapotnak minsége,

különösen egészségi és vagyoni tekintetben. Gazda-

sága és minden épületei jó karban vannak. 7) Er,
hatalom. Van-e oly karod , mint az Istennek f Jób,

40. 4. Tarkányi Béla.

„Nincs, ki megállja szemét, s hademészt karja

csapásit.
"

Vörösmarty.

8) A Tájszótár szerént Csikszékben hambárt is jelent,

a midn talán ,góré' szóból módosult.

KÁR, (1), fn. tt. kárt tb. —ok, harm. szr.

— a. Lényeges elem benne az r hang s közelebbi

gyöke valószínleg ár , mely az árt, ármány szókban

is megvan , s romlást, rontást jelent , k eltéttel

;

minthogy a kár nem egyéb , mint más romlását

okozó tény , vagy esemény , és az innét ered vesz-

teség, vagyon-hiány. Rokon a latin carpo, szanszkrit

:

karv v. karb (tör , ront) , s magyar csorba szókkal is.

Kis kár , nagy kár. Országos kár. Örökös kár. Keser
kár. Kipótolhatatlan kár. Kárt csinálni, tenni, okozni.

Kárt szenvedni , vallani. Kárba veszett költség, fárad-

ság. Valaminek kárát látni. Saját kárán tanulni.

Kárán tanul a bolond. Nem lesz károdra. Kár szokta

az embert okosad tenni. (Km.) Aki kárt tehet , hasz-

nodra is lehet. (Km.) Oly kár a szegénynek egy pénz,

mint a gazdagnak száz. (Km.) Kezetek a kulacson,

szemetek a kalácson, kár Ácson a karácson. (Szirmay.)

„ Aprólék marhádban igen sok kárt vészesz
,

elveszik tehened hasznát, azon vesztesz.''

Népies gúny vers.

Tájszokásilag a másod fok tagját is fölveszi : kárabb,

am. nagyobb v. több kár. Mint indulatszó sajnálko-

zást jelent. Istenem ! beh kár ezért az emberért

!

„Mondani fogják, érted kár,

Szerelmes bohó, kis bojtár."

(Vitkovics.)

Tisza vidékén inkább nak nek tulajdonító esettel

használják : beh kár ennek az embernek.

KÁR, (2), elvont hangutánzó gyök, kárál vagy

néhutt kárál szóban.

KARA , falu Erdélyben , Kolos m. helyr. Ka-

rá-n ,
—ra ,

— ról.

KÁRA , falu Somogy megyében ; helyr. Kárá-

ra ,
— n ,

— ról.

KARABÉLY
,

(a franczia : carabine után ala-

kult ,
mely némely nyelvészek szerént ismét caraba-

gina szóból húzatott össze , ez pedig a közép latin

carabaga-hó\ származott , mely hadi gépet jelent,

talán a görög katabolé-hó\ módosulva •, törökül kara-

bina) ; fn. tt. karabély-t, tb. — ok, harm. szí. — a

v. —ja. A pisztolynál hosszabb csöv puska, milyet

némely lovasok viselnek.

KARABÉLYOS
,

(karabély-os) fn. tt. karabé-

lyos-t , tb. — ok , harm. szr. — a. Karabélylyal föl-

szerelt katona.

KARÁCS , falu Zaránd megyében ; helyr. Ka-

rács-on ,
— ra ,

— ról.

KARÁCSFA , falu Vas megyében ; helyr. Ka-

rácsfá-ra ,
—n ,

—ról.

KARÁCSFALVA , falu Ugocsa megyében

;

helyr. —falvá-ra ,
—n ,

— ról.

KARÁCSON, fn. tt. karácson-t, tb. — ok, harm.

szr. —a v. —ja. 1) Krisztus urunk születésének napja,

melyet a keresztény világ december 25-én ünnepel,

máskép Nagy karácson , különböztetésül a kis kará-

csontói , mely nyolezad napra esik. Karácson böjtje,

napja , estéje , éjjele. Fekete karácson
, fehér húsvét

(idjárási jóslat). A latin incarnatio , carnatio szóból

képezettnek látszik. 2) Férfi kn. és több családok

vezeték neve , lat. Gratianus.

KARÁCSOND , falu Heves m. ; helyr. Kará-

csond-ra, — on ,
— ról.

KARÁCSONÉJ, (karácson-éj) ösz. fn. Kará-

cson napjának virradója eltt való éj , melyen Idve-

zítnk születésének emlékét ülljük.

KARÁCSONÉJJEL, (karácson-éjjel) ösz. ih.

Karácson napját közvetlenül megelz éjjelen. Ka-

rácsonéjjel virrasztani , éjfélimisére menni.

KARÁCSONESTE, (karácson-este) ösz. fn.

Karácson napját megelz esti id , melyen a ke-

resztények világszerte különféle szertartások és öröm-

jelek által tanúsítani szokták a Megváltó iránti tisz-

teletet , és emléket. Máskép : Karácson szombatja.

KARÁCSONFA , falu Szála megyében ; helyr,

Karácsonfá-ra ,
—n, — ról.
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KABACSONFALVA, faluk Máramaros, Zaránd,

Torontál m. továbbá Erdélyben Alsó-Fehér m. Maros-

és Udvarhely székben ; helyr. —falvá-ra, —n, — ról.

KABÁCSONHAVA
,

(karácson-hava) sz. fn.

Telel hava , vagyis december , melynek huszonötö-

dik napjára esik a karácson ünnepe.

KARÁCSONHAVI, (karácson-havi) ösz. mn.

Karácsonhavára vonatkozó. Karácsonhavi holdujulás.

KARÁCSONHÉT, (karácson-hét) ösz. fn. Azon

hét , melyre a karácson ünnepe esik.

KABÁCSONI, (karácson-i) mn. tt. karácsoni- 1,

tb. — ak. Karácson ünnepét illet, karácsonnal járó,

karácsonkor szokott. Karácsoni id , karácsoni hitbe-

széd , ének. Karácsoni kalács.

KABÁCSONMEZ , falu Sáros m. ; helyr.

— mezö-re, —n, — röl.

KABÁCSONNAP
,
(karácson-nap) ösz. fn. Tel-

el , vagyis december 25-dik napja, melyen Urunk
születését ünnepeljük.

KABÁCSONNAPI
,

(karácson-napi) ösz. mn.

1. KABÁCSONI.

KABÁCSONSZÁLLÁS, puszta Fejér m.; helyr.

— szállás- on, — ra, — ról.

KABÁCSON SZOMBATJA , 1. KABÁCSON-
ESTE.

KABÁCZODFA , falu Baranya m. ; helyr.

—fá-ra ,
—n ,

— ról.

KÁBÁD
, falu Zemplén és Somogy m. KÉR—

,

TOLDI-KARÁD puszták Somogy m. ; helyr. —Ka-

rád-ra, — on ,
—ról.

KABAFINA
,
(francziául : caraffe v. caraffine,

olaszul : caroffa s kicsinyezve szintén caraffína, spa-

nyolul : garrafa , az arab garafa igétl , mely am.

merít ; innen giráf száraz mért, guruf pedig kis po-

harat jelent) ; fn. tt. karafinát. Általán jelent ivó-

edényt
,
péld. korsót vagy palaczkot, bugyogát, nya-

kas üveget ; különösen pedig olajos és eczetes palacz-

kokat , melyeket fa vagy ezüst szerkezet tartóban

ebédléskor az asztalra szoktak tenni v körülhordozni.

KABAJ
,
(kar-aj) fn. 1. KABÉJ.

KABAJDAD
,
(kar-aj-dad) mn. tt. karajdadot.

L. KABÉJOS.
KABAJENO, helynév Jászságban; helyr. —je-

n 8- re, — n, —röl.

KABAJFÍJBÉSZ
,
(karaj- fürész) ösz. fn. Nagy-

fürész , melynek pilingája , azaz pengéje karajos,

ív alakú.

KÁBAJGAT
,
(kar-aj- og-at) gyak. áth. m. kar-

ajgai-tam, —tál, — olt, par. —gass. Karajosán,

vagyis ívalakban forgat, tekerget, metélget valamit.

KAKAJGATÁS
,
(kar- aj- og-at ás) fn. tt. karaj-

gatás-t , tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn
karajgalunk valamit. V. ö. KÁBAJGAT.

KABAJOL, (karaj ol) 1. KABÉL.
KABAJOS, (kar-aj-os) mn. 1. KABÉJOS.
KARAJOZ

,
(kar-aj-oz) l, KABÉL,

KABAJSO
,

(kar-aj-só) mn. tt. karajsó-t. Csa-

lóközben am. valamely karaj szélén , végén lev,

széls. Olyan alkatú mint hátulsó , utolsó , széls,

végs stb. melyekben a só sö am. es (hátul es, utói

es végfül] es stb.)

KARAJVONAL
,
(karaj-voual) ösz. fn. ívalak-

ban görbed vonal.

KABAKÁNSÁG, fn. tt. karakánság-ot, harm.

szr. —a. Túlságos jó kedv
,
pajkosság. Igyunk egyet

karakánságból. (Km.) Valószínleg történeten alapuló

szó, pélcl. a törökidbl valamely Kara nev s d-
zsöl tatár kdn-ról származhatott ; vagy talán kara-

kány- tói átvitt értelemben származott.

KABAKÁNY
,
(kar-ak-ány) fn. tt. karakányt,

tb. —ok, harm. szr. — a v. —ja. Tüskés, éles, bok-

ros sásfaj. Gyöke valószínleg egy a metszést jelent

kard , karcz , karezol szók gyökével. Szokottabban :

kolokány.

KABAKATNA, (kara-katna) 1. KARAKA-
TONA.

KABAKATONA
,
(kara-katona) ösz. fn. Alsó-

Tisza vidékén nagy számmal tenyész kacsafaj, mely

hosszú sorban, katonák módjára és kara! kara! ki-

áltozva szokott járni. Máskép : kormorán.

KARAKÓ , falu Vas m. ; helyr. Karakó-ra,—n, —ról v. — ba, — ban, — ból.

KARAKÓ-SZÖRCSÖK , falu Veszprém megyé-

ben ; helyr. —Szrcsök re, —ön, — röl.

KÁRÁL v. KÁRÁL, (kar-a-al) önh. m. karál-t.

Kárál a tyúk , mintegy jó kedvében. Ha megdöbben,

megijed , vagy eltojott : kodákol, kotakol , kodácsol,

kotkodácsol; ha szomorú s költeni vágy : kollik ; midn
haragszik

,
péld. ha szarkát lát : kirrog ; mikor fiait

hivja : kotyog. A mely tyúk sokat kárál , keveset tojik.

(Km.) Átv. mondják oly emberrl , kinek kell vagy

nem kell, mindig jár a szája.

KARALÁBÉ
,
(németül : Kohlrübe v. Kohlrabi,

olaszul: cavol rapa) ; fn. tt. karalábé t. Ismeretes

kerti zöldség neme , melyet édes fzelékül szolgáló

torzsája végett tenyésztenek. Néhutt : karalábi, ke-

reláb.

KARALÁBI , 1. KARALÁBÉ.
KÁRALL

,
(kár-all) áth. m. kárallt v. — olt

htn. —ni v. —ani. 1) Valamit kárnak, káros dolog-

nak tart , vél
,
gondol ; valamit roszall. Nagyon ká-

rallanám, ha ezt tenni elmulasztanád. 2) Valamit saj-

nál , megbán. ., Ha kegyelmed kárlotta hat vagy hét

forint ára taffotát kildenni.
u Levél 1526. évbl

(Szalay Á. gyjt.). „Kárallom szavaim most is, mely-

lyekkel elébe (balgatag én) szabad életemért ese-

dezve borultam." (Horv. E.) „Nem kárallja fáradsá-

gát/' (Falud.) Hangváltozatlal : károll. Egyébiránt

v. ö. —L vagy —LL képz.

KARALPATAK , erdélyi patak neve , a Szé-

kelyföldön , a gyergyc'i székben.

KABALYA, falu Kvár vidékén; helyr. Kar-

alyá-n
,

— ra ,
— ról,
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KARÁM
,

(kar-am) elvont törzse karamit és

karamodik szóknak. Jelentése az, ami karajé vagy

karimáé.

KARÁM, (karám) ín. tt. karám-ot, harm. szr.

— a v. —ja. Nádból , vesszbl alakított kerítés

tetzet nélkül az alföldön, leginkább juhok számára.

Néhutt pásztorok
,

pusztai gulyások, csikósok, juhá-

szok , kondások vityillója , melynek rendes alakja

alant kerekes , fönt csúcsosan osszemen. Szathmár

vidékén sertéséi. Néhutt karán-nak ejtik. Gyöke a

kört, kerítést jelent kar.

KARAMÍT, KARAMIT, (kar-am-ít) áth. m.

karamított , htn. —ni v. — ani, par. —s. Karajt

vág , kört csinál. Jól karamított belle, azaz vágott.

(Kriza J.)

KARAMODIK (kar-am-od-ik) k. m. karamod-

tam, —tál, —ott. L. KANYARODIK.
KARAMZSÁL, KARAMZSOL

,
(kar-am zs-ál

v. -ol) áth. 1. KARMOL. Vékonyhangon : körömzsél

v. körömzsöl.

KARÁN, fn. tt. karán-t, tb. — ok; 1. KARÁM.
KARANCS, (1), (kar-am-cs) elavult szó, egy

a karamzsál , karamzsol szók karamzs törzsökével, s

jelent dörzsölés , körmölés által megkopott testet.

Innen : karancsi-betk
, am. sok használás , sajtolás

által elkoptatott betk a nyomdában.

KARANCS
, (2) , hegy neve Nógrád megyében.

KARANCS
, (3) ,

puszta és rév Baranya m.

helyr. Karanes-ra ,
— on ,

— ról.

KARANCSALJA, falu Nógrád m. ; helyr.—aljá-ra ,
—n, —ról.

KARANCS-APÁTFALVA , falu Nógrád m.

;

helyr. —Apátfalvá-ra ,
—n ,

—ról.

KARANCS-BERÉNY , falu Nógrád m. ; helyr.

—Berény-be ,
—ben ,

—böl.

KARANCS-KESZI , falu Nógrád m. ; helyr.

— Keszi-be ,
— ben, —böl.

KARANCS-SÁGH , falu Nógrád m. ; helyr.—Ságh-on, —ra ,
—ról.

KARAND, KIS— , TOPLICZA— falu Nógrád
m. ; helyr. Karand-on ,

—ra ,
—ról.

KÁRÁND, NAGY—, KIS— faluk Nógrád m.
;

helyr. Káránd-on ,
—ra ,

—ról.

KÁRÁNY, (Merczifalva) falu Nógrád m. ; helyr.

Kárány-ba ,
—ban ,

— ból.

KARÁP, BÖGELLÖ— puszta Nógrád m.

helyr. Karáp-ra ,
— on ,

—ról.

KARAPÁCZA, (kar-apácza) 1. KARSZÜZ, 2).

KARAPOL
,
(kar-ap-ol) áth. m. karapol-t. Má-

tyásföldén am. karikásán, vagy félkörben megöntöz,

behint valamit vizzel p. lyukas bögrével söprés eltt

bekarapolják a szobát ; a pap pemettel bekarapolja

a népet; a molnár bekarapolja a garatra öntött ga-

bonát. 2) Onh. ige , és hangutánzó , s am. kerepel,

kelepel.

KARAPOLÁS , (kar-ap-ol-ás) fn. tt. karapo-

lás-t , tb. —ok, harm. szr. — a. 1) Cselekvés, midn
valamit vizzel behintenek. 2) 1. KEREPELÉS.

KARAPOLO
,
(kar-ap-ol-ó) fn. tt. karapoló-t.

Nyéllel ellátott borosta v&gy kefeforma eszköz, mely -

lyel valamit bevizeznek, befecskendeznek. Templomi

karapoló , melylyel a pap szentelt vizet hint. Mol-

nárok karapolója.

KARAS v. KRASSÓ, folyó Krassó , Temes

megyében.

KA.RASIA 1. KARAZSIA.
KÁRÁSZ

, (1) fn. tt. kárász-t , tb. — ok , harm.

szr. — a. A pontyok neméhez tartozó, tertyedt test

halfaj. Megegyezik vele a latin (cyprinus) carassius,

a német Karausche , Gareisz , Gareisel , finn kouri.

Átv. ért. jelent sovány embert , kit más vidéken a

keszeghez helyesebben , Balaton táján pedig a gar-

dához hasonlítanak. Innen a közmondások : sovány,

mint a kárász , mint a keszeg , mint a garda. Úgy
néz , mint a sült kárász. (Km.) Iszom kárász am.

iszákos.

KÁRÁSZ
, (2) faluk Baranya és Szabolcs m.

;

helyr. Kárász-ra ,
—on ,

—ról.

KÁRÁSZ KOPOLTYÚ-FÉREG , ösz. fn. A ká-

rászokba csibbeszked kis féregfaj. (Lernaca cypri-

nacea. L.)

KARASZLÓ, ALSÓ— , FELS— faluk Sza-

bolcs m. ; helyr. Karászion ,
— ra ,

—ról.

KARASZÓ , falu Bihar m. ; helyr. Karaszó-n,

— ra ,
— ról.

KÁRÁSZTELEK, falu Kraszna m. ; helyr.

— telkén, — telek-re ,

— röl.

K ÁRASZTÓ, falu Zaránd m. ; helyr. Kárász-

tó-ra ,
—n ,

—ról.

KARASZTOS , KIS—, NAGY- faluk Zaránd

m. ; helyr. Karasztos-ra ,
—on ,

— ról.

KARÁT
,

(al-kirat arab szótól) fn. tt. karát-ot.

1) Aranymér kis súly , egy markának huszonnegyed

része. 2) Gyémántok és gyöngyök súlyának megha-

tárzására szolgáló mérleg , és négy szemernyi nehéz-

ség súly.

KARÁTFÖLD , falu Vas m. ; helyr. —föld-re,— ön ,
—röl.

KARATLAN, (kar-at-lan) mn. tt. karatlan-t,

tb. — ok. Akinek vagy aminek karja nincs. Karatlan

agg vitéz. Karatlan szék
,
pad. V. ö. KAR. Határozó-

kép am. kar nélkül.

KARATLAN
,
(kár-at-lan) mn. tt. káratlan-t,

tb. —ok. Kinek kára nincs , ki kárt nem vallott,

nem szmvcdett ; amiben kár nem történt ; ami kárt

netn okozott. Karatlan üzérked. Karatlan vállalat.

Karatlan árviz. Határozókép am. kár nélkül.

KÁRATLANÍT, KÁRATLANÍT, (kár-at-lan-ít)

áth. m. káratlanít-ott
,
par. —s, htn. —ni v. — ani.

Valakitl a történhet kárt eltávolítja , vagy a meg-

történtet helyreállítja
,
jóvá teszi. A lüzkármentö biz-

tosság az elegeiteket káratlanifja.
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KÁRATLANÍTÁS, (kár-at-lan-ít-ás) fn. tt.

káratlanitás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés,

mely által valakitl a kárt eltávolítják , vagy szen-

vedi kárát jóvá teszik , kármentesítés.

KÁRATLANSÁG
,

(kár-at-lan-ság) fn. tt. ká-

ratlanság-ot , harm. szr. — a. Kárvallás nélküli álla-

pot , vagy minemüsége valaminek , melynél fogva

kárt nem okoz.

KÁRATLANUL, (kár-at-lan-ul) ih. Kár nél-

kül , kárvallás nélkül. A terhes felh káratlanul elhú-

zódott. A hurczolkodás ritkán megy káratlanul végbe.

KARATNA , falu Erdélyben , Fels-Fehér m.

;

helyr. Karainá-ra ,
— n ,

—ról.

KARATNAPATAK
,
patak neve Erdélyben.

KARÁTÓL, (karát-ol) áth. m. karátol-t. Arany,

vagy gyémánt vagy gyöngy súlyát karátféle mér-

leggel méri , illetleg meghatározza , hogy hány

karátot nyom. V. ö. KARÁT.
KARÁTOS

,
(karát-os) mn. tt. karátos-tv. — at,

tb. — ak. Karáttal biró. Hány karátos ? V. ö.

KARÁT.
KARÁTÚ, (karát-ú) mn. tt. karátú-t , tb.—ak. L. KARÁTOS.
KARATY , hangutánzó törzsök

,
jelent lármás,

harsogó beszédet. Innen

:

KARATYOL
,
(kar-aty-ol) önh. m. karatyol-t.

Lármásan , harsányan locsog fecseg
,

jár a szája.

Mélyebb hangon : kurutyol v. kuruttyol , különösen a

békákról mondják.

KARAVÁN
,
{kárván v. kirván perzsa, és kai-

raván arab szótól) fn. tt. karaván-t , tb. —ok, harm.

szr. —ja. Jelent utazók társaságát , különösen az

ázsiai és afrikai sivatag pusztákon.

KARAZSIA v. KARASIA
,
(a franczia carisel

v. cariset v. creseau után , de amelyek már némi-

leg elavultak) fn. tt. karazsiát. Közönséges durva

posztó neme. (Pannus carisanus , carsanus.) „ Azérth

hozzatok hethven forrinthoth ... és egy karasia

nadrágoth." Levél. 1559-bl. (Levelestár.)

KÁRBATUDÁS
,

(kárba-tudás) ösz. fn. Káro-

sult holmiknál a kár mennyiségét tev értéknek azon

holmik árába beszámítása. (Refaction.)

KÁRBIRÓ
,

(kár-biró) ösz. fn. Biró , ki károk-

ról hoz Ítéletet , különösen tengeri károsodásoknál

(Dispacheur).

KÁRBIZONYITVÁNY
,
(kár-bizonyitvány) ösz.

fn. Bizonyító irat valamely szenvedett kárról, külö-

nösen tengeri károsodásoknál (Dispache, dispaccio).

KÁRBIZTOSITÁS
,
(kár- biztosítás) 1. BIZTO-

SÍTÁS 2).

KARBONCZ
,
(kar-boncz) ösz. fn. Kart ékesít

boncz , azaz gyöngy- vagy gyöngyös perecz. V. ö.

BONCZ fn.

KARBUNÁCZ, falu Kvár vidékén, helyr.

Karbunácz-ra ,
—on ,

— ról.

KARBUNÁR
, falu Bihar m. ; helyr. Karbunár-

ra ,
—on , —ról.

AEAD. NAGY SZÓTÁB. III. EÖT.

KARCS, (kar-cs). 1) Elvont törzsöke karcsol,

karcsú szóknak. 2) Molyok neméhez tartozó féregfaj.

Ezüstglétszinü, harmati karcs.

KARCSA , falu Zemplén v. , Amadé—, Doma-
zér—, Egyház—, Erdhát— , Étre— , Gönczöl—

,

Kastély— , Királyfia— , Kulcsár— , Mórocz— , Pin-

ke—, Sipos— , Solymos-Karcsa, faluk Pozsony m.

•

helyr. Karcsára
,
—n ,

— ról.

KARCSAT
,

(kar-csat) ösz. fn. Arany, ezüst,

réz stb. anyagból készített , s kart ékesít perecz.

KARCSAVA, falu Ung m. ; helyr. Karcsavá-ra,—n, — ról.

KARCSI, puszta Somogy m. ; helyr. Karcsi-ba,—ban ,
—ból.

KARCSOL, (kar-cs-ol) áth. m. karcsol-t. 1)

Valaminek karcsot, azaz kart , kört , övet , hevedert

készit. Törzsöke karcs rokon a korcz szóval, melybl
korczol , korczolat , minthogy a korcz sem egyéb,

mint kör, öv, heveder a ruhán, péld. nadrágon,

gatyán
,

pendelyen , szoknyán 2) Valamit karral

átfog , átkarol , körülkerít. Atkarcsolni a leány

derekát.

KARCSOLAT
,
(kar-cs- ol-at) fn. tt. karcsolat-

ot , harm. szr. —a v. —ja. Általán valamit által

-

karoló öv, heveder, különösen a nádkerítés heve-

dere. V. ö. KORCZOLAT.

KARCSONT
,

(kar-csont) ösz. fn. A felkarnak

üreges csontja a válltól le a könyökig.

KARCSÚ, KARCSÚ, (kar-cs-ú) mn. tt. karcsu-t,

tb. —-k v. — ak. Tulajd. am. könnyen hajló, milyenek

a vékony , lenge testek szoktak lenni. Innen : karcsú

termet am. derékban vékony , hajlékony. Karcsú le-

gény , leány. Karcsú derék. Karcsú nád
, fenyü,

jegenye.

„Karcsú derekadon a váll

Halhéj nélkül is szépen áll."

Csokonai.

Átv. ért. sovány. Karcsú aratás , szüret. Karcsú mint

a juhászkutya. (Km.) Megegyezik vele a latin gracüis

gyöke. E szerént a karcsú gyöke a hajlóst, görbedt

jelent kar. Vagy pedig* nevét az ölel kar-tói vette,

minthogy a karcsú termetet könny átkarolni, karral

körülfogni.

KARCSÚD , KARCSÚD ,
(karcsúd) mn. tt.

karcsud-at. Itt a d egyszer utótét, némi kicsinyz,

finomító értelemmel , mint : hosszúd , kicsid , ifjúd,

gyöngéd szókban. V. ö. KARCSÚ.

KARCSÚDAD, KARCSÚDAD
,

(kar-cs- ú-d-

ad) mn. tt. karcsudad-ot. Itt az ad vagy dad kicsi-

nyít , finomító értelm , mint a kicsided , hosszudad,

ifjudad , rövided
,
gyermekded szókban , s am. igen

karcsú , vékonydad , hajladozó növés , termet.

KARCSÚDIK, KARCSUDIK, (kar-cs-ú-d-ik)

k. m. karcsud-tam, — tál, — ott. Karcsú növés, ter-

met leszen • soványodik.

KARCSÜLAT , helyesebben 1. KARCSOLAT.
26
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KARCSÚSÁG ,
(kar-cs-u-ság) fu. tt. karcsúság-

ot, harm. szr. — a. Termetnek, testnek tulajdonsága,

melynél fogva karcsúnak mondják. V. ö. KARCSÚ.
KARCZ , fn. tt. karcz-ot. 1) Hangutánzó, vala-

mely kemény , tömör testen éles , metsz eszköz

által csinált sértés. Megvan a latin carduus , caries,

carmen (gereben), carpo , crates , a német krafz,

kratzen , a tót skrabat , a hellén '^aqáaaío , héber

V^p, persa kharas-íden szókban, s a szanszkrit karc

és kars v. kart (=r,hasít') gyökökben. 2) Dunán túl,

papi járandóság , melyet a pap házról házra szed,

vagy szedet be a hívektl. Ennek gyöke vagy a kö-

rüljárást jelent kar , vagy pedig az egész am. ha-

rács, mely ismét az arab khard (=költség , Vullers)

török kharads (adó) szókkal rokon. V. ö. HARACS.
KARCZAG , mv. Nagy-Kunságban ; helyr. Kar-

czag-ra ,
—on ,

— ról.

KARCZLAP
,

(karcz-lap) ösz. fn. 1) A fés-

söknél négyszög szarulap, melyre egyenes vonalban

drót van húzva a végett , hogy a fogakat csak addig

lehessen metszeni. 2) Bármily más érczlap , mely

bizonyos czélból be van metélve.

KARCZOG , (kar-czog) önh. m. karczog-tam,—tál ,
— ott. Valamely szilárd kemény test éles

eszköz által metélve , súrolva karcz hangot ad.

KARCZOGÁS, (karcz-og-ás) fn. tt. karczogás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Fülsért hangzása oly

testnek , melyet karczolnak.

KARCZOL
,
(karcz-ol) áth. m. karczol-t. Éles,

metsz eszközzel
, p. szeggel , késsel, körömmel sért,

horol , karmol valamit. A falakat , bútorokat , szeges

bottal karczolni. A viszket tagot éles körömmel fel-

karczolni. A jeget éles patkóval karczolni. A macska

megkarczolta a kutyát. V. ö. KARCZ.

KARCZOLÁS
,

(karcz-ol-ás) fn. tt. karczolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn kar-

czolnak valamit.

KARCZOLAT, (kar-cz-ol-at) fn. tt. karczolat-ot,

harm. szr. —a v. ja. Sérelem , metszet , melyet a

karczolás okozott. Falakon , bútorokon látszó karczo-

latok. Macskakarczolat. A gyermek karczolatokat ho-

zott haza a verekedésbl.

KARCZOS
,
(karcz-os) mn. tt karczos-t v. — at,

tb. — ak. Karczokkal sértett , horolt , metszett. Kar-

czos fal , asztal. Karczos br. V. ö. KARCZ. Az
Érmelléken csipös borról is mondják : karczos bor

(Mándy P.).

KARCZOZ
,

(karcz -oz) áth. m. karczoz-tam,

—tál ,
— ott, par. —z. Karczokkal rovatol, beuie-

tél
,
jegyez

, megsért valamit.

KARCZSZEDÉS
, (karcz-szedés) ösz. fn. A

karcz nev papi járandóságnak beszedése. V. ö.

KARCZ , 2).

KARCZTÜ
,

(karcz-tü) ösz. fn. A réz- vagy

aczélmetszök tüféle hegyes eszköze , mclylyel a raj-

zot a réz-, illetleg aczéllapra karczolják,

KARD
,
(kard) fn, tt. kardot, harm. szr. —ja.

Gyöke vagy a metszést, rombolást jelent kar (=har),

honnan harcz is, vagy a görbeséget jelent kar gyök,

a d végül eszközt jelentvén. Az egyenes kard inkább :

tör s a nagyobb : pallos. Persa nyelven Beregszászi

szerént : kardah. A latin glad-ius, hangokban is

szintén rokon. A törökben kurdé kés neme, s a

héber kardom szekerczét jelent. Vágó , metsz , ha-

sító fegyver , melynek f részét lapos, éles pilinga

teszi. Széles, keskeny, hosszú, rövid, görbe, egyenes

kard. Fényes , köszörült, éles, meztelen kard. Két él
kard. Fa kard. Szál kard. Kardot kötni , rántani,

fogni. Kardhoz kapni. Kardra ütni. Kardra kelni.

Kardra hányni az ellenséget. Se kard, se puska nem

fog rajta. Öreg katonának élesebb a kardja. (Km.)

Két kard egy hüvelyben meg nem fér. (Km.) Kard ki

!

kard, azaz kardra került a dolog ; átv. megkezddött

a vita, az ellenségeskedés. Falu fejében kardot fogni

nem mindenkor bátorságos. (Km.).

„Szikrázó kardjaik élén

Harczi veszély reszket."

Vörösmarty.

„ Könny a szemben , láng a mellben
,

S a kézben si kard."

Kölcsey.

„Kardod ha nem érhetne el

,

Toldd meg ,
fiam! egy lépéssel."

Az öreg katona intése az ujonezhoz.

,, Az te Szent Fiadért igyöket igazgasd,

Az kik szent nevedben köték fel kardjokat.

"

Törökök elleni fohász. Thaly K. gyjt.

KARDAL
,
(kar-dal) 1. KARÉNEK.

KARDALAKÚ
,

(kard-alakú) ösz. mn. Minek

lapos, éles formája van , mint a kardnak. Kardalakú

mézeskalács.

KARDALNOK, (kar-dalnok) 1. KARÉNEKES.
KARDAMÓM , fn. tt. kardamómot. L. FOSZ-

LÁR.
KARDBOJT

,
(kard-bojt) ösz. fn. A kard mar-

kolatáról függ bojt. Aranyos kardbojt.

KARDCSAPÁS, (kard- csapás) ösz. fn. Csapás,

melyet valaki karddal tesz. Kardcsapás nélkül meg-

szalasztani az ellenséget. Egy kardcsapással véget

vetni a hareznak.

KARDCSISZÁR, (kard- csiszár) ösz. fn. Kardo-

kat készít , csiszoló , élesít míves.

KARDCZAFRANG
,

(kard-czafrang) ösz. fn.

Czafrang , azaz bojt a kard markolatán.

KARDÉ , tájdivatos , kordé helyett ; 1. ezt.

KARDÉL
,

(kard-él) ösz. fn. A kard pengéjé-

nek azon széle , mely élesre van csiszolva , köszö-

rülve. A másik tompa széle : kardfok.

KARDFOGÓ
,
(kard-fogó) ösz. fn. A kardnak

nyele ; máskép fogatú, fogatyú, bóda, markolat,
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KARDFOK
,
(kard-fok) ösz. fn. A kard pengé-

jének vastagabb tompa széle , vagyis sarka.

KARDGOMB, (kard-gomb) ösz. fn. A kard

markolatának fels gömböly része , feje.

KARDGYÁRTÓ
,
(kard-gyártó) ösz. fn. Gyáros

vagy kézmíves , ki kardokat , illetleg kavdvasakat

készít , kardcsiszár.

KARDHAL
,
(kard-hal) ösz. fn. Általán oly ha-

lak neve , melyeknek kardalaku tagjaik vannak,

milyenek különösen az úgynevezett frészhalak.

V. ö. FÜRÉSZHAL.
KARDHEGY, (kard-hegy) ösz. fn. A kard pen-

géjének csúcsos vége. Kardhegygyei felbökni valamit.

Kardhegyre szúrt czitrom.

KARDHORDÓ, (kard-hordó) ösz. fn. ^Ré-
gente hadi szolga , ki vitéz ura után kardot v. kar-

dokat hordott. Ma is több magyar család neve. 2)

Mu. jelent személyt , ki kardot visel.

KARDHÜVELY
,

(kard-hüvely) ösz. fn. Vas-

ból , rézbl, brbl stb. készített tok, melyben a kar-

dot tartják, viselik.

KÁRDIART1CSÓKA
,
(kárdi-articsóka) Ösz. fn.

Az articsókák neméhez tartozó növényfaj ; fészke,

pikkelyei tojáskerekek , levelei mind szárnyasán has-

gattak, tövisesek. (C. Cardunculus).

KARDIKA
,

(kar-d-i-ka) fn. tt. kardihá-t. Kis

kard , kardocska, milyet a gyermekek viselnek. V. ö.

GYIKLESÖ.
KARDIKÓ , 1. KARDIKA.
KARDINÁL , 1. BIBORNOK.
KARDINÁLPIRÓK

,
(kardinál-pirók) ösz. fn.

A pirók nem madarak indiabeli faja.

KARDINÁLSÁG
,
(kardinál-ság) fn. 1. BIBOR-

NOKSÁG.
KARDKÖT

,
(kard-köt) ösz. fn. Szalag, zsi-

nór , vagy szíj
, melylyel a kardot derékra kötik,

vagy vállra akasztják. Selyem , aranyos, gyöngyökkel

hímzett kardköt.

KARDLAP
,
(kard-lap) ösz. fn. A kard pengé-

jének sima oldala. Széles, keskeny, zománczos kardlap.

KARDLAPOZ
,
(kard-lapoz) ösz. átb. Kardlap-

pal ver , ütöget , csapdos valakit.

KARDLAPOZÁS, (kard-lapozás) ösz. fn. Kard-

lappal való verés , ütés , csapás.

KARDMARKOLAT, (kard-markolat) Ösz. fn. A
kardnak fogója , nyele , melyet a vele bánó markába
szorít. Karikás, gombfejü, keresztes kardmarkolat.

KARDÓ, falu Bihar m. ; helyr. Kardó-ra,
—n ,

—ról.

KARDORRÚ, (kard-orrú) ösz. fn. Madárfaj,

melynek kardforma , fölfelé hajló csre (ajva) van, s

ezzel a férgeket ügyesen elfogdossa. (Recurvirostra.)

KARDOS, (1) (kur-d-oa) am.tt.kardos-t v.

—

at,

tb. — ak. 1) Karddal biró, kardot visel. Kardos vi-

tézek. Kardos urak
, nemesek , tisztviselk. 2) Átv.

ért. viaskodó
, veszeked , p. kardos asszony. 3) Ré-

gen ,
mint fnév jelentett kardforgatásban ügyes

személyt , mestert. Innen még ma ia több nemes és

nemnemes családok vezetékneve.

KARDOS, (2) puszta Tolna m. ; helyr. Kardos-
ra, — on, — ról.

KARDOSÁN
,

(kar-d-os-an) ih. Kardot kötve,

viselve
, karddal az oldalán. A tanácsban, gylésben,

ünnepélyesen, kardosán megjelenni.

KARDOSFALVA
, erdélyi puszta Kolozs m.

;

helyi-. Kardosfalvá-ra, —n, —ról.

KARDOSKODÁS
, (kar-d-os-kod-ás) fn. tt. kar-

doskodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. veszeked,
viaskodó indulatoskodás.

KARDOSKODIK
,
(kar-d-os-kod-ik) k. m. kar-

doskod-tam, —tál, — ott. Veszekedik , szóval , tettel

viaskodik, mások között és fölött erszakos felsséget

gyakorol.

KARDOSPASZULY
, (kardos-paszuly) ösz. fn.

Hegyes, görbe hüvely paszulyfaj.

KARDOSRÉT, (máskép: Kis-Esztergár), puszta

Veszprém m. ; helyr. —rét-re ,
— én, —röl.

KARDOSSÁG
,
(kar-d-os-ság) fn. tt. kardosság-

ot
, harm. szr. —a. Veszeked , viaskodó , vagdal-

kozó természet , indulat , és ennek gyakorlása.

KARDOSTÁNCZ
,
(kardos-táncz) ösz. fn. Régi

fegyvertáncz neme , melyet kivont kardokkal, külön-

féle vágásokat téve
,
jártak.

KARDOS-VASZKA , falu Trencsin m. ; helyr.

Vaszká-ra ,
— n, — ról.

KARDOZ, (kar-d-oz) önh. m. kardoz-tam, —tál,

— ott, par. — z. 1) Karddal ví , harczol. 2) Karddal

szerel, fölszerel. Kardozni az ujoncz lovasokat. Lovát

nyergeli, kantározza, magát pedig kardozza.

KARDOZÁS, (kar-d-oz-ás) fn. tt. kardozás-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Karddal vívás , harczo-

lás. 2) Karddal szerelés , kard felkötése.

KARDPENGE
,

(kard-pénge) ösz. fu. A kard-

nak peng vasa , lapja
,

pilingája , millingje.

KARDSZALAG
,

(kard-szalag) ösz. fn. Szalag

a kardon ; különösen annak markolatán.

KARDSZÍJ
,
(kard-Bzij) ösz. fn. Szij a kardon,

melynél fogva azt felkötik , derékra csatolják , vagy

nyakba vetik. Bagaria kardszíj.

KARDSZURÁS
,
(kard-szurás) ösz. fn. A kard

hegyével ejtett bökés, sértés.

KARDVÁGÁS
,
(kard-vágás) ösz. fn. Vágás a

kard élével. Egy kardvágással leütötte az ellenség fe-

jét. Sok kardvágást kapott arczán, koponyáján, karján.

KARDVAS ,
(kard-vas) ösz. fn. A kardnak

lényeges alkatrésze
,
peng lapja

,
pilingája. Aczólo-

zott vas , melybl kardokat készítenek.

KARDVIVÖ, 1. KARDHORDÓ, 1).

KARÉ, (1), (karé) fn. tt. karét, többesót a

karéjtl veszi. 1) L. KARÉJ. 2) A székelyeknél am.

rozsalj , ami t. i. karélás vagy rostáláskor aljul ma-

radni szokott, gazos törmelék ; különösebben Incze

József szerént mindenféle szemet , törek
,

polyva,

gabonaf , melyet a rosta a gabona közöl fölvet, mi-

kor rostálnak (karéinak), és a rostából marékkal

26*
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kihánynak. Gyökül kar , mint elavult ige vétethetik,

szintén ,karaj' vagy ,kör' ,körül' jelentéssel, melynek

igeneve lesz karó ; innen : karé, mint ámó, ámé, bámó

hámé, táró taré, paró páré stb.

KARÉ
, (2) , fn. tt. karé-t. Egyezik a latin

carrus vagy carrum és currus , olasz carro, német

Karren , tót káré stb. szókkal, s jelent a magyarban

két kerek taligát. (László szekerét.) S a magyarban

épen úgy származhatott a hangutánzó kar v. gar,

gor
,

gur gyöktl , mint a latin curro. Karét húzni,

tolni. Karén ebédet vinni a kaszásoknak, aratóknak.

Gyr vidékén a hegyi lakosok ilyetén taligája gú-

nyosan : mennyei hintó v. kocsi , v. Illés szekere.

KARÉJ, (kar-é-j), fn. tt. karéj-t , tb. — ok,

harm. szr. —a. Rövidebben karé és karaj. 1) Alta-

lán
,

görbe vonalt képez test , vagy maga azon

görbe vonal, melyet az ily test képez. Karéjba állani.

Karéjt képezni , csinálni. 2) Félkörösen kimetszett,

kihasított darab. Karéj a kenyérbl , sajtból , kalács-

ból. 3) Mértani ért. a kögbl kimetszett rész. (Seg-

mentum). 4) Gabonarostálás vagy szóráskor azon

ocsú , szemét , laza , mely a rosta széléhez karéjosan

oda gyl , vagy a fölöz sepr által félre háríttatik.

Kihányni rostából a karéjt. L.KARÉ (1). 5) Széles ért.

kanyarulata , kerülete , környéke , széle valaminek.

Könyv karéja. Kert karéja. Köpeny , szr , bunda

karéja. Fül karéja. Folyó karéja. Pesti Gábornál

:

kút karéja. Mindenütt ,kör' v. ,görbe' értelemben.

Finnül: kaari. V. ö. KAR, (1), KÖR.
KARÉJOS

,
(kar-é-j-os) mn. tt. karéjos-t vagy—al, tb. — ak. Minek karéja van, karéjalaku, gör-

bén hajló vonalt képez. Karéjos kenyér-, kalács-,

sajtszelet. Karéjos metszés. V. ö. KARÉJ.
KARÉK, (1), (kar-ék) fn. tt. karék-ot. Karos

szónokszék. A karékból beszédet tartott. (Baróti Szabó).

KARÉK
, (2) ,

(kar-ék) ösz. fn. Ékszer a ka-

ron
,
p. karperecz , karboncz.

KARÉKESSÉG
,

(kar-ékesség) ösz. fn. lásd

:

KARÉK , KARBONCZ.
KARÉL

,
(kar-é-1) áth. m. karél-t. Gyöke a ke-

rek mozgást jelent kar. Körben forgat , mozgat,

ráz. Karélni a szórt gabona fölét. Karélni rostáláskor

a búzát. Általában annyi is mint kézben rostál,

minthogy ez karéjosan vitetik véghez.

KARÉLÁS, (kar-ó-l-ás) fn. tt. karélás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn karéinak

valamit. V. ö. KARÉL.
KARÉLAT, (kar-é-1-at) fn. tt. karélat-ot, harm.

szr. — a. Rostálás vagy fölözés alatt kikanyarított

ocsu , szemét
,

polyva. Ezen búzának kevés karé-

lata van.

KARÉNEK
,
(kar-ének) ösz. fn. Ének , melyet

karban álló több személy zeng el. Templomi, színházi,

társasági karének.

KARÉNEKES, (kar- énekes) ösz. fn. Személy,

ki karban
, azaz többed magával énekel , különböz-

tetésül a magánénekes-io\. Színházi karénekesek. Kar-
énekesek mestere.

KARÉR
,
(kar-ér) ösz. fn. Általán minden ér a

karban.

KARFA, (kar-fa) ösz. fn. Kerítésül, korlátul,

fogódzóul szolgáló rúd, dorong, gerenda stb. fából.

Karfák a folyók partjain , utak mellett, hidakon, lép-

cszeten.

KARFAL
,
(kar-fal) ösz. fn. Mintegy hónaiig,

vagy karig emelked fal, melyre támaszkodni lehet,

péld. azon fal , melyen az ablakok állanak ; vagy a

hidakon s meredek utak mellékén épített fal, hogy

az esés ellen biztosítson.

KARFELKÖTÖ
,
(kar-fel-köt) ösz. fn. Szalag

vagy kend , melylyel a megsérült kart gyógyulás

végett a nyakba kötik , hogy nyugalmas állapot-

ban maradjon.

KARFIOL v. KARFIOL
,

(a német nyelvben

is Carfiol v. Carviol , az olasz cavolo-fiore szóból mó-

dosult) ; fn. tt. karfiol-t , tb. — ok, harm. szr. —ja.

A fzelékzöldségek, különösen káposztanemüekhez

tartozó növényfaj , melynek húsos buborcsékja van.

Néhutt : kártifiol. Magyarosabban : virágos káposzta.

Karfiollal készített csirkebecsinált.

KARHAJLÁS
,

(kar-hajlás) ösz. fn. Azon öböl

vagy karajvonal , melyet a hajlott kar a könyök irá-

nyában képez.

KARHATALOM
,
(kar-hatalom) ösz. fn. 1) Ál-

talán , fegyveres er , mely által valaki másokat alá-

vet , legyz , vagyonukat elfoglalja stb. 2) Törvény,

ért. biróilag kirendelt fegyveres nép
,

péld. törvény-

hatósági szolgák vagy rendes katonaság, kik az el-

lenszegülk ellen a birói ítéletet er használatával is

végrehajtsák. Elfoglalni karhatalommal az adósnak

házát , marháját stb. Karhatalomért folyamodni. A
karhatalomnak ellene szegülni.

KARHEGEDÜ
,

(kar-hegedü) ösz. fn. Nagyhe-

gedti. (Viola, die Bratsche.)

KARHEGEDÜS
,
(kar-hegedüs) ösz. fn. Karhe-

gedün játszó zenész. Színházi karhegeds.

KÁRHOZANDÓ
,

(kár-h-oz-and-ó) mn. tt. kár-

hozandó-t. Ki el fog kárkozni, vagy : ki megérdemli,

hogy elkárhozzék. V. ö. KÁRHOZIK.

KÁRHOZANDÓSÁG
,

(kár-h-oz-and-ó- ság) fn.

tt. kárhozandóság-ot, harm. szr. —a. Kárhozatra

méltó minsége valaminek. Bün kárhozandósága.

KÁRHOZÁS, (kár-h-oz-ás) fn. tt. kárhozás-t,

tb. — ok, harm. szr. —o. A léleknek, mint erkölcsi

lénynek szenved állapotra jutása , boldogságának,

üdvösségének vesztése. V. ö. KÁRHOZIK.

KÁRHOZAT
,

(kár-h-oz-at) fn. tt. Icárhozat-ot.

harm. szr. — a. A léleknek szenved állapota, melyre

akkor jut, midn elkárhozik. Szoros ért. végitélet utáni

örökké tartó testi és lelki kínok. Örök kárhozatra

jutni. V. ö. KÁRHOZIK.
KÁRHOZATOS, (kár-h-oz-atos) mn. tt. kárho-

zatos-t v. —at , tb. — ak. Lelki kárhozatot hozó,

okozó , kárhozattál járó. Kárhozatos bn, gonoszság.

Szélesb ért. ideiglenes veszedelmet okozó, Ez kárho-
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zatos dolog az egész országra nézve. V. ö. KÁR-
HOZAT.

KÁRHOZATOSAN, (kár-h-oz-at-os-an) ih. Kár-

hozatos módon , kárhozatos állapotban, lelki üdvös-

séget vesztve.

KÁRHOZATOSSÁG
,

(kár-h-oz-at-os-ság) fn.

tt. kárhozatosság-ot , harm. szr. —a. Valaminek kár-

hozatos tulajdonsága , vagy állapota. Nem látod-e a

bnnek kárhozatosságát f Kárhozatosságra jutni.

KÁRKOZATRA MÉLTÓ , 1. KÁRHOZATOS.
KÁRHOZIK, (hár-h-oz-ik) k. m. kárhoz-tam,

—tál, — ott, par. — zál. Törzsöke a romlást, vészest

jelent kár. Tulajd. am. romlásba, veszendbe me-

gyén. Átv. és szokott keresztényi ért. lelkileg el-

romlik , mennyei üdvösségét elveszti , lelki kárt

szenved, pokol martalékjává lesz. Ellentéte : boldogul,

idvezl. Ki hiend és megkeresztelkedik, idvezl ; ki nem

hiend, elkárhozik. (Uj test.) Szoros ért. az végitélet után

testi és lelki örök kínok és szenvedések alá jut.

KÁRHOZOTT, (kár-h-oz-ott) mn. tt. kárhozott-

at. Ki lelkileg, vagy testestül lelkestül kárhozatra

jutott. Kárhozott lélek. ítélet napján elválasztja Isten

a kárhozottaktól az idvezülteket.

KÁRHOZTAT, (kár-h-oz-tat) mivelt. m. kár-

hoztat-tam ,
—tál ,

—ott
,

par. kárhoztass. 1) Vala-

mit károsnak
,
gonosznak vall, s mint olyat megfedd.

Mások kihágásait kárhoztatni. 2) Valakit bizonyos

rosznak okául vall. Minden gonoszért, mi rajtam tör-

tént, téged kárhoztatlak. 3) Szoros keresztényi ért. lelki

és testi kárhozatra , örök büntetésre itél
,

juttat. 4)

Mást kárhozatra méltó bnre ingerel , botránkoztat.

Ugyan kérlek, ne kárhoztass.

KÁRHOZTATÁS
,

(kár-h-oz-tat-ás) fn. tt. kár-

hoztaiás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely

által kárhoztatnak valakit. V. ö. KÁRHOZTAT.
KÁRHOZTATÓ, (kár-h-oz-tat-ó) mn. tt. kárhoz-

tató-t. Aki v. ami valakit vagy valamit kárhoztat. Kár-

hoztató és idvezitö Isten. Kárhoztató szavakkal meg-

feddeni valakit.

KARICS, 1) 1. KIRICS. 2) Tyúkhang, melybl
karicsa, karicsál származtak.

KARICSA
, (1), puszta Szála m. ; helyr. Kari-

csá-ra, —n, —ról.

KARICSA
, (2), (kar-ics-a) mn. és fn. tt. kari-

csá-t. Képes kifejezéssel jelent locska fecske embert,

ki tyúkok módjára karicsál. Karicsa , mint fnév,

jelenti a tyúkok azon éneklését , melyben lényeges

e hang : kar kar !

KARICSÁL
,

(kar-ics-ál) önh. m. karicsál-t. A
tyúkról mondják, midn jó kedvében kar kar hangon
énekelget, máskép : kárál ; átvitt értelemben pedig a

sokat fecseg, haszontalanságokat beszél emberrl
is. Ez az ember sokat karicsál. Fenn karicsál s alatt

tojik meg. (Székely közmondat. Kriza J.).

KARICSOL
,
(kar-ics-ol) 1. KARICSÁL.

KARIDEG
,

(kar-ideg) ösz. fn. Egy v. több ideg

a karban, melyek a karszövetbl erednek, Közép kar-

ideg (nervus medianus), mely az egész karon végig

az ujjakig hat.

KARIGAZGATÓ, (kar-igazgató) ösz. fn. 1.

KARMESTER , KARNAGY.
KARIKA

, (1) (kar-i-kav.kar-ig-a) fn.tt. karikát.

Törzsöke a kört jelent kar, melybl károg karig,

károgó karigó, karoga kariga, karika ered. így lett

gur-ból guroga guriga ; tol-hó\ tologa, toliga, taliga

stb. Kállay gyjteménye szerént karikó eredetibb

alakjában ma is tájdivatos. Itt az i kicsinyez értel-

j

met kölcsönöz a szónak. Általán am. kisebbféle

köralaku eszköz, test, péld. gyr, melynek semmi

l

gombja nincsen. Persául csarkh, csarkhah , szintén

I

valamely kört, kereket jelent, és törökül halka am.

J

gyr. Karikák a lószerszámokon, függönyökön, fli-

j

lekben. Vas, réz, ezüst, fa karika. Fából csinált vas

karika. (Km.)

„Szk nadrága , sarkantyús csizmája,

Szinte tánczra peng a karikája."

Vörösmarty.

i

Szélesebb értelemben jelent bármely kört.

„ Körben-karikában zendült magas ének,

Gerjedve hatalmas tülkök felelének."

Buda halála. (Arany J.)

Különösen fából készült tányérforma kör , melyet

játékból dobálnak, vagy gurogatnak. Karikát hají-

tani, gurítani. Átv. ért. (zöld) karikát hány a szeme, am.

karikaforma káprázat lebeg eltte , mint pl. ers
ütés, arczul csapás következtében szokott történni.

KARIKA
, (2) falu Közép Szolnok m. ; helyr.

Kariká-ra ,
—n ,

— ról.

KARIKACSAPÁS
,
(karika-csapás) ösz. fn. Já-

ték neme. Úgy megy a dolog, mint a karikacsa-

pás. (Km.)

KARIKÁCSKA, (kar-ig-a-acs-ka) kies. fn. tt.

karikácská-t. Kis, piczi karika.

KARIKAGYR, (karika-gyr) ösz. fn. Gy-
r, mely egyszer, gomb nélküli, köröskörül egyenl
karikából áll. Kinek van, kinek van karikagyrje,

annak van, annak van barna szeretje. (Népd.)

KARIKAHAJTÓ
,

(karika-haj tó) ösz. fn. Sze-

mély, ki játékképen karikát hajigál.

KARIKÁL
,
(kar-ig-a-al) áth. m. karikál-t. Ka-

rikát, vagy hasonló alakú testet körben forgat.

KARIKÁS
,
(kar-ig-a-as). 1) mn. tt. karikás-t

v. — at, tb. — ak. Karikával ellátott. Karikás füg-

göny, szerszám. Karikán forgó. Karikás ostor, korbács.

2) Fn. tt. karikás-t, tb. — ok. Játék neme, mely

karikadobálásbau , vagy gurogatásban áll. Karikást

játszani. 3) Mint szinte fn. L. KARIKÁSOSTOR.

KARIKÁSGYÜRÜ
,
(karikás-gyr). L. KA-

RIKAGYR.
KARIKÁSKÜRT

,
(karikás-kürt) ösz. fn. Ka-

rika alakú réz kürt.
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KARIKASOSTOR
,
(karikás-ostor) ösz. fn. Rö-

vid nyel ostor, különösen a csikósoknál, mely nyelénél

karikán forog s nyakba vetve szoktak viselni.

KARIKÁZ
,

(kar-ig-a-az) önh. m. karikáz-tam,

— tál, — ott, par. — z. Karikával játszik, karikát

hajigál, vagy gurogat.

KARIKÁZÁS
,

(kar-ig-a-az-ás) fn. tt. kariká-

zás t, tb. — ok, harm. szr. — a. 1) Csel. ért. karika-

hányás , vagy forgatás. 2) Szenv. ért. állapot, midn
valami körben forog. V. ö. KARIKÁZ, KARI-
KÁZIK.

KARIKÁZIK, k. m. mint önh. Karikákat

vet, körben forog. Karikáznak az elszórt kuszasok. Ugy

aiczul csapták, szinte karikázott a szeme.

KARIKO , táj divatos épen úgy, mint kardikó,

karimó, hosszúké stb. (Erdélyben) ; 1. KARIKA.
KARIKOS

,
(kar-ig-a-os) mn. tt. karikást v.

— at, tb. —ak. A székelyeknél Kriza J. szerént

karika lábú.

KARIMA
,

(kar-im-a v. kar-iv-a v. kar-i-v-a)

fn. tt. karimát. Törzsöke a kört jelent kar. Az ima
képz nem egyéb, mint az elavult ava eve igenév-

képz, s egy a galiba, kacsiba, paripa, ragyiva szók

iba, ipa, iva képzivel. 1) Szoros ért. valamely ke-

rek vagy gömböly alakú testnek, eszköznek széle,

pártázata, kerülete. Kalap karimája. Hordó karimája.

-) Szélesb ért. ami valamely testet, eszközt közvet-

lenül körülkerít. Kép karimája. Ablak karimája.

Kályha karimája. V. ö. KERET.
KARIMÁS

,
(kar-i-v-a-as) mn. tt. karimás-t v.

— at, tb. —ak. Minek karimája van. Karimás kalap.

Félkarimás sipka. Karimás tükör, kép. V. ö. KARIMA
és KERET.

KARIMÁSKÁSA
,
(karimás-kása) ösz. fn. Kö-

leskásából fzött étek, melyet kitálalás után kihlni
engednek és édes tejjel körülöntik , amidn a tej

mintegy karimát csinál neki. Erdélyben lyukaskása

is a neve.

KARIMÁZ
,
(kar-i-v-a-az) áth. m. karimáztam,— tál, — ott, par. — z. Valaminek karimát csinál.

Kalapot karimázni. Átv. ért. valaminek feneket kerít.

Kikarimázta a beszédet. V. ö. KARIMA.
KARIMÁZÁS

,
(kar-i-v-a-az-ás) fn. tt. karimá-

zás-t, tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, midn
valamit karimáznak.

KARIMÁZAT
,

(kar-i-v-a-az-at) fn. tt. karimá-

zat-ot, harm. szr. — a. Karimaforma széle, szegélye,

pártázata valaminek. A kályha karimázatát leverni.

KARIMÓ, tájdivatos; 1. KARIMA.
KARIMZSÁL , kar-im-zs-a-al) áth. m. karim-

zsál-t. Máskép karamzsál. Törzsöke a metszést, ron-

tást jelent kar
}
melybl lett : karám, innen a gya-

koritó karamos, melynek részesülje : karamosó, ka-

rámosa, innen ismét : karámosai, karamsál, karam-
zsál, karimzsál. Folytonos, vagy gyakori kis karczo-

lásokat csinál a körmeivel.

KARINCZA , fn. tt. karinczát ; a székelyeknél

díszesebb elruha, kötény. Némelyek azt vélik, hogy

azonos az oláh katrincza szóval ; de ha a magyarban

elemezzük : kar-im-cza am. kis karima, amely mint-

egy félkarimában fogja körül a testet, ezen származ-

tatásnak tökéletesen megfelel.

KARING, (1), (kar-in-g) önh. és gyakor. m.

karing-tam, — tál, —ott. Az i kicsinyezésre mutat.

Módositva korong s n kivetve károg, a karing pedig

karig, honnan karigó, kariga, karika. Innen : karing

am. apróbb körös fordulatokat teszen. Megfelel neki

a szélesb ért. kereng, kering.

KARING
, (2) ,

(kar-ing) ösz. fn. Csípn alul

ér ujjas vagy ujjatlan ing, melyet bizonyos szertar-

tások alatt p. a prédikáló székben, a karéneklés alatt,

gyóntatáskor stb. a pap magára ölt. (Rochetum, Su-

perpellicium.)

KARINGO , (kar-iu-g-ó) mn. és fn. tt. karingót.

Am. a fenhangú kering. Karingó bábó. A székelyek-

nél gyermekjáték, midn valami körül forog. Máskép :

kerembábó. A székelyeknél Kriza J. szerént jelent

örvényt is.

KARINGÓS
,
(kar-in-g-ó-s) mn. tt. karingóst v.

— at, tb. — ak. Kisebbféle körös mozdulatokat ké-

pez. Karingós táncz. Karingós lovaglás. Használta-

tik fnév gyanánt is. Karingóst tánczolni
,
járni.

Karingóst nyargalni. Az összetett kacskaringós jelent

sokszoros tekervényü hajlást, forgást. V. ö. KACS-
KARINGÓ.

KARINGÓZIK
,
(kar-in-g-ó-oz-ik) k. m. karin-

góz-tam, — tál ,
— ott. Karingva forog, pereg ; kar-

ingóst játszik.

KARISTA
,
(kar-is-ta) fn. tt. karistá-t. Haj fé-

sül ecset, kefe. Rokona : kárt.

KARISTOL, (kar-is-t-ol) áth. m. karístol-t. 1)

Karistaféle ecsettel fésül. Karistold meg a fejedet.

Szegedi tájszó. 2) Hevesben, Borsodban am. karczol.

V. ö. KÁRTOL.
KARIZOM, (kar-izom) ösz. fn. Egy v. több

izom a karokban, melyek a mozgást eszközlik.

KARJOS
,

(kar-jos) fn. tt. karjos-t, tb. — ok.

Kriza J. szerént a székelyeknél am. karosszék. Tör-

zsöke : karj, melyben a —j oly toldalék, mint eperj,

szederj szókban.

KARKÁN, KÁRKÁN, (kár-kán, azaz kárbiró ?)

régi elavult fn. jelentett valamely fnököt, hatósági

vagy bírósági föszemélyt , melyrl a Kézai Simon

által a XIII. században átirt krónika csakugyan

Judex damni' néven emlékezik , s melyben a kán

tatár eredet szónk is fenmaradt (Toldy F.). V. ö.

KÁN. Ersekujvárott még e század elején létezett

Kárkán nev család.

KARKANONOK, (kar-kanonok) Ösz. fn. A
német Chorherr után 1) Társas káptalani kanonok.

2) Szerzetes rendbeli kanonok , milyenek péld. a

premontrei rendiek.

KARKEZTYÜ, (kar-keztyü) ösz. fn. Hosszú

keztyü, melynek szára az alkart könyökig betakarja.

KARKÓCZ, falu Nyitra in. ; helyr. Karkócz-ra,

— on, — ról.
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KARKOSÁR, (kar-kosár) ösz. fn. Kosár, me-

lyet fidnél fogva karon szokás hordani. Karkosárral

menni a píaczra.

KARKÖT
,
(kar-köt) ösz. fn. Köt, melyet a

nok ékszerül vagy ruhaujjnak felszorítása végett a

karon viselnek.

KARKÜLLÖ
,

(kar-küll) ösz. fn. 1) Lemez,

melyet hajdan a vivók, és katonák a csapás ellen

karjokra kötöttek. 2) A boncztanban, a könyöknek

fels kisebb csontja.

KARLÁNCZ
,
(kar-láncz) ösz. fn. Karpereczféle

kis láncz.

KÁRLÁTO
,

(kár-látó) ösz. fn. A szülék els

látogatása férjhez vitt leányuknál, kiben saját házok-

nál mintegy kárt szenvedtek. Kárlátóba menni.

KÁRLEVÉL
,
(kár-levél) ösz. fn. Kárról szóló

levél , leginkább a biztosítási üzleteknél.

KARLÓ, (1), (kar-ol-ó) fn. Székely tájnyelven

am. karmantyú, 1. ezt.

KARLÓ
, (2), falu Sopron m. ; helyr. Karló-ra,

—w, —ról.

KARLÓCZ, 1. KÁLÓCZA.

KARLOVA , 1. KÁROLYFALVA.

KARMACS , falu Szála m. ; helyr. Karmacs-ra,

—on, —ról.

KARMADÁR, (kar-madár) ösz. fn. 1. KA-
ROLY.

KÁRMÁNKÖRTE ,
1. KÁRMÁNYKÖRTE.

KARMANTYÚ
,

(kar-ment), ösz. fn. tt. kar-

mantyú-t. Valószínleg a kárment szóból a hangha-

sonlat szabályai szerént módosult, mely a székelyek-

nél még eredeti alakjában is megvan. 1) Akaróknak

lemezbl készített takarója a régi lovagöltözékekben.

2) Melegen bélelt hengeralakú, prémes öveder, me-

lyet a nk télen alkarjaikat bedugva viselnek.

KARMANTYÚRA
,
(kar-mentöke) ösz. fn. Kis-

karmantyú.

KARMÁNY
,

(kar-mány) fn. tt. karmány-t,

tb. — ok, harm. szr. — a v. —ja. A felölt ruhának

ujja, mely a kart takarja. Már Gyöngyösinél elé-

fordúl.

KÁRMÁNY— v. KÁRMÁNKÖRTE, (kármány-

v. kármán-körte) ösz. fn. Augusztusban ér , édes

leves nagy körtefaj ; máskép : torzsátlan körte. Talán

Ázsiának Kermán vagy pedig Karamán (Molnár Al-

bertnél : Kármányország) nev tartományából szár-

mazott hozzánk , s innen kapta nevét. Néhutt : Kál-

mánkörte. A Tisza vidékén hibásan császárkörte

a neve.

KARMAZSIN , mn. tt. karmazsin-t, tb. —ok.

Egy a franczia carmoisin, német Karmesin szókkal.

Els eredetét úgy látszik az arab kermesz szóból vet-

te , honnan a török k'irm'iz'i is, mely vöröset jelent.

Haragos, sötét vörös. Karmazsin szinü posztó, bor.

KARMAZSINBOGÁR
,
(karmazsin-bogár) ösz.

fn. Vörös paizsú bogárfaj.

KARMAZSINCSIZMA
,
(karmazsin-csizma) ösz.

fn. Karmazsinszín veres brbl vagy szattyánból

varrott csizma.

KARMAZSINKÍGYÓ
,

(karmazsin-kígyó) ösz.

fn. Kígyófaj , melynek bre karmazsinszín veres.

KARMAZSINSZÍN
,

(karmazsin-szín) ösz. fn.

Haragos sötét veres szín.

KARMAZSINSZÍN, (karmazsin-szinü) ösz. mn.

Haragos, sötét vörös szín. Karmazsinszín posztó, br.

KARMELÍTA,fn.tt. karmelitá-t. A libanoni Kar-

ínéi hegyén a tizenkettedik században keletkezett , szi-

gorú fegyelmü kolduló szerzet tagja. Els alapítójuk

volt Ajmericus antiochiai püspök. Mezítlábos karme-

liták.

KÁRMENTES
,

(kár- mentes) ösz. mn. Ki a

fenyegetdz kártól megszabadult ; vagy kinek kára

visszapótoltatik. A kármentes lakosok segítik a kár-

vallottakat. Kármentes hajón szállítani valamit.

KÁRMENTÉS
,
(kár-mentés) 1. KÁRMENTE-

SÍTÉS.

KÁRMENTÉSI
,
(kár-mentési) ösz. mn. Lásd :

KÁRMENTESÍTÉSI.
KÁRMENTESÍT , KÁRMENTESÍT, (kár-men-

tesít) ösz. áth. Valakit kármentessé tesz , kár ellen

biztosít , illetleg a szenvedett kárt visszapótolja. Az

épületeket tz, a vetéseket jég ellen kármentesíteni.

KÁRMENTESÍTÉS, (kár-mentesités) ösz. fn.

Cselekvés, illetleg biztosítás, mely által valakit

kármentessé teszünk. Tz-, jég-, hajókármentesités. Az

elégettek, hajótörést szenvedettek kármentesítése. V. ö.

KÁRMENTES.
KÁRMENTESÍTÉSI, (kár-mentesitési) ösz. mn.

Kármentesitésre vonatkozó, azt illet. Kármentesítési

szabályok , intézkedés, eljárás.

KÁRMENTESÍT
,

(kár-mentesítö) Ösz. mn.

Ami valamely károktól mentessé tesz, károk ellen

biztosít. Kármentesít társaság. Tz-, vízkár ellen

mentesít egyesület.

KÁRMENTESSÉG, (kár-mentesség) ösz. fn.

Állapot, midn valaki bizonyos károk ellen biztosítva

van. A kármentességért évenként bizonyos mennyiség

pénzt fizetni.

KARMENT
,

(kar-ment) ösz. fn. A széke-

lyeknél am. a karnak ótalmazása végett arra húzott

ujj az aratóknál. Néhutt : karkeztyü , karujjas.

KÁRMENT, (kár-ment) ösz. fn. 1) Csapra

vert hordó alá tett alacson dugáju faedény , hogy a

kifolyó bor, eczet stb. kárba ne menjen. 2) Vas

tepsi, melybe a nyárson sültnek zsirja csepeg. 3) A
dikis alá való talpbr, hogy a csizmabr ki ne vágas-

sék. 4) A csr szakaszának bels oldalfala. Nevének

mindenütt megfelel, minthogy mindenütt némi káro-

sodástól óv.

KARMESTER
,
(kar-mester) ösz. fn. Személy,

ki a zenekart, vagy énekkart igazgatja. Máskép

:

Karnagy. Templomi , színházi karmester.

KARMESTERI, (kar-mesteri) ösz. ra. Kar-

mesterhez tartozó , azt illet. Karmesteri pálczika.
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KÁRMIN
,
(valószínleg az arab kermes szótól)

fn. It. kármin-t , tb. —ok, harm. szr. —ja. Haragos

bzíuíí veres festék.

KARMOL, (kar-m-ol) áth. m. karmol-t. Azonos

értelm a vékony hangú körmöl szóval , s am.

valamit körömmel karczol , sérteget. Karmol a

macska.

KARMOLÁS
,
(kar-m-ol-ás), fn. tt. karmolás-t,

tb. —ok , harm. szr. —a. Körmök általi sértés, kar-

czolás. Macskakarmolás.

KARNA, erdélyi falu Alsó-Fehérvár m. ; helyr.

Karnd-ra, —n,
— ról.

KARNA , falu Zemplén m. ; helyr. Kárná-rat

—n, —ról.

KARNAGY
,
(karnagy) 1. KARMESTER.

KARNIOL, fn. tt. karniol-t, tb. —ok. Karniolia

nev tartomány lakosa.

KARNIOLIA , fn. tt. karnioliá-t. Hajdan her-

czegség, most az austriai Örökös tartományok egyike,

mely a laibachi kerülethez tartozik.

KARNOK, (kar-nok) fn. tt. karnokot. A szín-

házi karhoz tartozó személy.

KARÓ
,
(kar-ó) fn. tt. karó-t. Gyöke ar (s k v.

eh eltéttel char) mely több szavainkban metszést,

szúrást, más testekbe rontó behatást jelent. 1) He-

gyes vég dorong, pózna, hasáb, melyet a földbe

vernek. Karó a sövényben. Karókkal bekeríteni vala-

mit. Karót verni a szlbe. Kiszedni a karókat. Köti

az ebet a kai-óhoz. (Km.). A köznépi beszédben sok-

szor el is marad a névmutató : „köti ebet a karóhoz."

Egy XVI. századbeli versben szintén : „Igen köti

ebet az karóhoz" (,ebet' névmutató nélkül, Thaly K.

gyjteménye), azaz fogad , igér mindent, de kétséges,

ha megtartja vagy megtarthatja-e. Láttam karó vé-

gén tar varjút. (Km.) Micsoda madár az, mely a ka-

rón is megtojik f (Mese.) Úgy jár, mintha karó volna

a hasában, v. mintha karót nyelt volna. 2) Fából csi-

nált nyárs. Karóra húzatni az embereket. 3) Fogas

pózna , vagy szobor, melyre a tejes fazekakat ak-

gatják.

KARÓCSÖBÖR, (karó- csöbör) ösz. fn. Régen

bizonyos szölöadó neme volt.

KARÓDÚCZ
,
(karó-dúcz) ösz. fn. Rézsútosan

a földbe vert vastag karó, vagy szobor, mely a falat,

sövényt, kerítést a dlés ellen védi.

KARÓFA, (karó-fa) ösz. fn. 1) Karónak a fája.

2) Karónak való fa anyag, péld. szlkarónak a fé-

ny, különösen a veresfeny , kerítésnek a tölgyfa.

KARÓFEJ, (karó-fej) ösz. fn. 1) Akarónak
fels vastagabb vége. 2) Hevederül szolgáló rúd,

mely az egymás mellé vert kerítési karókat öszve-

tartja.

KÁROG, (kár-og) önh. és gyafcor. m. károg-tam,

— tál, — ott. Hangutánzó, s am. kár kár hangon

kiált. Mondják különösen a varjakról , hollókról,

varjú- kányákról. Átv. gúnyos ért. rekedt, kellemetlen

hangon lármáz. Károg, mint a varjú. Innen a latin

corvus, hellén xoqcí^, német Krühe, olasz gracchia

stb. Egyeznek vele mint igék a szintén hangutánzó

latin crocio, crocito, német krtihen, hellén xga£(o,

xgcoZ-o), szanszkrit kruc stb.

KÁROGÁS
,
(kár-og-ás) fn. tt. károgás-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. A varjak neméhez tartozó ma-

darak kár kár hangon kiáltozása. Átv. ért. rekedt,

varjuhangu ember szólása, beszéde.

KÁROGAT, (kár-og-at), önh. és gyakor. m.

károgal-tam, — tál, —ott, par. károgass. Folytonosan

vagy gyakorta károg. Hideg lesz, mert károgatnak a

varjak. V. ö. KÁROG.

KÁROGATÁS, (kár-og-at-ás) fn. tt. károgatás-t

tb. —ok. harm. szr. — a. Gyakori, vagy folytonos

károgás. Varjak károgatása.

KARÓKERÍTÉS
,

(karó-kerítés) ösz. fn. Egy-

más mellé vert és gúzszsal összekötött karókból álló

kerítés, milyeket erds vidéki falvakban láthatni,

különösen a Bakonyságban.

KARÓKERTÉLET, (karó -kertélet) ösz. fn. 1.

KARÓKERÍTÉS.

KAROL
,

(kar-ol) áth. m. karolt. Karjával

ölel, összefog. Átkarol. Felkarol saját és átvitt érte-

lemben. Néhutt használják ,karéi' és karral v. kézzel

,dolgozik' értelemben is.

KAROLÁS, (kar-ol- ás) fn. tt. karolás-t, tb.

—ok. Karjával összefogás, átkarolás. Karélás. V. ö.

KAROL.
KAROLINA , ni kn. tt. Karoliná-t. Carolina.

Kicsinyítve : Lina, Lini, Lincsi.

KÁROLL, (kár-ol-ol) áth. 1. KÁRALL.

KAROLY, (kar-oly) fn. tt. karoly-t, tb. —ok,

harm. szr. — a. A ragadozók neméhez tartozó ma-

dárfaj. Páriz P. és Molnár A. szerént falco nisus.

Valószinü, hogy nevét karingós repülésétl vette

;

(valamint a kerecsen is). Máskép : kartdy, karvaly,

karvoly, karmadár (karingó madár ?). V. ö. KERENG.
A karuly pacsirtát z. (Csere). A török kartal (am.

sas) névben ugyanazon gyök látszik rejleni, valamint

a persa csarkh v. csargh (=ölyü) szóban is. Néme-

lyek, pl. Döbrentey véleménye szerént, annyi volna,

mint ,karon tartott madár'.

KÁROLY, (1), férfi kn. tt. Károlyt tb oh

harm. szr. — a. Carolus. Róbert Károly Magyaror'

szag királya. A nyelvészek a Kerl régiesen kari v
charal német szótól származtatják, mely Heyse sze-

rént eredetileg általában férfit jelentett az er mel-

lékfogalmával , különösen férjet , vlegényt (hst)

;

de jelennen csak köznépbeli durva testi erej férfi

személyt fejez ki (eine nninnliche Person niederen

Standes mit dem Nebenbegriffe plumper Körper-

kraft, ein junger starker Kerl), többnyire lealacso-

nyító értelemben (ein altér Kerl, ein schlechter

Kerl) de bizalmasan és tréfásan is (ein braver, ehrlicher

Kerl)
;
jelent különösebben szolgát. Körülbelül am. a

j
magyar , legény'.
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KÁROLY
, (2) , NAGY—, mv. Szathmár m.

;

helyr. — Károly-ba, — ban, — ból.

KÁROLYFALU , falu Turócz m. ; helyr. —fa-
lu-ba, — ban, —ból.

KAROLYPALVA, falu Pozsony és Zemplén m.;

puszta Pozsony m. ; helyr. —falvá-ra ,
— n ,

—ról.

KÁRÓLY-FEJERVÁR , sz. kir. város Erdély-

ben ; helyr. —Fejérvár-ra ,
— ott v. —t ,

— ról. L.

GYULAFEJÉRVÁR.
KÁRÓLYHÁZA

,
puszta Veszprém m. ; helyr.

—házá-ra, —n, —ról.

KAROM v. KARM, (karom) fn. tt. karm-ot,

harm. szr. —a. Alkalmasint köröm szónak vastag-

hangú módosulata ; alkalmas új szó a ragadozó ma-
darak és négylábúak körmeinek kifejezésére. Macska,

tigris, sas karmai.

KAROM, puszták Veszprém és Komárom m.
$

helyr. Karom-ba, —ban, — ból.

KAROMALOM, (karó-malom) sz. fn. Malom-

féle gép , mely vastagabb fákból, deszkákból karó-

kat hasogat.

KÁROMKODÁS, (kár-on-kod-ás) fn. tt. károm-

kodást, tb. —ok, harm. szr. —a. Haragos, szitko-

zódó, boszúkivánó kemény durva szókra fakadás. V.

ö. KÁROMKODIK.
KÁROMKODIK

,
(kár-on-kod-ik vagy kár-on-

g-od-ik) k. m. káromkod-tam, — tál, — ott. Törzsöke

vagy a hangutánzó , vagy a kárt , ártalmat, sértést

jelent kár, melybl lett károg, károng v. káronog,

károng-odik vagy káronkodik, káromkodik. Rokonok a

mongol khaara (Beregszászi), finn kiró , csagataj

kargts (káromkodás), kargad'i (káromlat). 1) Szoros

ért. mások kárát, ártalmát, sérelmét, veszteségét kí-

vánó indulatos szókra fakad , átkokat mond. Ilyenek

a mennykövei üttetés, fenével etetés, rágatás ; nemi

szemérem becstelenítése ; Istennel veretes, (,verjen meg
az Isten'), ördöggel vitetés, (,vigyen el az ördög') stb.

2) Szélesb ért. minden indulatos kifakadás, mely

valamely tiszteletben álló nevet , személyt, lényt

gyaláz, becstelenít, szid
?
póld. ki az Istent, szenteket,

üdvösséget, hitet, szentséget stb. fertelmes szókkal

Bzidalmazza. Káromkodik, mint a csikós, mint a jég-

es. (Km.)

„Légy jelen , könyörgünk , mostan azok ellen
,

Az kik káromkodnak istenséged ellen !

"

Törökök elleni fohász. (Thaly K. gyjt.)

KÁROMLÁS
,

(kár-on-ol-ás) fn. tt. káromlás-t,

tb. —ok , harm. szr. —a. Cselekvés , mely által va-

laki mást káromol. Borzasztó csúf káromlások. V. ö.

KÁROMOL.
KÁROMLAT, (kár-on-ol-at) fn. tt. káromlatot.

A régieknél am. káromlás. „Ménden bün és károm-

lat megbocsáttatik embereknek, léleknek kedég ká-

romlatja (spiritus autem blasphemia) nem bocsáttatik

meg." „Káromlatot és mevetést (nevetést) tenne a

népnek" (qui insul tarét populo isti). Bécsi codex.

AKAD. NAGY SZÓTAB. III. KÖT.

KÁROMOL
,

(kár-on-ol) áth. m. káromol-t v.

káromlott, htn. —ni v. káromlani. Valószínleg az

elavult károngol, káromgol igébl van öszvehúzva, s

am. valakit károngó szókkal, szitkokkal, sérelmekkel

illet. V. ö. KÁROMKODIK. Istent , szenteket , embe-

reket káromolni. Elkáromolni magát , azaz , káromló

szókra fakadni. Valakit megkáromolni. A Tatrosi co-

dexben károml (blasphemat) megkáromlattatik (illu-

detur). Ugyanott. „Megkáromlák" (blasphemabant).

Nádor- codex.

„Az Istennek nevét nyilván káromlottam,

Mulandó jószágért hitem megtagadtam.

"

Sírvers 1606. évbl (Thaly K. gyjt.).

KÁRONKODIK, I. KÁROMKODIK.
KARÓPÉNZ, (karó-pénz) ösz. fn. Helypénz,

melyet a hajókázható folyók partján azon karótól

fizetni kell, melyhez a hajót kikötik.

KARÓRÁGÓ, (karó-rágó) ösz. mn. Mondják ló-

ról, mely a jászolt szokta rágni.

KARÓRÉPA, (karó-répa) ösz. fn. A káposzták

neméhez tartozó növényfaj
;
gyökere czövek- vagy

orsóforma, húsos, levelei simák, a felsk szivded lán-

csásak, az alsók félbeszárnyasak, fogasak. (Brassica

napus. Diószegi).

KARÓREPAFÖLD
,

(karó-répa-fóld) ösz. fn.

Föld, melyben karórépát termesztenek vagy mely leg-

alkalmasabb annak termesztésére.

KARÓRÉPAMAG
,

(karó-répa-mag) ösz. fn. A
karórépának magva. Karórépamaggal bevetni a földet.

KARÓRÉPAOLAJ, (karó-répa- olaj) ösz. fn.

Olaj, melyet a karórépa magvaiból ütnek.

KAROS
, (1), (kar-os) mn. tt. karos-t v. —at,

tb. — ak. 1) Karral, korláttal, fogódzóval ellátott.

Karos pad, szék, asztal. Karos lépcsk, tornácz, erkély.

2) Kinek ers izmos vastag karjai vannak. Karos le-

gény. Olyan, mint: tenyeres, talpas, vállas, czombos, stb.

KAROS, (2), faluk Szála és Zemplén m. helyr.

Karos-ra, — on, — ról.

KARÓS, (karó-os) 1) mn. tt. karós-t v. — at, tb)

—ak. Karókkal ellátott, támogatott. Karós szlk,

csemeték.

KÁROS , 1) (kár-os) mn. tt. káros-t v. —at, tb.

— ak. Ami kárral jár, kárt hoz. Káros csapások. 2

Mint fnév (tt. — t, tb. — ok), jelent személyt, k

kárt szenvedett. Káros bánkódjék. (Km.). Mi va-

gyunk a károsok, nem ti. Káros embernek kés a ta-

nács (Km.).

KÁROSÍT, KÁROSÍT, (kár-os- ít) áth. m. káro-

sított, par. — s, htn. —ni v. — ani. Kárt okoz, csi-

nál valakinek. Ezzel csak magadat károsítod. Máso-

kat nem szabad károsítani.

KÁROSÍTÁS , KÁROSÍTÁS ,
(kár-os-ít-ás) fn.

tt. károsítás-t , tb. — ok , harm. szr. —a. Cselekvés,

mely által valaki magának vagy másnak kárt okoz.

KAROSNYA, (karos-nya, betüáttétellel máské-

pen : kasornya) fn. tt. kasornyát. Kassai J. szerént
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Tolna megyei szó s ain. edénykantár, melyet karon

hordoznak, s az edényben a mezre eledelt visznek a

munkások számára.

KÁROSODÁS, (kár-os-od-ás) fn. tt. károsodást,

tb. —-ok, harm. szr. —a. Szenved állapot , midn
valaki károsodik. V. ö. KÁROSODDX.

KÁROSODIK, (kár-os-od-ik) k. m. károsod-tam,—tál, — ott. Kárt szenved, káros állapotba jut, vesz-

tesége van.

KAROSOLLÓ, (karos-olló) ösz. fn. Nagy ker-

tészolló, melylyel a fák vékonyabb ágait nyesik.

KARÓSÖVÉNY, (karó-sövény) ösz. fn. Egy-

más mellé vert, s gúzsokkal öszvekötött karókból álló

sövény. V. ö. BÉRENA 2).

KÁROSSÁG
,

(kár-os-ság) fn. tt. károsság-ot,

harm. szr. —a. Valaminek azon tulajdonsága, mely-

nél fogva káros, kárt okoz.

KÁROSUL, KÁROSUL, (kár-os-úl) önh. m.

károsúl-t. Széles ért. kárt vall, kárt szenved. V. ö.

KÁROSODIK.
KÁROSÚLÁS, KÁROSULÁS, (kár-os-úl-ás) fn.

tt. károsulás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Kárvallás,

kár,szenvedés, károsodás.

KAROSZLOP, (kar-oszlop) ösz. fn. Oszlop, mely

a támaszkodó, fogódzó, korlátféle karzatot tartja.

KAROVAS
,

(karó-vas) ösz. fn. Karóformára

idomított s karóul alkalmazott vas rúd vagy dorong.

KAROZ, (kar-ó-oz) áth. m. karóz-tam, —tál,—ott, par. —z. Karókkal kerít vagy támogat, ersít.

Körillkarózni aJcertet. Karózni a szlt.

KARÓZÁS, (kar-ó-oz-ás) fn. tt. karózás-t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Karókkal való kerítés vagy tá-

mogatás, ersítés ; különösen szlbeli munka, midn
a tkék mellé a karókat leverik.

KAROZAT, (kar-óoz-at) fn. tt. karózat-ot

,

harm. szr. —a v. —ja. Levert karók öszvege, ke-

rülete. A karózatot épen tartani. A karózaton rést

törni.

KARÖLTVE, (kar-öltve) ih. 1) Karon fogva.

2) Átv. egyesített munkával vagy ervel.

KÁROROM, (kár-öröm) ösz. fn. Rósz, másnak
javát irigylö indulatból fakadó öröm, melyre valaki

gerjed, midn másnak kárát látja.

KÁRÖRVEND, (kár-örvend) ösz. mn. Ki

másnak kárán örvend. Kárörvend ellenség, szeretet-

len ember.

KARPALÁST, (kar-palást) ösz. fn. Egyházi

személyek diszpalástja, melyet karra fogva szoktak

viselni. Karpalástban tisztelkedni. (Pallium ecclesi-

asticum).

KARPÁRNA, (kar-párna) ösz. fn. Párna a kar-

széken, vagy pamlagon, melyre a kart nyugasztani

szokás. Máskép : karvánkos.

KÁRPÁT v. KÁRPÁT, fn. tt. Kárpátot. Hegy-

ség vagyis hegységek neve Magyarországban és Er-

délyben. A Kárpátok félhold (kar ?) alakban az egész

északi s keleti Magyarországot és Erdélyt körülfog-

ják, st ez utóbbit elborítják. Mindkét országot észak-

nyugot felé Morvaországtól, északkelet és észak felé

Moldva-, és délfelé Oláhországtól választják el. Az
északi Kárpátok (Tátra) öt elhegységben ágaznak

Magyarországba : egyikök a Vág balpartjától nyugot-

ról északra emelkedik ; hármok déli irányban (ezek

közt a Mátra) ; végre az ötödik azon keleti ág, mely-

nek zemplénmegyei hires borterm része ,Hegyalja'

nevet visel s végs csúcsa a tokaji hegy. A Kárpáto-

kat általában nyugotiakra (Beszkédek), magas vagy

középponti Kárpátokra, karpáti erds hegységre s er-

délyi Kárpátokra osztják fel.

nEs Kárpát hegytetjén fönn áll az sz vezér,

Egekbe nyújtott karral áldást a népre kér.

Hosszú fehér fürtével szellk enyelgenek,

Lelkében egy leend hon almi rezgenek."

A magyarok Mózese (Garaytól).

KARPENZ
,

(kar-pénz) ösz. fn. Karénekesek

dija, fizetése.

KARPERECZ, (kar-perecz) ösz. fn. Perecz vagy

karikaforma ékszer aranyból, ezüstbl, aczélból, me-

lyet a nk karra csatolva viselnek.

KÁRPIT, (egy eredetnek látszik a hangokban

s értelemben is rokon franczia : couvert szóval, mely

eouvrir, ez ismét a latin cooperire [fedezni] szóból

eredett, innen cooperculum am. fed; a latin carpentum

(kocsi, födeles hintó) nem látszik idetartozni. Egyéb-

iránt kárpit eléfordul a szláv nyelvekben is); fn. tt.

kárpit-ot, harm. szr. —ja. Honosúlt magyar szó. 1)

Függöny, pl. az ablakon, színpadon. A kárpitot be-

húzni, felhúzni, leereszteni. A kárpit legördült. 2) Sz-
nyeg. Kárpitokkal beteríteni a szobát, teremet.

KÁRPITHENGER, (kárpit-henger) ösz. fn. Hen-

ger, melyre a függ s gördül kárpitot tekerik.

KÁRPITOL, (kárpit-ol) áth. m. kárpitolt. Lásd :

KÁRPITOZ.
KÁRPITOLÁS, (kárpitol-ás) fn. 1. KÁRPI-

TOZÁS.
KÁRPITOS, (kárpit-os) 1) mn. tt. kárpitos-t v.—at, tb. — ak. Kárpittal bevont, ékesített, ellátott.

Kárpitos ágy, ablak, terem.. 2) fn. tt. kárpitos-t, tb.—ok. Kézmives, ki kárpitokat, sznyegeket készít, s

velk teremeket, palotákat stb. díszít.

KÁRPITOZ, (kárpit-oz) áth. m. kárpitoz-tam,—tál, — ott, par. — z. Kárpitokkal ékesít, földiszít,

bevon, pl. ablakokat, ágyakat, teremeket stb.

KÁRPITOZÁS, (kárpit-oz-ás) fn. tt. kárpito-

zást, tb. —ok, harm. szr. — a. Kárpitokkal díszítés,

ékesités, fölszerelés. Teremek, ablakok, ágyak kárpi-

tozása.

KÁRPITOZAT, (kárpit-oz-at) fn. tt. kárpitozat-

ot, harm. szr. —a. Kárpitokból álló diszítmény, bú-

torozat. A kárpitozat árjegyzékéi kifizetni. Fényes, drá-

ga kárpitozat.

KARPOL, 1. KARAPOL.
KARPÓLYA, (kar-pólya) ösz. fn. Pólyaféle

köt, szalag, melyet pl. hideg ellen a karra kötnek.

Különösen, melylyel a sebes kart bekötik.
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KÁRPÓT, (kár-pót) 1. KÁRPÓTLÉK.
KÁRPÓTLÁS, (kár-pótlás) ösz. fn. A szenve-

dett kárnak, vagyis elvesztett jószágnak, vagyonnak

más hason érték által megtérítése, helyreütése. A
háborúban elrablott barmokért kárpótlást kapni.

KÁRPÓTLÉK, (kár-pótlék) ösz. fn. Azon jó-

szág vagy pénz, melyet valaki a szenvedett kár meg-

téritéseül kap.

KÁRPÓTOL, (kár-pótol) ösz. áth. Valamely

szenvedett kárért hasonértékü jószágot vagy pénzt ad,

kármentesít.

„Kárpótol a közjólét érzete."

Az ember tragoediája. (Madách I.).

KARPÖFETEG, (kar-pöfeteg) ösz. fn. Szét-

ágazó húsos kinövés a kóros emberi testben. (Po-

lypus).

KARPÖR, (kár-pör) ösz. fn. Pör, melyet valaki

az illet bíróság eltt a kártev ellen indít, s attól

kárpótlást követel.

KARRÓS, NAGY—, KIS—, puszták Gyr m.

helyr. Karrós-ra, —on, — ról.

KARSZÉK, (kar-szék) ösz. fn. Karos vagy tám

lás szék.

KARSZELLEM, (kar-szellem) ösz. fn. Szellem,

mely bizonyos testület tagjait, s ezek cselekvésmód-

ját, magaviseletét jellemzleg általlengi, pl. a katonai

karszellem minden személyes sértést erélyesen vissza-

utasít. (Esprit de Corps).

KÁRSZENVEDÉS, (kár-szenvedés) 1. KÁR
VALLÁS.

KARSZORÍTÓ, (kar-szorító) ösz. fn. 1. KAR-
KÖT.

KARSZÜZ, (kar-szüz) ösz. fn. 1) Széles ért.

egyházi, templomi karban énekl szz. 2) Szoros ért.

szerzetes kanonokok rendé szerént él apáczák, kik.

nek eredeti rendeltetésök a karéneklés, és imádkozás-

KÁRT, (kár-t) fn. tt. kárt-ot, harm. szr. —ja-

1) Gereben vagy fésüforma vas eszköz, melylyel kü-

lönösen a csapók a gyapjút fésülik, tisztítják. Rokon
vele : gyárat. Gyöke vagy a hegyeset jelent ár, mely

egy az ár (szúró hegyes eszköz) szóval, s megvan a

dárda, és nyárs, szúró eszközökben is ; vagy azonos

hár gyökkel, honnan kárt, am. hárít; vagy végre

kár, krá hangutánzónak is vétethetik s a t végül esz-

közt jelent. A német Kardé, a latin carduus szóból

eredett, mely szintén szúrást látszik jelenteni. V. ö.

KARCZ 1). 2) Tájszokásilag a palóczoknál és szé-

kelyeknél am. kanna, vízmerít edény. Néhutt : kár-

tus, kártya, kártyus. Mongolul Beregszászi szerént :

gardugaku ugyanazt jelenti.

KARTÁCS, (a 2-ik ért. az olasz cartaccia, után

németül : Kartiitsche, francziául cartouche), fn. tt.

kartács-ot, harm. szr. —a. 1) 1. KÁRT, máskép :

KORDÁCS, németül : Kardütsche. 2) Ágyúgömb,
melynek üres belseje apróbb golyókat, szegeket, vas

darabokat, lánczokat, stb. foglal magában, s ezek a

nagy golyónak eldurranásakor szétröppennek. Kartá-
csokkal megszakgatni az ellenség rendét.

KARTÁCSGÖMB
,
(kartács-gömb) ösz. fn. Ap-

róbb golyókkal, szegekkel stb. töltött üreges ágyu-

gömb. V. ö. KARTÁCS.
KARTÁCSLÖVÉS, (kartács-lövés) ösz.fn. Kar-

tácsféle ágyugömbökkel lövés. V. ö. KARTÁCS.
KARTÁCSOL, (kartács-ol) áth. m. kartácsol-t.

1) Kartácsféle gerebennel, fésvel, vagyis kárttal

tisztít valamit, különösen gyapjút. 2) 1. KARTÁCSOZ.
KARTÁCSOZ, (kartács-oz) áth. m. kartácsoz-

tam, —tál, — ott, par. —a. Valamit kartács nev
ágyugömbökkel ldöz. Kartácsozni a várat, sánczokat,

szemközt jöv lovasságot.

KARTÁCSSZEKRÉNY, (kartács-szekrény) ösz.

fn. Tüzérek szekrénye, melyben a kartácsgömböket

tartogatják s hordozzák.

KARTÁCSTOK, (kartács-tok) ösz. fn. Fából
csinált tok, melybe a lövésre készített kartácsgömböt

takarják.

KARTAL, NAGY— falu, KIS— puszta, Pest

m. helyr. Kartal-ra, — on, ról.

KARTALAN, (kar-ta-lan) mn. tt. kartalan-t, tb.

— ok. Akinekvagy a minek karja nincs. Kartalan em-

ber. Kartalan szék. Határozóként am. kar nélkül.

KARTALAN, (kár-ta-lan) mn. 1. KÁRATLAN.
KÁRTALANÍT, KÁRTALANÍTÁS, 1. KÁ-

RATLANÍT, KÁRATLANÍTÁS.
KARTÁM , KARTÁMASZ, (kar-tám v. —tá-

masz) ösz. fn. Általán minden támasz, melyen karun-

kat nyugtatjuk.

KÁRTÉKONY, (kár-té-kony) Ösz. mn. Ami ter-

mészeténél , hajlamánál fogva kárt teszen vagy kárt

tenni képes. Kártékony farkasok , egerek , ragadozó

madarak. Kártékony árvizek, jégesk, felhszakadások,

földrengések.

KÁRTÉKONYÁN, (kár-tékony-an) ih. Kárt

téve, kárt okozva, kárositólag.

KÁRTÉKONYFURDANCS
,

(kártékony-fur-

dancs) ösz. fn. Bolhanagyságu bogárfaj, mely külö-

nösen a könyvekben és növénygyjteményekben sok

kárt tesz.

KÁRTÉKONYSÁG, (kár-tékonyság) ösz. fn.

Tulajdonság, melynél fogya valaki kártev termé-

szettel, hajlammal, képességgel bir. V. ö. KÁRTÉ-
KONY.

KÁRTÉRÍTÉS, KÁRTÉRÍTÉS, (kár-térítés)

ösz fn. 1. KÁRPÓTLÁS.
KÁRTÉT, (kár-tét) ösz. fn. Tény vagy cseleke-

det, melynek eredménye kár.

KÁRTÉTEL, (kár-tétel) ösz. fn. 1. KÁRTÉT.
KÁRTEVÉS, (kár-tevés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki v. valami kárt csinál, kárt okoz.

KÁRTEV, (kár-tev) ösz. mn. Aki vagy ami

tettleg kárt okoz, kárt tesz. Szorosabb és határozot-

tabb értelm, mint a kártékony. Kártev cselédek,

szolgák. A kártev juhászt megbüntetni. V. ö. KÁR-
TÉKONY.
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KARTIFIOL v. KARTIFIOL, 1. KARFIOL.
KÁRTKÓCZ, (kárt-kócz) ösz. fn. Kócz, melyet

a kártféle gerebennel a szrbl, gyapjúból kifésülnek.

KÁRTÓ, (kár-t-ó) fn. tt. Mrtó-t. Eredetileg ige-

név, s am. gerebenezö, fésül, s innen gyanítható,

hogy létezett kárt ige a kár törzsökbl, mint gyárt a

gyár-b6\. E törzsök tisztán megvan a latin earmen, s

haDgváltozattal a szláv greben, hreben szókban. V. ö.

KÁRT.
KÁRTOL, (kár-t-ol) áth. m. kártol-t. Kárt nev

gerebennel fésül, tisztogat. Gyapjút, szrt, lent, ken-

dert kártolni. V. ö. KÁRT.
KÁRTOLÁS, (kár-t-ol-ás) fn. tt. kártolás-t, tb.

—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn bizonyos szá-

las szrféle anyagot kárttal tisztogatnak.

KÁRTOLÓSZÉK, (kártoló-szék) ösz. fn. Csa-

pók és kalaposok dolgozószéke, melyen kártolni

szoktak.

KARTON v. KARTON, (francziául coton, ola-

szul cotone, németül, Kattun , melyek úgy látszik az

arab koton [am. gyapot] szóból eredtek ; egyébiránt

megvan a szláv nyelvekben is a magyarhoz közelebb

hangzattal); fn. és mn. Idegen, de a népnyelvbe álta-

lánosan bevett szó. Jelent pamutból sztt, aljasabb-

féle kelmét, különféle színekkel és virágokkal. Vörös,

kék, zöld, karton. Mint melléknév jelent ilyféle kel-

mébl valót. Karton vászon. Karton szoknya, kötény.

KARTONGYÁR, (karton-gyár) ösz. fn. Gyár,

melyben gyapotból kartonféle szöveteket készítenek.

KÁRTOS
,

(kárt-os) fn. tt. kártos-t, tb. —ok.

Néhutt : kártyus. L. KÁRTYA, 3).

KARTONNYOMTATÓ, (karton-nyomtató) ösz.

fn. Fest, ki a kartonkelmékct különféle színekre és

változatos virágokkal tarkázva festi.

KARTONVÁSZON, (karton-vászon) ösz. fn.

Festetlen gyapotszövet, melybl a kartonkelmét festik.

KARTÖRÉS , (kar-törés) ösz. fn. Törés a kar

csuklóján vagy szárcsontján.

KÁRTYA, fn. tt. kártyát. A latin cartha szó-

ból módosult, francziául earie
}
melyet meg kell kü-

lönböztetni a charte szótól, noha szintén a (latin)

charta szóból származott. A latin ,charta' pedig azo-

nos a hellén yu.Qtriq szóval. 1) Általán papírdarab,

papirszelet. Holmi kártyákra jegyezni fel az észrevéte-

leket. 2) Szoros ért. kemény, négyszög, s egyará-

nyos metszet, bizonyos képekkel és jegyekkel fes-

tett vagy nyomott papírlapok, bizonyos játékokat ját-

Bzani valók. Magyar-, német-, franczia kártya. Kár-

tyát játszani. Kártyát emelni, keverni, osztani, adni.

Kártyát vetni, azaz a kártyalapokból jövendt mon-

dani, jósolni. Jól tudja keverni a kártyát (km.). Más
kártyájába nézni, átv. ért. am. másnak szándékát, ter-

vezetét megtudni. Felfordult kártyával játszani se ha-

tzon, se mulatság. (Km.). A székelyeknél am. vízme-

rít edény. L. KÁRT, 2).

KÁRTYAASZTAL, (kártya-asztal) ösz. fn. Asz-

tal, melynél kártyát játszani szoktak. Kártyaasztal

mellett tölteni az éjét.

KÁRTYACSINÁLÓ, (kártya-csináló) ösz. fn.

Kézmives, ki játékra való kártyákat készít.

KÁRTYAHÁZ, (kártya-ház) ösz. fn. Kártyala-

pokból házformára öszverakott alkotmány, a gyerme-

kek játéka. Átv. ért. ingatag alapon álló tervezet,

máskép : kártyavár.

KÁRTYAJÁTÉK, (kártya-játék) ösz. fn. Min-

denféle játék, melyet kártyalapokkal játszani szok-

tak. Nagyban zött kártyajáték.

KÁRTYAJÁTÉKOS, (kártya játékos) ösz. fn.

Széles ért. Ki kártyázik vagy kártyázni szokott. Szo-

ros ért. kinek rendes foglalkozása, és keresetmódja a

kártyajátszás. Hamis, szenvedélyes kártyajátékos.

KÁRTYAJÁTSZÁS, (kártya-játszás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki idtöltés vagy nyerészkedés

végett kártyát játszik.

KÁRTYALAP, (kártya-lap) ösz. fn. KÁRTYA-
LEVÉL.

KÁRTYALEVÉL, (kártya-levél) ösz. fn. Egy
egy levél vagy lap a játékkártyából.

KÁRTYAMESTERSÉG, (kártya-mesterség) ösz.

fn. Meglep s az avatlanok eltt bámulatos mutatvá-

nyok, melyeket a hozzáért ügyes játékos a kártya-

levelek által mutatni képes.

KÁRTYAPAPÍR v. —PAPÍROS, (kártya-pa-

pír v. — papíros) ösz. fn. Vastag, sima papiros, mely-

bl a kártyákat készítik.

KÁRTYAPÉNZ, (kártya-pénz) ösz. fn. 1) Általán

azon pénz, melylyel a kártyajátékban eléforduló kia-

dások, veszteségek fizettetnek. 2) Azon pénz, melyet a

játszó társaság a kártyákért fizetni szokott. 3) Azon
pénz, melyet a játszók ellegesen kitesznek, hogy reá

játszszanak.

KÁRTYÁS
,

(kártya-as) fn. tt. kártyás-t, tb.

— ok. 1. KÁRTYAJÁTÉKOS.
KÁRTYAVÁR, (kártya-vár) ösz. fn. Átv. ért.

hiú munka, tervezet, mely mint a kártyából rakott

alkotvány könnyen öszvedl. Kártyavár , légalkot-

mány. (Kölcsey).

KÁRTYAVETÉS, (kártya-vetés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki a kirakott kártyákból mulatsá-

gul vagy babonából jövendt mond, vagy holmi rej-

tett, titkos dolgokat fölfedezni vél.

KÁRTYAVET, (kártya-vet) ösz. mn. és fn.

Ki a kártyák különféle elrakásából jövendi vagy

rejtett dolgokat fedez föl. Kártyavetö banyák, czigány-

asszonyok. V. ö. KÁRTYAVETÉS.
KÁRTYÁZ, (kártya- az) önh. m. kártyáz-tam,

— tál, — ott, par. — z. Kártyával vagy kártyát ját-

szik. Tájszokásilag : kártyázik.

KÁRTYÁZÁS, (kártya-az-ás) fn. tt. kártyá-

zás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn va-

laki kártyáz.

KÁRTYUS, (kárty-us v. kárt-us) fn. tt kártyus-t,

tb. — ok, harm. szr. —a. Kis kárt, azaz vízmerít

kanna, faedény. Máskép : kártya, kártus.
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KARUCZA, fn. tt. karuczát, a székelyeknél kis

fatalpú futkosó szekér. ,Káré' szónak kicsinzöje :

kar-i-cza v. kar-ucza. Az olasz carrozza általában

kocsit jelent.

KARUJJAS, 1. KARMENT.
KARULY, 1. KAROLY.
KARULYA, falu a Kvári kerületben, helyr.

Karulyá-ra, —n, —ról.

KARULYFALVA, falu Bels Szolnok m. belyr.

—falvá-ra, —n,
— ról.

KARÜTÉR, (kar-üt- ér) sz. fn. Ütér a karban.

V. ö. ÜTÉR.
KARVA, falu Esztergám m. helyr. Karvá-ra,

— n, —ról.

KÁRVALLÁS
,

(kár-vallás) sz. fn. Szenved

állapot, midn valakinek kára van, midn kár éri.

KÁRVALLOTT, (kár-vallott) sz. mn. Ki kárt

szenvedett, kit valami kár ért. Sopánkodik mint a

kárvallott czigány. (Km.).

KARVALY v. KARVOLY, 1. KAROLY.

„Violám úgy futott én szemeim eltt,

Mint fürj karvaly eltt, mint árnyék nap eltt."

Zrínyi.

KARVÁNKOS, (kar-vánkos) sz. fn. Vánkos, a

karszéken, pamlagon, hintóban, stb. melyre karunkat

támasztani vagy azon nyugtatni szoktuk.

KARVAS, (1), (kar-vas) sz. fn. 1) Vas le

mez, mely a régi lovagok fegyvei kezetében a kart

borította.

„Melyeknek kezek is villogott karvassal."

Gyöngyösi István.

„Gránát s skarlát köntös van majd mindnyájokon,

Széles fringyia kard fekszik oldalokon.

Derekakon pánczél, kezeken karvasok,

Süvegeken rárók, kerecsenek, sasok."

Ugyanaz.

2) Kerítés, korlát vasból, (fa helyett) pl. hídon, lép-

cszeten.

KARVAS, (2), (kar-u-as) fn. tt. karvas t, tb.

— ok, harm. szr. — a. Nagy heged, melyet a játszó

mintegy karjára fog, és úgy húzza. (Olaszul : Viola

di braccio, (1), közönségesen csak : viola, amabból

németül : Bratsche, másképen : Armgeige).

KÁRVESZÉLY, (kár-veszély) Ösz. fn. Igen

nagy kár, mely vagyonunkat is vagy annak egy ré-

szét veszélyezteti.

KARVITORLA, (kar-vitorla) ösz. fn. Vitorla,

mely az árboczfából kinyúló egyes rúdhoz van kötve,

s mintegy karját képezi a nagy árbocznak.

KARVOLY, 1. KAROLY.
KARZAT, (kar-oz-at) fn.' tt. karzat-ot, harm.

szr. —a v. —ja. Nagyobb teremek, paloták, színhá-

zak, templomok belsején köröskörül vagy részént

emelt korlátOB folyosó vagy tér, honnan a terembe

lenézhetni. Tanácsházi-, színházi-, templomi karzat
Els, második karzat.

KARZATI, (kar-oz-at i) mn. tt. karzat-it, tb.

— ak. Karzatot illet, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
Karzati közönség.

KARZENE, (kar-zene) ösz. fn. Társas zene,
melyben egész kart képez zenészek mködnek. Egy-
házi, színházi, katonai karzene.

KAS
, (1) , hangutánzó gyök, kasmat (honnan :

kasmatol), kasuka és kastol, kastos szókban. Rokona

:

cssz gyök (csoszog, csosztat stb. szókban), és talán
kajt is (kajtat , kajtár szókban).

KAS, (2), fn. tt. kas-t, tb. —ok, harm. szr.

— a. Gyökeleme a görbét jelent ka. Általán, bizo-
nyos növények száraiból font, kötött edényféle esz-

köz
, mely rendeltetéséhez képest különféle alakú

szokott lenni. Veszszöböl , szalmából , kákából kötött

kas. Méhkas
, kocsikas

, tapogatókas, gabonakas. Teli

van a kas, (km. a terhes asszonyról). A sok kis mag
kasokat tölt. (Km.) Tótul kos, kosik. Rokon vele a
góth : kosz (edény), persa : kasztr (tartó), latin : cor-

bis
, magyar kosár stb. Innen származtatható kasul

(keresztül-kasul) szó is, minthogy a kas fonadékai
egymást átmetszik, egymásba össze-vissza folynak.

V. ö. KASUL.
KAS

,
puszta Somogyban, helyr. Kás-on, — ra,

—-ról.

KÁSA, (kása v. hár-s-a, a minek héja, háritva,

horzsolva vagy hántva van, az r bet a következ a

betvel könnyen hasonulván mint : nyárs, nyáss ]a

Bécsi codexben is], borsó bossó , hárs hás , hársfa

hásfa, társ a székelyeknél : tás / eléfordúl a szláv nyel-

vekben is ; a persában ás Vullers szerént : puls, pul-

mentum); fn. tt. kását. 1) Általán eledel, melyet kö-
zönségesen darává rlött gabonafajból , néha más
magokból vagy bogyókból, gyümölcsökbl is készí-

tenek, az elsbb esetben, ha még meg nem fzték is.

Egyébiránt ételül rendszerént sr péppé fzik vagy
pergelik. Liszt-, kukoricza-, darakása. Árpakása, zab-

kása, (Erdélyben: imazaz kási) ; gyöngykása (Gerstl
;

köles-, riskása. Bab-, borsókása. Zsemlyekása (Gries).

Bodzakása. Almakása. Kolduskása , melylyel a hur-

kákat tölteni szokták, s f alkotó része köleskása 2)

Különösebben így hívják a köleskását. Karimáskása

(1. ezt). Ludas kása, melyben lúdaprólék ftt. Szok-

tató kása, ara. ludas kása, melylyel az érkezett új

vendéget kínálják, kitoló kása (hs nélkül), melylyel

a tovább mulató vendégnek mintegy tudtára adják,

hogy Isten hírével mehet. Hajdukása, csak zsírban

pörgit , s pirított szalonnával fölszerelt köleskása.

Fordított kása, a megftt kását rántott zsíros serpe-

nybe teszik, hol alsó része kissé megpörköldvén, a

fels részét is aláfordítják.

„Ez fordított kása,

Kinek nincsen mása

;

Sczithiából vagyon származása."

Népvers (Kisfaludy-tára. kiadása).
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Kása Isten áldása. Kása nem étel, szójáték, melyben

a nem mind fnévnek s kása szóval összetettnek (ká-

sanem), mind tagadó részecskének is vétethetik. Csak

a vajasát szereti a kásának. Kása megégette a száját.

Kinek a kása megégette a száját, még a tarhót is fújja.

Kerülgeti, mint macska a forró kását (Km.)- 3) Pép-

forma sr nyálkás test, milyen az úgynevezett

harmatkása, mannakása, boszorkánykása. 4) Az elé-

rett gyümölcsök, dinnyék, tököknek ikrás belseje,

bele. 5) Lábkása Baranyában átv. ért. lábikra. Ina

kásájába harapott a kutya. 6) Gyr megyei tájdivat

szerént annyi is mint czément az építésnél.

KÁSADAG
,
(kása-dag) ösz. fn. Kóros daganat

neme a testen, melyben sr kásaforma genyedék

gyl öszve. (Ateroma).

KÁSAFÜ
,

(kása-f) ösz. fn. A báromhímesek

seregébe s kétanyások rendéhez tartozó növényfaj
;

csészéje egy virágú
,
polyvája kett, mindenik hasas,

ondója kett , a magra rán. (Milium). Fajai : Zilált

fej , tömött fejii^ feketefehér kásaf'ú.

KÁSAGÖBECS, (kása-göbecs) Ösz. fn. Apró

madarakat ldözni való göbecs, a srét legkisebb neme.

KÁSAGYÖNGY, (kása-gyöngy) ösz. fn. Kö-

leskása nagyságú, apró szem gyöngy.

KÁSAHB1LO
,
(kása-himl) ösz. fn. Apró vö-

rös himl, mely leginkább a kisgyermekeken szokott

kiütni. (Friesl).

KÁSAKÜTEG
,
(kása-küteg) ösz. fn. 1. KÁSA-

HIML.
KÁSÁL, (kás-a-al) áth. m. kásáit. A gabonane-

müt apróra, darára rli,különösen'kölest öröl.Arpát, bú-

zát, kölest kásálni. Képzése olyan, mint : dara, darál.

KÁSAMALOM, (kása-malom) ösz. fn. Malom,

melyben kását riének.

KÁSAPATAK , erdélyi falu Kolos m. ; helyr.

—patak- ra, — on, —ról.

KÁSÁS, (kás-a-as) mn. tt. kásás-t v. — at, tb.

—ak. 1) Mondják az igen elérett gyümölcsökrl,

dinnyérl stb., midn húsuk ikraformára megsürdik,

s levét nedvét veszti. Kásás alma, dinnye. 2) Mond-

ják malomról, melyben különösen kását riének.

Kásás malom.

KÁSÁSODÁS, (kás-a-as-od-ás) fn. tt. kásásodás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Túlérett állapota valamely

gyümölcsnek , midn kásássá leszen. V. ö. KÁSÁS.
KÁSÁSODIK, (kás-a-as-od-ik) k. m. kásásod-

tam, —(ál, — ott. Kásássá leszen. A dinnye, ha soká

tövén hagyják, megkásásodik. V. ö. KÁSÁS.
KÁSAVIRÁG

,
(kása-virág) ösz. fn. A kanka-

linok neméhez tartozó növényfaj , máskép enyves

kankalin. (Primula glutinosa.)

KASIMÉR , 1. KAZIMÍR.
KASKA

,
(kas-ka) kicsiny, fn. tt. kaskát. Kicsi

kas. Máskép : kasocska.

KASKANTYÚ
,

puszta Pest m. ; helyr. Kas-

kanfyú-ra, —n, — ról.

KASKÁS, (kas-ka-as) mn. és fn. It. kaskás-t

v. —at, tb. — ak. 1) Kis kassal járó, kis kast hor-

dozó. Kaskás leányka. 2) Kis kasokat csináló vagy

áruló személy.

KASKÖT
,
(kas-köt) ösz. fn. Kézmives , ki

szalmából, kákából, vesszbl kasokat köt vagy fon.

KÁSMÁRK, falu Abaúj m.; Alsó— , Fels—
helyr. Kásmárk-ra, —on, —ról.

KASMAT
,
(kas-om-at) fn. tt. kasmatot. A szé-

kelyeknél mindenféle hánytvetett portéka, mely, ha

érintik, zajt csinál. (Kriza J.). Tehát a hangutánzó

kas gyökbl. Máskép a toldalékkal : 'kasmota. Amab-
ból ered még kasmatol , mely máskép : zakatol , s

a melyben rokon zak szintén hangutánzó.

KASMATOL
,
(kas-om-at-ol) áth. m. kasmatolt.

Székely tájszó, s am. valamit több portékák vagy

holmik között motoz, keres, zakatol ; magas hangon :

kösmötöl. V. ö. KASMAT.
KASMATOLÁS

,
(kas-om-at-ol-ás) fn. tt. kas-

matolás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn
kasmatolunk.

KASMOTA
,

(kas-am-ot-a) fn. tt. kasmotát. L.

KASMAT.
KÁSO , falu Zemplén m. ; helyr. Kásó-ra,

—n ,
—ról.

KASOD, puszta Szathmár m. ; helyr. Kasód-ra,

— on ,
—ról.

KASOL
,

(kas-ol) áth. m. kasolt. Egymással

keresztbe vagyis kasul rak. V. ö. KAS.

KASOLÁS, (kas-ol-ás) fn. tt. kasolás-t , tb.

—ok. Keresztbe rakás, keresztül kasul rakás.

KASORNYA ,
(kas-or-nya, v. ö. KAS) fn. tt.

kasornyát. Székely és szathmári tájszó jelent étel-

hordó fazéknak vagy edénynek kas módjára, de

ritkásan kötött kantárját. Szegeden Kassai J. szerént

:

kaszornya.

KASOS
,

(kas-os) mn. tt. kasos-t , tb. — ak.

Kassal ellátott , fölszerelt. Kasos szekér , kocsi. Kasos

méhház.

KASS
,
puszta Pest megyében ; helyr. Kass-ra,

— on ,
—ról.

KASSA , szabad kir. v. Abaúj m. és falu Ba-

ranya m. ; helyr. Kassá-ra ,
—n ,

—ról.

KASSA-LEHOTA , falu Zólyom m. ; helyr.

—Lehotá-ra ,
—n ,

—ról.

KASSA-ÚJFALU , falu Abauj megy. , helyr.

— Újfalu-ba ,
—ban ,

—ból.

KAST , elvont törzsöke kastán, kastol és kastos

szóknak. A finn kaslet-vcl együtt hangutánzónak lát-

szik, s rokon vele : csszt. Lrincz Károly szerént

Kapnikbányán önállólag is dívik : csupa kast (azaz

,
lucsok) a ruha. V. ö. KAS

, (1) , és KASTOL.

KAST , elvont törzsöke kastély , illetleg kás-

\

télyos szónak. Rokon kast törzszsel, a mennyiben ez

is valamely keveréket jelent, tehát ,kástély* mintegy

I jkastolt', azaz kevert.

KÁSTA , fn. tt. kástát. Fiók a könyvnyomta
' toknál

,
melyben a betket tartják. Valószinüleg az

; idegen , különösen német Kantén szóból képeztetett.
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KASTÁN, (kast-án) fu. tt. kastán-t , tb. — ok.

Tájdivatosan am. papucs ; valósziuüleg a kastolástól,

vagyis csosztatástól.

KASTÉLY
,

(a latin castellum után hono-

súlt) fn. tt. kastélyt, tb. —ok, harm. szr. — a.

Eredeti ért. erdített urasági lak , vagy váracs. Szé-

lesb ért. nagyobbszerü fúri lak. Kastélyban lakó

uraság.

KASTÉLY, (kást-ély) elavult fn. melybl a

kástélyos származott.

KASTÉLY-KARCSA , 1. KARCSA.
KASTÉLYNAGY

,
(kastély-nagy) sz. fn. Az

urasági kastélynak , illetleg váracsnak gondviselje

s a váracsi szolgák ftisztje.

KÁSTÉLYOS
,

(kastély- os) mn. tt. kastélyos-t

v. — at , tb. — ak. Kinek kastélya van, kastélylyal

biró. Kástélyos földesúr
,
földesasszony.

KÁSTÉLYOS
,

(kást-ély-os) mn. tt. kástélyos-t

v. — at, tb. — ak. Mondják borról, mely zavaros,

különösen vörhenyeges szinü sem fehér sem vörös,

vagyis vörös és fehér szinübl kevert bor (Schiller-

weinj. V. ö. KAST.
KASTOL

,
(kast-ol) áth. m. kastol-t. Tisza vi-

déki szó. Sáros , sárvizes , lucskos , harmatos helyen

járva bemocskolja (pl. a ruha alját). Máskép : csata-

kol , lucskol.

KASTOS
,

(kast-os) mn. tt. kastos-t v. —at,

tb. — ak. Mondják ruháról, melyet valaki sárban,

sáros vizben , harmatos fben járva bemocskol.

Kastos szoknya, gatyaszár. Máskép : kostos , csajtos,

csajhos, csatakos, latyakos, lustos ; finnül : kostia.

KASTOSAN
,
(kast-os-an) ih. Csajhosan, csata-

kosan, lucskosan.

KÁSTYÉ , fn. tt. kástyét. Vas J. szerént kincs-

tár , kincstartó szoba a göcseji pórnépnél. Alkalma-

sint a német ,Kasten'-bl.

KASUKA , mn. tt. kasukat. Balaton mellékén

am. félesz, mintegy : kasmatoló, kasmuka. Néhutt

:

kosi.

KASUL
,
(kas-ul) ih. Görbe , egymást átmetsz

vonalakban. Keresztül kasul járni a vetésekben. V. ö.

KAS (2). Mátyusföldén így is mondják : keresztül

kulcsul , mintegy öszvekulcsolódott vonalakban. Né-

melyek azon nézetben vannak , hogy kasul ebbl
lett karsul a török kars'i névviszonyitóból, mely am.

ellen. De ezt megczáfolja a hazai kasol szó , mely

szintén Árastól ered.

KASVA , erdélyi falu Torda m. ; helyr. Kas-

vá-ra ,
—n, — röl.

KASZ , elvont gyöke kasza , továbbá kosziba,

kaszma , koszol stb. szóknak. L. ezeket.

KÁSZ , elvont gyök kászolódik v. kászkolódik,

kászu szókban. Azonos kasz gyökkel.

—KÁSZ , magas hangon : KÉSZ , ritka hasz-

nálatú összetett igeképz (k-ász , vagyis : og-ász)

turkász (tur- og-ász), fürkész (für-ög-ész), hajhász (haj-

og-ász) szókban.

KASZA
,

(kasz-a v. ka-sz-a) fn. tt. kaszát.

Gyöke : kasz vagy a hajlást, görbedést jelent ka

gyökelembl eredett , mely megvan a kacs , kacsos,

kasziba , kacsiba , kaczor , kajcs , kajcsos , kajsza,

kajmó stb. szókban, s ekkor jelent hosszúkás, ke-

véssé görbére hajlott pengéj valamit, s az egész

szó különösen vaseszközt , melylyel a földmivesek

szénát, füvet vágnak , a tímárok , tobakok , szcsök

brt faragnak , s ezt máskép : kaczá-aak is nevezik •,

vagy pedig rokon a hangutánzó has gyökkel, (,hasít'

szóban); továbbá a szanszkrit: kasz, magyar kés, tö-

rök kesz-mek, hellén xea£co , héber tii stb. szókkal,

melyek szintén hasítást , metszést, vágást jelentenek,

s e szerént kasza am. kaszó azaz metsz, vágó eszköz.

Szláv nyelven : kosza. Kaszát fenni , élesíteni. Kaszát

belevágni a fbe. Más rétjébe vágni a kaszát. (Km.)

Más nyelébe ütni a kaszát. (Km.). Farkas kaszára

vetni. (Km.). Oly egyenes a beszéde , mint a kasza.

(Km.). Kasza-kapa kerül. Egy kaszaalja rét , melyet

egy nap egy kaszás levág. Kaszát vet , néhutt am.

gáncsot (kancsut) vet.

KASZAB
,

(kasz-ab v. kasz-a-b) fn. tt. kaszab-

-ot , harm. szr. —ja. 1) Kaszaalakú hoszszú kard.

2) A levágott sörtést , marhát felkonczoló , szétdara-

boló személy , hentes. A törökben am. mészáros, hé-

berül kaczab am. vág, kaszabol. Innét a családi Kaszab

és Kaszap nevek.

KASZABÁNYA, bánya Hunyad m. ; helyr.

— bányá-ra ,
—n ,

— ról.

KASZABOL, (kasz-a-b- ol) áth. m. kaszabol-t.

Kaszabbal vagdal , konczol , aprít. Kaszabolni a leölt

sertéseket. Átv. ért. karddal hadakozva , verekedve,

öszvevagdal , Öldös. Kaszabolni az ellenséget.

KASZABOLÁS
,
(kasz-a-b ol- ás) fn. tt. kasza-

bolás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Vagdalás ,
bon-

czolás , aprítás, öldöklés , melyet valaki kaszabbal,

illetleg karddal visz véghez.

KASZADINNYE ,
(kasza-dinnye) ösz. fn. Né-

hutt am. hosszú görög dinnye.

KASZAÉK
,

(kasza-ék) ösz. fn. A kaszavasat

nyelébe szorító ék.

KASZAÉL . (kasza-él) ösz. fu. A kaszavasnak

metsz része.

KASZAFÉNY ,
(kasza-fény) ösz. fn. Hevesben

am. kaszások fenkove , kaszak.

KASZAPOK
,
(kasza-fok) ösz. fn. A kaszavas-

nak hátulsó tompa része.

KASZAHAL
,
(kasza-hal) 1. GARDA(HAL).

KASZAHÁZA , falu Szála m. ; helyr. Kasza-

házá-ra ,
—n , —ról.

KASZAHUGY, (kasza- húgy) ösz. fn. Az égnek

déli félkörén lev , s téli éjeken látszó, kaszaalakú,

kitünöleg fényes csillagzat (Oryon), máskép kaszás,

melytl nem messze látszik a legfényesebb Syrius

mit a köznép Sánta hátának nevez , ki a kaszások-

nak enni visz. „Egybefoghatod e a íiastyúk fényl

csillagit, vagy a kaszahúgy kerületét elhányhatod-e ?"



431 KASZAJ—KASZANYUG KASZAÖRV—KASZIBÁL 432

Jób. 38, 31. Káldi. ,Húgy' itt ,hold'- v. ,hód'-ból

módosult. V. ö. HÚGY, (1).

KASZAJ , tájdivatos, kazal helyett ; 1. ezt.

KASZAKO
,

(kasza-kö) ösz. fn. A kaszások

hosszúkás köszörüköve , melyet rendesen tülöktok-

mányban oldalra akasztva viselnek, fenkö. Kaszakö

a fülébe , ezt a boszorkánynyomás ellen mondják a

babonások , estve lefekvéskor.

KASZÁL 1. KAZAL.
' KASZÁL

,
(kasz-a-al) áth. m. kaszál-t. 1) Va-

lamit kaszával vág , levág. Szénát , sarjút , lóherét,

gabonát
,
gyomot , csatét kaszálni. Lekaszálni a giz-

gazt. Megkaszálni ,
megkapálni a kertet. Tudja Pál,

hol kaszál. (Km.). 2) Átv. ért. mondják emberrl,

kinek csámpás a lába , s azt mentében ágy húzza,

rakja, mintha kaszálna vele.

KASZÁLÁS
,

(kasz-a-al-ás) fn. tt. kaszálás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, kézi foglalatos-

ság, midn valaki kaszál. A kaszálás ers munka,

megviseli a karokat, és a derekat. Kaszálásban elfá-

radni. V. ö. KASZÁL.
KASZÁLÁSKOR, (kaszálás-kor) ih. Kaszálás

idején , folytában , midn kaszálnak , nyárel havá-

ban. Kaszáláskor ártalmas a gyakori es. Kaszálás-

kor lesz két esztendeje , hogy . . .

KASZÁLATLAN, (kasz-a-al-at-lan) mn. tt.

kaszálatlan-t , tb. —ok. Amit nem kaszáltak le. Ka-

szálatlan rétek. Határozóként am. kaszálatlanul, le-

vagy meg nem kaszálva.

KASZÁLATLANUL, (kasz-a-al-at-lan-ul) ih.

Kaszálatlan állapotban, lábán hagyja (a füvet, ga-

bonát stb.).

KASZÁLÓ
,
(ka-sz-a-al-ó) mn. és fn. tt. kaszá-

lót. 1) Aki kaszál, vagyis valamit kaszával vágva

dolgozik. Kaszáló napszámosok , legények. Mondják

eszközrl is : kaszáló gép. 2) Meztelek, melyet lege-

letlenül hagynak az illet birtokosok , hogy a fü

megnjön rajta , s kaszálni lehessen. A mezség egy

részét legelnek, a többit kaszálónak hagyni.

KASZAMAKK, (kasza-makk) ösz. fn. Gomb
a kasza tövén , hogy nyelébe alkalmasban lehessen

beszorítani.

KASZAMANKÓ, (kasza-mankó) ösz. fn. A ka-

szanyélbe ütött, egyik a nyél végén, másik közepe

táján lev horgas fák , melyeket megmarkol a kaszás.

KASZAMIVES
,
(kasza-míves) ösz. fn. Kovács,

illetleg gyáros , vaskohos, ki kaszákat készít.

KASZANYÉL v. —NYEL, (kasza-nyél v. nyel)

ösz. fn. A kaszavas fülébe ütött s fogantós nyél.

„Vagyok olyan legény, mint te,

Vágok olyan rendet , mint te
,

Ha nem hiszed
,
gyere velem

,

Fogd meg az én kaszanyelem."

Népdal.

KASZANYÜG, (kasza-nyüg) ösz. fn. A babok
neméhez tarfo,ó növényfaj ; levélkéi láncsásak , tom-

pák
;
pálhái félnyíl-szabásuak

;
árhegyük , ép élük.

(Vicia cracca.) Nygnek mondatik, mert a beleakadó

kaszát a vágásban hátráltatja.

KASZAÖRV, (kasza-örv) ösz. fn. A kaszát

nyelébe szorító vas karika.

KASZAPÉNGE ,
(kasza-pénge) ösz. fn. A ka-

szának vágó vasa.

KASZAPÉNGÉS, (kasza-péngés) ösz. fn. A
kasza vasának érintésre vagy fenéskor sajátságos

csengése.

KASZAPER
,
puszta Békés m. ; helyr. Kasza-

per-re ,
— én, — rl.

KASZARITKA
,

puszta Szabolcs m. ; helyr.

Kaszaritká-ra ,
—n ,

— ról.

KASZÁRNYA
,
(közelebbrl a franczia caserne

után honosult , ez pedig a latin casa szóból , hihe-

tleg casa d'arme összetétel által képeztetett néme-

tül : Caserne ; olaszul : caserma) fn. tt. kaszárnyát.

A katonák számára épített különös ház, magyarosan :

laktanya , szabatosabban hadtanya , katonalak , had-

lak, hadház. Károlykaszárnya, ülli kaszárnya Pesten.

KASZÁS
, (1) ,

(kasz-a-as) fn. tt. kaszás-t
, tb.

— ok, harm. szr. — a. 1) Munkás , ki holmi növé-

nyeket kaszával vág. A kaszások beállnak a rétbe,

rendeket vágnak , kaszát fennek , köszörülnek. 2) Há-

borúban fordított kaszával fegyverkezett ember. 3)

Csillagzat az égen , 1. KASZAHÚGY. 4) Igen hosszú

lábú pók , melynek lábai kasza gyanánt szétgör-

bednek.

KASZÁS, (2), (kasz-a-as) mn. tt. kaszást v.

— at , tb. — ák. 1) Kaszával ellátott, fölszerelt, föl-

fegyverzett. Kaszás napszámosok. Kaszás hadak.

Kaszás hadi szekerek. 2) Átv. ért. csámpás , kifordí-

tott lábú ember vagy barom , melynek hátulsó lábai,

csánkjai kifelé fordulnak. Kaszás ökör. Máskép : kaj-

csos , kajszos.

KASZÁSBÉR
,
(kaszás-bér) ösz. fn. Bér vagy

napi dij , melyet a kaszásoknak fizetni szoktak.

KASZÁSLÉ
,
(kaszás-lé) ösz. fn. Eczetes, fog-

hajmás lé , füstölt disznóoldalassal , vagy sódarral.

KASZÁSPÓK, (kaszás-pók) ösz. fn. Sovány

karcsú derekú s hosszú lábú pókfaj. Gúnyosan így

nevezik a kurta derekú és vékony hosszú lábú

embert.

KASZATOK
,
(kasza-tok) ösz. fn. A fenkövet

tartó fa vagy csont kupa. Székely szó. (Ferenczi

János.)

KASZAÜLO
,
(kasza-ül) ösz. fn. Alul hegyes

kisded ül , melyen a kaszások megtompult kaszáji-

kat élesítik.

KASZAVAS
,

(kasza-vas) ösz. fn. A kaszának

pengéje , vágó része.

KASZIBA
,

(kasz-i-ba v. kasz-i-va) mn. tt. ka-

szibát. Gyökeleme : ka , melybl kasz v. kacs am.

görbés , horgas , továbbá kicsinyezve : kaszi, kasziva,

kasziba, mint ragy , ragyi
, ragyiva

,
par

,
pari

,
pa-

ripa. V. ö. KACSIBA.
KASZIBÁL

,
(kasz-i-ba-al) áth. m. kaszibáll.

Törzsöke a görbeséget jelent kasz , melybl lett ka-
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szab , s kicsinyezve kaszib , kasziba , kaszibál. Mint-

hogy a kasziba és kacsiba görbét, horgasát jelente-

nek ; innen kaszibál tulajd. am. valamit görbén, gör-

be-gurbán csinál. Átv. és szokott ért. valamit össze-

vissza hány, kever, kuszál, czimbál , különösen

hajat , szrt , serényt , kendert , fonalat , czérnát s

ily nemüeket.

KASZIBÁS
,
(kasz-i-ba-as) mn. tt. kaszibás-t v.

— at , tb. —ak. Horgas lábú. Máskép : kacsibás.

KASZIMBÁL v. KASZINBÁL, 1. KASZIBÁL.

KÁSZKOLÓDIK
,
(kász-og-ol-ó-od-ik) 1. KÁ-

SZOLÓDIK.
KASZMA, (kasz-ma v. kasz-va) elavult törzsök;

melybl eredt a kasztnál , kaszmálódik. Gyöke lenne

a görbét jelent ka , innen kasz , kaszó , kaszva,

kaszma ; mint : tuty , tutyva , tutyma, szusz , szuszva,

szuszma stb. Jelent horgasán, rendetlenül összebonyo-

lított valamit. Rokon vele a kuszma, kuszmál.

KÁSZMA, alkalmasint a hellén <yná<rna. L.

PÁSZMA.
KASZMÁL, (kasz-ma-al) áth. 1. KUSZMÁL.

KASZMÁLÓDIK
,
(kasz-ma-al-ó-d-ik) belsz. m.

kaszmálód-tam ,
— tál ,

— ott. Görbén, horgasán,

egymásba fonódva , tekeredve bebonyolodik
, p. a

czérna, selyemszálak. V. ö. KASZMÁL.

KASZNÁCS, ALSÓ—, FELS—, faluk Krasz-

na m. ; helyr. Kasznács-ra ,
— on ,

—ról.

KASZNÁR
,

(a német Kastner szóból honosult-

nak tartják , egyébiránt khazine [hazna] a törökben,

khazneh az arabban kincset jelent , innen az arab,

persa khazander , török khazinedar v. haznadar am.

kincstartó); fn. tt. kasznár-t , tb. — ok , harm. szr.

— a. Urodalmi tiszt, kinek kezelése, felügyelése és

számadása alatt különösen a gabonatárak állanak.

Rangra nézve az ispán fölött és tiszttartó, vagy szám-

tartó alatt van.

KASZNÁRI
,
(kasznár-i) mn. tt. kasznári-t , tb.

— ak. Kasznárt illet , arra vonatkozó , ahhoz tar-

tozó. Kasznári tisztség , kötelesség
,
felügyelés, fizetés.

KASZNÁRSÁG
,

(kasznár-ság) fn. tt. kasznár-

ság-ot, harm. szr. — a. Kasznári hivatal.

KASZÓ
,
puszta Somogy m. ; helyr. Kaszó-ra

y—n ,
—ról.

KASZOL v. KÁSZOL 1. KÁSZU.

KÁSZOLÓDÁS, (kász-ol-ó-od-ás) fn. tt. kászol-

ódás-t , tb. —ok , harm. szr. — a. Cselekvés, midn
valaki kászolódik.

KÁSZOLÓDIK, (kász-ol-ó-od-ik) belsz. m.

kászolód-tam ,
— tál ,

—ott. Rokon a kaszma, kasz-

málódik és gázol
,
gázolódik szókkal. Tréfás kifejezés,

s am. rendetlenül elszórt ruháit felöltve , holmiját

összeszedve, vagy fölkapkodva lábra kel, bontakozik,

hogy tovább menjen. Azok /elkoszolódva futni kez-

denek. (Heltai). Mondják különösen utasokról , kik

valahol meghálván , vagy tanyázván ismét tovább

készülnek. Ideje már , hogy koszolódjunk. Nagy nehe-

AKAD. NAGY SZÓTÁB. III. KÖT.

zen kikászolódtunk. Értelemre hasonló hozzá a vé-

konyhangú : készüldik.

KÁSZON, (1), fiókszék a csiki székely székben
;

helyr. Kászon-ba ,
—ban ,

—ból.

KÁSZON, (2), NAGY—, KIS—, erdélyi falvak

a Székelyföldön; helyr. Kászon-ba, — ban ,
— ból.

KÁSZONY , MEZ— falu Bereg m. ; helyr.

Kászony-ba ,
— ban ,

—ból.

KASZÓPOLYÁNA, falu Máramaros m. ; helyr.

—polyáná-ra ,

—n, — ról.

KASZT, fn. tt. kasztot. Indiában és a régi Egyip-

tomban örökösi családtörzs vagy polgári rend , osz-

tály , mely a más törzszsel vagy osztálylyal kevere-

dést meg nem trte. Azt tartják, hogy a latin castus

szóból eredett spanyol és portugál casta névvel azonos.

KASZTA-DIÓ
,

(kaszta-dió) ösz. fn. Igen fás

és nehéz feltöretü dió , melynek bele a bels hártyá-

val úgy össze van nve , hogy nehéz kivenni. Pere-

nye táján Vas vármegyében divatos szó. Néhutt

:

gesztes dió
,

(tájdivatosan : geszty dió) melytl csak

a mélyebb hangokban különbözve , egyébként ezzel

egészen egyezik.

KÁSZTÓ, erdélyi falu a Szászföldön; helyr.

Kásztó-ra , —rc ,
— ról.

KÁSZTOR , 1. HÓD
, (2).

KÁSZU
,

(kász-u) fn. tt. kászu-t. Egy eredet-

nek látszik a görbést, horgasát jelent kasz v. kacs

gyökkel. Göcsejben : kaszol (Plánder Ferencz). r-
ségben : kázlu (Zakál György). Összehajtott, s mint-

egy gúzsolt fahéjból csinált köpücske , melybe epret

szednek , sajtot tesznek stb. Egy kászuval epret szedni.

így nevezik a csizmadiák csirízes edényét is.

KAT , elvont gyök és hangutánzó a katak , ka-

takol , kattog , katrat , kattogtat szókban ; rokon vele

a csata , csattog , csatináz szókban eléforduló csat

;

továbbá kotor , kotorász , kutat igék kot, és pattog,

pattogtat igék pat gyöke.

—KAT , —KET , összetett igeképzö (—k-at

vagyis —og-at) mint : ríkat (=ri-og-at) , síkat, resz-

ket (=rez-eg-et , rez gyöktl, honnan rezzen is).

KATA , ni kn. A Katalin szónak rövidített

mása. Katasszony , Kata néne , Bolond Kata, nép-

mesebeli személy , Bolond Jancsi felesége. Változa-

tai : Kató , Katus.

KATA, (l)fn. tt. kátát. Kassai J. szerént a Hegy-

alján a gyalom öblének , illetleg farkának a neve.

Azonosnak látszik kada szóval ; 1. ezt.

KATA, (2), NAGY—, m. v., SZ. MÁRTON—,
SZ. LÖRINCZ— , faluk, EGRES—, BOLDOG—, SZ.

TAMÁS—,
puszták Pest m. ; helyr. Kátá-ra, —n,

— ról.

KATÁDFA , falu Baranya m. ; helyr. —fá-ra,

— n ,
— ról.

KATAFA, falu Vas megyében ; helyr. —fára,

— n ,
— ról.

KATAK
,
(katak) hangutánzó fn. tt. katak-ot,

harm. szr. —ja. Fából csinált kattogó játékszer,

vagy kerepel.

28
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KATAKOL
,

(kat-ak-ol) öuh. m. katukol-t.

Kattogó fajátékszerrel játszik, kerepel. Átv. ért. lár-

máz, veri a levegt , mint a katak vagy kerepl. Ne

katakolj a fülembe.

KATAKOLÁS, (kat-ak-ol-ás) fn. tt. katakolás-t,

tb. — ok, harm. szr. — a. Katákkal játszás, kerepe-

lés. Üres lármázás , locsogás.

KATALIN, (1) (a hellén xa&aoóg után alakult,

mely ain. tiszta , szepltlen) , ni kn. tt. Katalin-t,

tb. —ok , harm. szr. —ja. Catharina. Köz nyelven

a nagyobb korú : Kata, v. Katus, v. Kató, v. Katu,

Kat'asszony, Kata néne ; a fiatalabb : Kati, Katicza,

Katka, Katinka. „Hej Katiczám, Katiczám, szeretsz-e

még igazán?" (Népd.)

KATALIN, (2) falu Kvár vidékén, puszták Nó-

grád és Pozsony m. ; helyr. Katalin-ba, — ban, — ból.

KATALINFALVA , falu Torontál m. és Kvár
vidékén ; helyr. —falvára ,

—n ,
—ról.

KATALINKA
,

(katalin-ka) fn. tt. Katalinkát.

1) Kis vagy kedves Katalin. 2) L. FÜSKATA.

KATÁNG v. KATÁNG-
,

(kat-án-og v. kat-an-

og) fn. tt. katáng- ot, harm. szr. —ja. Együttnemz,

s egyenlns növénynem ; vaczka kevéssé polyvás
;

fészke tövön pikkelyes ; virága kék , néha fehér.

(Cichorium.) Fajai : mezei, apró, endivia k.

KATÁNGFÜ, (katáng-fü) 1. KATÁNG.

KATÁNGKÁVÉ, (katáng-kávé) ösz. fn. Ka-

táng növénybl készített kávépót.

KATÁNGKÓRÓ ,
(katáng-kóró) ösz. fn. lásd :

KATTAN, (1).

KATANGOL, (kat-an-og-ol) önh. Kattogva jár.

L. CSATANGOL.
KATAPILA

,
(kata-pila) ösz. fn. Tréfás gúny-

neve az együgy
,
gyáva , elasszonyosodott férfinak,

máskép : Katuska. Ha a Bolond Kata , és Széli Pila

divatos kifejezéseket veszszük , szoros tulajd. ért.

katapila jelent ostoba szeleburdit.

KATÁT, (kat-at) áth. m. kalat-tam ,
— tál,

— ott
,
par. katass. Lugossy József ,Hangreudi pár-

huzamsában ketet szóval állíttatik egybe, mely Ke-

menesalján am. tapogatódzik, keresgél , kémleldik,

tehát kutat (=kotat) szó módosulata s rokon ,kat-

angol' s ,katrat' szókkal is.

KÁTÉ , fn. tt. káté-t. A hellen-latin catechismus

szónak (mely am. kérdések éa feleletek könyve) meg-

rövidített származéka. Jelent kereszténytanban való

oktatást , és azon könyvet , melyben ezen oktatás

foglaltatik. Különben e nevezet leginkább a pro-

testánsoknál divatozik. Kis káté, nagy káté.

KATHOLIKUS, (hellen-latin szó, jelentése:

közönséges , egyetemes) fn. és mn. tt. katholikus-t,

tb. — ok v. —ák. Szoros ért. a római keresztény

anyaszentegyház tanait valló , s a római pápát mint

a Krisztus anyaszentegyházának látható fejét tisztel

keresztény hív. Latin szertartású
,
görög szertartása

katholikusok. A reformátzio ideje óta népies nyelven :

pálpista.

KATI, (kat-i) tt. kati-t ; KATICZA, (kat-i-cza),

KATIKA
,

(kat-i-ka) tt. katiezát, katikát. Kicsinyí-

tett módositványai a Katalin ni keresztnévnek.

KATICZÁSKODIK, (kat-i-cza-as-kod-ik) lásd:

KATUSKODIK.
KATIKA

,
(kat-i-ka) fn. tt. katiká-t. Növényfaj

a sisakvirágok nemébl , máskép : katikarépa , kék

sisakfü , tetüfü. (Aconitum napellus.)

KATINKA
,
(kat-i-n-ka) 1. KATI.

KATIPILA , 1. KATAPILA.

KATLAN, (kad-l-an, v. ö. KAD ; a latin : calil-

lus v. catinus , hellén : xórvXog
}
xotvlt] szókkal egy

eredetnek látszik ; a szláv nyelvekben: kotlom, kotlina,

kotla, kotel) fn. tt. katlan- 1 , tb. —ok, harm. szr.

— a v. —ja. 1) Üstnek vagy rézfazéknak öblös helye,

mely alatt tüzet raknak. Katlan száda v. szája , hol

a tüzelnek valót berakják. 2) Tájszokás szerént

maga az üst , rézfazék. 3) A tzokádó hegyek akná-

ja, szája.

KATLANKÓRÓ
,

(katlan-kóró) ösz. fn. Bod-

rogközi tájszó. L. KATÁNGKÓRÓ.

KATLANOS
,

(katlan-os) mn. és fn. tt. kat-

lanos-t v. — at. tb. — ak, midn fn. — ok. 1) Kat-

lannal ellátott. Katlanos konyha. 2) Mives , ki üstö-

ket , fazekakat rézbl vagy vasból készít.

KATLANTÁMASZTÓ, (katlan-támasztó) ösz.

fn. Tréfás kifejezés
,
jelent konyhán ácsorgó szám-

feletti cselédet , vagy szegényt , kit mindenre hasz-

nál , mindenfelé küldöz a rendes konyhanép.

KATÓ, ni kn. máskép: Kata, (Catharina),

tt. Kató-t. Nagyobb , idsb Katalin. Könny Katót

tánezba vinni, (mert magától is örömest megy). Km.

KÁTO
,
puszta Kis-Kuuságban ; helyr. Kató-

ra ,
—n ,

— ról.

KÁTOLY , falu Baranya m. ; helyr. Kátoly-ra,

—on ,
—ról.

KATONA, (1), (kat-on-a 1. itt alább) fn. tt.

katonát. Alakra nézve rokonok vele : hadona , boro-

na , marezona , akona
,

gabona , babona , s a lá-

gyított burgonya , tarhonya , kocsonya
,

jegenye,

tergenye , berkenye. Gyöke vagy kat (kemény

lehelettel) hangutánzó s e szerént katona am.

csattogó v. csattogva járókel, s ezen fogalom lát-

szik lappangaui a katangol , katyangol , csatangol

stb. szókban ; vagy hat (kihat , behat , felhat , elhat,

lehat) , tehát katona am. ható , messzeható vagyis

fegyverható (a szanszkritban at am. mozog , ugrik)
;

vagy végre had szóból származtatva am. hadona; in-

nen származik hadonáz is. Vannak, kik ,continua' (t. i.

militia) szóból származtatják , azt állítván , hogy e

név csak az óta divatos , mióta állandó katonaság

(continua militia) létezik. Azonban ez tévedés. Már

a XVI. századbeli nyelvemlékekben gyakran eléjön.

pl. .Egy néhány katona vagyon, kiknek soha neta-

lán szakálos (puska) sem volt kezébe , nem hogy lü-

ni tudna" (1555-diki levél. SzalayÁ. gyjt.). „Fényes
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sok szép szerszám , vitézl nagy szépség , katona ta-

lálmány. 1-

(Balassa Bálinttól, szintén a XVI. szá-

zadban. Toldy F. kézikönyve.) „Katona szerszámban
j

jó lovaknak hátán." (Rimay J. a XVII. században, i

Ugyanott.) Szokott jelentései 1) Széles ért. bizonyos

hadsereghez esküvel lekötött fegyveres ember. Gya- i

log , lovas , mezei , várbeli ,
tengeri katona. Polgári

j

katona. Állandó , rendes
,
felkel katona. Katonának

|

beállni
,
feleskünni. Jó katona. Te is jó katona , én is

j

jó katona , ne bántsuk egymást. (Km.). Fiatal katona.

Fiatal katonából válik a vén koldus. (Km.). Vén ka- í

tona. Vén katonának élesebb a kardja. Rósz katona
\

az, kinek a fegyvere is nehéz. Félénk katonának hátul
[

van a sebe. Félékeny katonának nem sír az anyja,
j

(Km.). Boldog asszony katonája
,
pápa katonája am. '•

félénk
,
gyáva. 2) Szorosb ért. lovas vitéz, ellentéte :

'

hajdú, innen a közmondás : Lóra katona , tehénre
]

hajdú. A megyei fegyveres szolgák közt is megvan e
j

különbség. Vármegye katonája am. lovas , vármegye

hajdúja am. gyalog. A török nyelv szintén ez érte-

lemben vette át mind a , hajdú* mind a ,katona' ne-

vezetet (Hindoghlu. Franczia-török rész. 501. lap).

KATONA
, (2) , erdélyi falu Kolos m. ; helyr.

Katoná-ra ,
— n ,

—ról.

KATONAÁLLÍTÁS, (katona-állítás) ösz. fn.

Fegyverviselésre alkalmas legények kiválogatása, és

a hadsereghez szolgáltatása.

KATONAÁLLÍTÁSI, (katona-állítási) ösz. mn.

Katouaállítást illet, arra vonatkozó. Katonaállítási

kötelesség , idszak.

KATONABECSÜLET, (katona-becsület) ösz.

fn. Katonákat megillet bels dísz , mely szerént a

katonai vitézségre s esküjök és zászlójuk iránti h-
ségre sokat tartanak.

KATONABÉKA
,
(katona-béka) Ösz. fn. Mocsá-

rokban lakó zöld béka , melyet némelyek megesz-

nek. Nevét talán a zöld dolmányos katonáktól vette,

vagy mivel nagyokat szökik, ugrik , mint a lovas

katona.

KATONABÉLES
,
(katona-béles) Ösz. fn. Mar-

havelövel bekent v. töltött és kirántott kenyér vagy

zsemlyeszelet.

KATONABESZÁLLÁSOLÁS
,
(katona-be szál-

lásolás) ösz. fn. Katonának vagy katonáknak szállá-

sokra elhelyezése.

KATONACZENK, (katona- czenk) ösz. fn. 1) A
hadseregnél holmi szolgálatokat tev fegyvertelen

nép, különösen
, kik a tiszteket szolgálják 5 újoncz.

KATONADOLOG, (katona-dolog) ösz. fn.

Mondják olyasféle bajról , szenvedésrl , melynek

legjobb orvossága a türelem. Semmi az, csak katona-

dolog
,

péld. midn a gyermek elesik , és jól megüti

magát.

KATONAELBOCSÁTÁS
,
(katona-el- bocsátás)

ösz. fn. A kiszolgált vagy szolgálatra képtelenné lett

katonának szabadon eresztése.

KATONAÉLELMEZÉS, (katona-élelmezés) ösz.

fn. A katonának élelemmel ellátása.

KATONAÉLET, (katona-élet) Ösz. fn. Élet,

mennyiben azt valaki katonai dolgok gyakorlatával

tölti. Szép élet
,
gyöngy élet , ennél szebb nem lehet.

(Amadé.) Katonaélet czifra nyomorúság. (Km.)

KATONAESKÜ
,

(katona-eskü) ösz. fn. Inne-

pélyes eskü , mely által a hadseregbe sorozott ka-

tona bizonyos zászlóhoz szegdik, s hazájának vagy

fejedelmének hséget fogad.

KATONAFOGDOSÁS
,
(katona-fogdosás) ösz.

fn. Hazánkban nem rég megsznt szokás , midn a

katonának való legénységet erszakosan fogták Ös sze
§

KATONAFOLT, (katona-folt) ösz. fn. 1) A
magyar, különösen katona nadrág térdhajlásába var-

rott folt , hogy a lábszárt egyenessé alakítsa , vagy

görbeségét eltakarja. 2) Zsák lyukába dugott szal-

macsutak.

KATONAI
,

(kat-on-a-i) mn. tt. katonait , tb.

— ak. Katonákat illet, ahhoz tartozó, reájok vonat-

kozó. Katonai rend , kötelesség
,

fegyelem , hség.

Katonai határrvidék.

KATONAINAS
,
(katona-inas) ösz. fn. 1. KA-

TONACZENK, 1).

KATONAING
,

(katona-ing) ösz. fn. Durvább

szövet vászonból készített ing, milyet a közkatonák

a hadi ruhatárból kapnak.

KATONAINTÉZET, (katona- intézet) 1. KA-
TONAISKOLA.

KATONAISKOLA, (katona-iskola) ösz. fn.

Tanulóintézet , melyben a katonaéletre szánt ifjak,

vagy már szolgálatban lev katonák hadi tudomá-

nyokra, fegyvergyakorlatra stb. képeztetnek.

KATONAKABÁT, (katona-kabát) ösz. fn. Ka-

bátféle felölt , bizonyos szinü hajtókával , és sza-

bással , milyet a katonák viselnek.

KATONAKENYÉR, (katona-kenyér) ösz. fn.

1) Meghatározott minség és nagyságú kenyér,

milyet a katonák számára sütnek. Katonai köz nyel-

ven : prófunt , komiszkenyér, berdó. 2) Átv. ért. ka-

tonaélet. Nehéz a katonakenyér.

KATONAMENTES
,
(katona-mentes) ösz. mn.

Aki katonaságra nem köteleztetik. Jobban : katona-

ságmentes.

KATONANADRÁG, (katona nadrág) ösz. fn.

A katonai egyenruházathoz tartozó nadrág. Fekete-

sárga zsinórzatu katonanadrág, a magyar gyalog ezre-

deknél.

KATONÁNÉ, (katona-né) fn. tt. katonáné-t.

Katona felesége.

KATONANÖVENDÉK, (katona-növendék) ösz.

fn. Katonaságra készül ifjú valamely katonaiskolá-

ban vagy intézetben.

KATONAPÉNZ
,
(katona-pénz) Ösz. fn. Pénz,

zsold , napi díj , melyet a katonák a hadipénztárból

kapnak.

28*
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KATONARAB, (katona-rab) ösz. fn. Széles

ért. minden rab , kit katonai törvény szerént ítéltek

el , s katonai fogságban , börtönben tartanak. Szoros

ért. a fönnemlített mód szerént elitélt és bebörtönö-

zött katona.

KATONAREND ,
(katona-rend) ösz. fn. l) A

társadalomnak azon osztálya , melyhez a katonák

mint olyanok tartoznak , különböztetésül az egyházi

és polgári rendtl. 2) A kiállított katonaság által

képzett sor a hadi gyakorlatokban, indulásban stb.

KATONARUHA, (katona-ruha) ösz. fn. Egyen-

ruha a katonaságnál , különösen egy ilyen ruha-

darab.

KATONÁS
,

(kat-on-a-as) mn. tt. katonás-t, v.

—at , tb. — ak. Katona tulajdonságaival, péld. bá-

torsággal , kitüréssel biró ; feszes magatartású ; ke-

mény ; szigorú, pontos. Katonás legény. Ej be katonás

idÖ van ma ! Katonás asszony , férfias természet,

kardos asszony.

KATONASÁG, (kat-on-a-ság) fn. tt. katona-

ság-ot , harm. szr. —a. 1) Katonaélet. A katonaságot

kerülni. 2) Katonákból álló sereg , csapat , katonák

sokasága. Magyar , német , olasz , lengyel katonaság.

Lovas, gyalog katonaság. Véghelyi , állandó , rendes

katonaság.

KATONÁSAN, (kat-on-a-as-an) ih. Vitéz, bátor,

kemény katona módjára , szilárdan. Katonásan meg-

állni a sarat. Katonásan tartsd magadat.

KATONASÁTOR
,

(katona-sátor) ösz. fn. Sá-

tor , melyet a katonaság táborozáskor felüt , vagy

magával hordoz.

KATONÁSDI
,
(kat-on-a-as-di) fn. tt. katonás-

di-t , tb. —k. A katonai gyakorlatokat utánozó,

majmoló játék , mulatság. Katonásdit játszó gyer-

mekek.

KATONASEREG
,

(katona-sereg) ösz. fn. Ka-

tonákból álló sereg , sokaság , hadnép.

KATONÁSKODÁS
,
(kat-on-a-as-kod-ás) fn. tt.

katonáskodás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Katonai

élet folytatása
,
gyakorlása. Megunni a hosszas kato-

náskodást.

KATONÁSKODÁSI, (kat-on-a-as-kod-ás-i) mn.

tt. katonáskodási-t , tb. — ak. Katonáskodásra vo-

natkozó, pl. katonáskodási kötelesség.

KATONÁSKODIK
,

(kat-on-a-as-kod-ik) k. m.

katonáskod-tam ,
—tál ,

—ott. Katonaéletet gyako-

rol, a hazát és íejedelmet mint katona szolgálja.

KATONASZÁLLÁS
,

(katona-szállás) ösz. fn.

A katonák számára rendelt lakhely , tanya
,

péld. a

kaszárnyákban vagy magánházaknál.

KATONASZEDÉS
,

(katona-szedés) ösz. fn. 1.

KATONAÁLLÍTÁS.
KATONASZEGODES, (katona-szegödés) ösz.

fn. Szegödés , vagy szerzdés , melynél fogva valaki

bizonyos számú évekre katonai szolgálatra lekötelezi

magát. Nyolcz , tiz évi katonaszegödés. Új katona sze-

gödésre lépni.

KATONASZOKAS
,

(katona-szokás) ösz. fn.

Cselekvési , magatartási , viseleti szokás , sajátság,

mely különösen a katonáknál divatozik.

KATONASZOLGÁLAT, (katona- szolgálat) ösz.

fn. Katonai kötelességek gyakorlata
,

péld. az rál-

lás , hadi gyakorlat, harczbamenés , ütközet, mind-

annyi katonaszolgálat.

KATONASZÖKÉS
,

(katona-szökés) ösz. fn.

Hütlenségi bntett , midn a zászlóhoz eskütt ka-

tona , mieltt szolgálati ideje kitelt volna, elszökik.

KATONASZÖKÉSI
,

(katona-szökési) ösz. mn.

Katonaszökésre vonatkozó , azzal járó. Katonaszö-

kési bün.

KATONASZÖKÖTT
,
(katona-szökött) 1. SZÖ-

KÖTT KATONA.
KATONATANYÁZÁS

,
(katona-tanyázás) ösz.

fn. A katonaságnak valamely vidék helységei- s vá-

rosaiban csoportos elhelyezkedése és tartózkodása.

KATONATÁRS
,

(katona-társ) ösz. fn. Fegy-

vertárs , bajtárs. Ugyanazon hadseregben , ezredben,

században stb. szolgáló katonák egymásnak kato-

natársai.

KATONATARTÁS, (katona-tartás) ösz. fn. 1)

Széles ért. a katonaságnak mindennem szüksége-

sekkel való ellátása. 2) Szorosb ért. a szállásoló,

vagy általkel katonáknak tanyával , ágygyal , s ki-

szabott étellel való ellátása. Valakit a katonatartástól

fölmenteni.

KATONATISZT
,
(katona-tiszt) ösz. fn. Szokott

ért. minden föltiszt a hadnagytól kezdve fölfelé, és a

törzstisztek. V. ö. TISZT.

KATONATÖRVÉNY
,
(katona-törvény) ösz. fn.

Különösen a katonai fegyelmet és kihágásokat tár-

gyazó törvény , illetleg törvénykönyv.

KATONAÚJONCZ
,

(katona-újoncz) ösa. fn.

Katonának újonnan állított vagy szegdött személy,

ki a katonaszolgálatot csak most kezdi tanulni. Fel-

öltöztetni
,
fölesketni

,
gyakorolni a katonaújonczokat.

KATONAÜGY
,

(katona-ügy) Ösz. fn. Általán

minden dolog , mi szorosan a katonaságot , mint

olyat , illeti.

KATONAVESZTÖFA
,

(katona-veszt-fa) ösz.

fn. Alkalmilag állított veszt- v. akasztófa , melyre a

hadi törvény szerént kötélre itélt katonát felkötik.

KATONAVISELT
,

(katona-viselt) ösz. mn.

Oly emberrl mondják , ki egykoron katona volt.

Katonaviselt
,
jártas keltés ember.

KÁTOV , falu Nyitra megyében ; helyr. Kálov-

ra ,
—on ,

—ról.

KATRABÓCZA, KATRABOCZA
,

(alkalma-

sint am. kavart boza). Balaton melléki szó
;

jelent

tejlevest , melybe turódarabokat hánynak és kavar-

nak. V. ö. BOZA.
KÁTRÁNY v. KÁTRÁN, (francziául: guitran,

goudron) , fn. tt. kátrán-t, tb. — ok, harm. szr. —ja.

Földi szurokból készített kencs. A hajókat kátrány-

nyal bekenni. Néhutt így nevezik a szurkos fenybl
kivont szekérkent is.
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KATRANYOL, (kátrány-ol) áth. m. kátrá-

nyol-t. Kátránynyal beken valamit. Hajót , szekér-

tengelyt kátrányolni. V. ö. KÁTRÁNY.

KÁTRÁNYOLÁS
,

(kátrány-ol-ás) fn. tt. kát-

rányolás-t , tb, — ok, barm. szr. —a. Kátránynyal

bekenés.

KATRAT, (kat-ar-at, nyilván kotor igébl) áth.

m. katrat-tam ,
— tál ,

— ott. Valami aprólékost ke-

res és szedeget össze. Katrass tzgyujtani valót.

(Kriza J.)

KATRATÁS, (kat-ar-at-ás) fn. tt. katratás-t,

tb. —ok. Aprólékos holmik keresgélése és összesze-

degetése.

KATRINCZA v. KATRINKA, (a német : Kutte,

Kittel szókból, kicsinzökkel [in-cza v. in-ka] toldva

eredettnek látszik) ; fn. tt. katrinczát és katrinkát. 1)

Erdélyben am. kötény , különösen az oláh leányoké,

melyet elül is hátul is kötnek. 2) A kis gyermek

mellére akasztott kend , hogy evéskor a ruháját be

ne mocskolja. Máskép : katrinka. A Nádor- és Mün-

cheni codexekben am. kezken (sudarium) : Uram,

ime te pénzed , kit tartottam katrinczába takarván.

Luk. 19. Csekély eltéréssel egyezik a karincza szó-

val is. L. ezt.

KATROCZ v. KATRÓCZ, fn. tt. katróczot.

Dunántúli tájszó ; Vass József szerént betüáttétellel

am. takarócz , baromfiboritó. Egyébiránt magas han-

gon : ketrecz ; 1. ezt.

KATROCZSAROGLYA, (katrocz-saroglya) ösz.

fn. Toló saroglya a juhaklokban , melylyel fejeskor

az anyajuhokat elválasztják. Szokottabban : Ketrecz-

saraglya , vagy egyszeren : saraglya.

KÁTSFALU , falu Baranya m. ; hely. —falu-

ba ,
—ban ,

—ból.

KATT , súlyosbított kat gyök.

KÁTT , némely tájbeszédben összehúzva , kiált

v. kajált szóból. Innen : kattant.

KATTAN, (1), (katt-an v. ö. KATÁNG) fn.

tt. kattan-t , tb. —ok. A katángok neméhez tartozó

növényfaj ; szára elágazó ; virágai kocsánytalanok,

levelei kaczúrosak, máskép : katángkóró. (Cichorium

intybus.)

KATTAN
, (2), (katt-an) önh. m. kattant. Ütés

vagy ütdés következtében katt hangot ad. Rokon
vele : csattan.

KATTANHOLGYOMÁL
,

(kattan-holgyomál)

öaz. fn. A holgyomálok neméhez tartozó növényfaj
;

szára felálló
, ágas , borzas ; levelei nyeletlenek, lán-

csásak , fogasak ; csészepikkelyei tágak, borzasak.

(Hieracium intybaceum W.)

KATTANT
,
(katt-an-t) hangutánzó és mivelt.

m. kattant-ott
,

par. —s , htn. —ni v. — ani. A
nyelvét szájpadláshoz csapva vagy a fogakat egymás-

hoz ütve katt hangot ad.

KATTANTÁS, (katt-an-t-ás) fn. tt. kattantás-t,

tb. —ok, harm. szr. — a. A nyelvnek a szájpadlás-

hoz vagy a fogak egymáshoz ütése általi csattantás.

KATTOG, (katt-og) gyakor. önh. m. kattog-

tam ,
— tál ,

— ott. Gyakori vagy folytonos katt

hangon szól , vagy katt hangot ad. Nyelvével kattog.

Papucsa kattog. Kattog a kopó midn fogait vad után

csattogtatja. (Bérczy K.) Rokonhanguak : csattog,

pattog.

KATTOGÁS
,
(katt-og-ás) fn. tt. kattogás-t, tb.—ok. Cselekvés

, midn valami kattog vagy valami-

vel kattognak.

KATULYA
,

(a német Schachtel után) fn. tt.

katulyá-t. Máskép : iskátulya. Magyarosan 1. DOBOZ.

KATULYAÁRUS
,

(katulya-árus) ösz. fn. Kis

kalmár , ki katulyákat árul.

KATULYAFÖDÉL
,

(katulya-födél) ösz. fn.

Födél , mely a katulya öblét körülfogva betakarja
;

dobozfödél.

KATULYÁS, (1), (katulya- as) fn. tt. katulyás-t,

tb. —ok , harm. szr. —a. Személy , ki katulyákat

csinál vagy árul.

KATULYÁS
, (2) , mn. tt. katulyás-t v. —at,

tb. —ak. Katulyával ellátott. Katulyával járó. Ka-

tulyás házaló. Katulyás utas.

KATUNY , falu , Szepes m. ; helyr. Katuny-bü,

—bán ,
—ból.

KATUS, (kat-us) ni kn. tt. Katus-t, tb. —ok.
Katalin , Kata , Kató. Hízelegve vagy kedvesen

:

Katuska. Átv. ért. konyhán nyalakodó , asszonyi

dolgokba avatkozó , együgy
,
gyáva férfi. Katuska

ember.

KATUSKA
,
(kat-us-ka) 1. KATUS.

KATUSKÁL
,
(kat-us-ka-al) önh. m. katuskál-t

1. KATUSKODIK.

KATUSKÁZ
,
(kat-us-ka-az) önh. m. kaluskáz-

tam, —tál, —ott. L. KATUSKODIK.

KATUSKODIK, (kat-us-kod-ik) k. m. katus-

kod-tam ,
— tál , —ott. Konyhán nyalakodik, asszo-

nyi dolgokba avatkozik. V. ö. KATUS.

KATY , hangutánzó elvont gyök katyangol,

katyat, katyfol , katyog, katyó stb. szókban. Máskép :

káty , koty
,
(kotytyan , kotyog szókban).

KÁTY , azonos katy gyökkel. ,Káty'-tól szár-

mazik : kátyó.

KATYANGOL , 1. KATANGOL.
KATYAT, (katy-at) fn. tt. katyat-ot , harm.

szr. — a. Fából csinált karika a tengelyen. Gyöke

katy v. kat hangutánzó , valamint a vas peng peng,

úgy a fa katyat kattog , katyog.

KATYFOL, (katy-f-ol) áth. 1. KATYMÁL.

KATYKARINGÓ, (katy-karingó) 1. KACS-
KARINGÓ.

KATYMÁL v. KATYMÁL
, (katy-ma-al) áth.

m. katymál-t. Gyöke a hangutánzó katy, koty. Mond-

ják tréfásan oly fzöröl , ki valamit imigy amúgy
összehabar. Máskép : kotyvaszt. Fels Tiszavidéken

rokon értelm : dsamál.
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KATYMÁLÁS ,
(katy-ma-al-ás) fn. tt. katymá-

iás-t , tb. —ok , harin. szr. —a. Kontárkodó rósz

fzés , habarás , kotyvasztás , kotyfolás , dsamálás.

KATYMÁR , falu Báes m., puszta Heves m.

;

helyr. Katymár-ra ,
—on ,

— ról.

KATYMATOL v. KATYMATYOL
,
(katy-ma-

t-ot ; vagy, ha jobban tetszik, a frauczia galimatias v.

ga/limathias-hó\ eredett , mely külföldi nyelvészek

:>zerént onnan vette származását , hogy valamely

Mátyástól ellopott tyúk iránt folyt régi perben a la-

tinul roszul beszél ügyvéd , hol ,gallus Mathiae'-t,

hol ,galli Mathias'-t mondott. Heyse. Fremdwörter-

buch) ; áth. m. Icatymatol-t. A székelyeknél Kállay

.szerént am. mindenfélét összezavar.

KATYÓ, (katy-ó) fn. tt. katyót. Lágy,

különösen ftt (mintegy kotyogós) szilva. (Kriza J.)

Innen : katyós.

KÁTYÓ, (káty-ó) fn. tt. kátyó-t. Gyöke a meg-

nyújtott hangutánzó katy , koty. Jelent es3 idben

a szekérutakon kivájt sárgödröt , melyben a kerék

kottyan, kottyan. Módosítva : Kátyol, kátyú. Máskép :

göczke , azaz döczke , mivel a szekeret döczögteti.

Alsó Tiszamelléken jelent nádból csinált nyilat is,

raelylyel a gyermekek játszanak.

KÁTYOL, (káty-ol) tt. kátyol-t , tb. —ok.

KÁTYOLOS
,
(káty-ol-os) 1. KÁTYÓ , KÁTYOS.

KATYÓS
,
(katy-ó-os) mn. tt. katyós t v. — at,

tb. — ak. Ellágyult , mint a ftt szilva. (Kriza J.)

KÁTYÓS
,
(káty-ó-os) mn. tt. kátyós-t v. —at,

tb. —ak. Mondják útról , melyen kátyók vannak.

Kátyós utak. V. ö. KÁTYÓ.

KATYÓSODIK
,

(katy-ó-os- od-ik) k. m. katyó-

eod-tam, —tál, — ott. Lágyul, meg-, ellágyul

(mint a ftt szilva).

KATYÓSODIK
,
(káty-ó-os-od-ik) k. m. kátyó-

sod-tam ,
—tál ,

— ott. Kátyóssá lesz.

KÁTYÚ , KÁTYÚS , 1. KÁTYÓ , KÁTYÓS.
KAUCSUK

,
(délamerikai szó , francziásan :

caoutchouc v. kaoutchou v. eachontchov) fn. tt. kau-

csukot. Ruganyos gummi vagy mézga.

KAUNCZOL
,

(kauncz-ol) önh. m. kaunczolt.

Mintegy ,kauncz' hangon nyöszörög ; a meglánczolt

ebrl mondják , mikor békétlenül ugat magában.

(Kriza J.).

KAV , elvont gyöke kavar ,
lc> villái szóknak.

Azonos ka gyökelemmel s a v bet csak közbeszu-

ratnak tekintend az említett kavar (=ka-ar) s

kavülál (=ka-illál) szókban. Kavics szó máskép :

kövecs , tehát gyöke : kö , melylyel rokonságban áll

,kova' is.

KÁV
,
(ka-av) elvont törzsöke káva szónak.

KÁVA, (1), (kav-a) fn. tt. kávát. Gyökeleme a

görbére hajló , kerekdedet jelent ka , melybl lett

az elavult ka-ik , ka-v-ik , ka-v-ó , kav-a , b meg-

nyújtva káva ,
mint árva , árva ,

árpa , árpa , csáva

(sava) csáva , báva , báva stb. Rokon vele a kavar,

kavarog , kavargat szók ka gyöke ; a latin cavo,

caverna. Általán jelent valami kereken hajlót, ke-

rítt , milyen a lcs kávája ; különösen 1) Koszorú

forma kerítése a kutakon , Mátyusföldén : kámva,

melyben az m&v kettöztetésébl Qcávva) származott.

2) Gúzst v. veszszt , melylyel a söprüt körülkötik.

KÁVA
, (2), falu Pest, és puszta Komárom m.

;

helyr. Kává-ra ,
— n ,

—ról.

KAVACS
,

(kav-acs) fn. 1 KAVICS és KÖ-
VECS.

KAVAR, (kav-ar v. ka-var) áth. m. kavar-t.

Gyökeleme a görbe kerek hajlást jelent ka. Folyó

vagy sürü nedvü testet valamely eszközzel habar,

forgat
,
péld. a fazékban föv ételt tenyerek között

sodrott kanállal zavarja. Rokon vele a csavar, zavar,

és a vékony hangú kever. Zurboló rúddal kavarni

halászatkor a vizet. Kavarni a fazékban föv kását

,

káposztát.

KAVARÁN , falu Krassó m. ; helyr. Kavarán-

ba ,

— ban ,
—ból.

KAVARÁS
,
(kavarás) fn. tt. kavarás-t , tb.

— ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midn valamit ka-

varnak. V. ö. KAVAR.

KAVARÉK, (ka-v-ar-ék) fn. tt. kavarék-ot,

harm. szr. — a v. —ja. Híg vagy sürüded nedvü test,

melynek részei kavarás által elegyültek
,

péld. kü-

lönféle anyagból zagyvált fzelék , eledel. Rokon

értelmek : habarék , zagyvalék , zavarék.

KAVARG
,
(kav-ar-og) önh. 1. KAVAROG.

KAVARGÁS
,
(kav-ar-og-ás) fn. tt. kavargás-t,

tb. — ok , harm. szr. — a. Görbe vonalban, össze-

vissza keveredve való mozgás , repkedés. V. ö. KA-
VAROG.

KAVARGAT
,
(kav-ar-og-at) áth. m. kavargat-

tam ,
—tál ,

— ott. Valamit folytonosan, huzamosan,

gyakorta k avar , habar , zavar. Abárló rúddal ka-

vargatni a hurkatölteléket. Sárt , vizet kavargatni.

KAVARGATÁS
,
(kav-ar-og-at-ás) fn. tt. kav-

argatás-t , tb. —ok. Cselekvés , midn kavargatnak.

KAVARINT
,
(kav-ar-in-t) áth. m. kavarint-ott,

htn. — ni v. —ani. Kicsinz értelemmel am. kavarít.

„Erre ivott is. Azzal kavarintá,

Mind a maradékot oltárra zuhintá
;

Serczegve a zsarát füstöt vete tle
,

Vérharagos lángok csaptak ki belle."

Buda halála. (Arany J.)

KAVARINTÁS
,
(kav-ar-iu-t-ás) fn. tt. kavar-

intás-t , tb. —ok. Cselekvés , midn valaki kavarint.

KAVARÍT, KAVARIT, (kav-ar-ít) áth. m.

kavarít-ott
,
par. —* , htn. —ni v. —ani. Egy egy

csavarodó , illetleg forgatott eszközzel valamit moz-

gásba hoz. Bekavarít, el-, fel-, ki-, meg-, rákavarit.

KAVARÍTÁS , KAVARITÁS
,

(kav-ar-ít-ás)

ín. tt. kavarítás-t. tb. — ok. Cselekvés , midn valaki

kavarít.
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KAVARODÁS
,
(kav-ar-od-ás) fn. tt. kavaro-

dás-

t

, tb. — ok , hann. szr. — a. Forgás vagy for-

gatás általi elegyedés , vegyülés. V. ö. KAVARO-
DIK. Vékonyhangon keveredés. Rokonok : csavaro-

dás , zavarodás.

KAVARODIK
,

(kav-ar-od-ik) k. in. kavarod-

tam ,
—tál, — ott. l) Görbe, kerek vonalban fo-

rogni, kavarogni indul, egyet csavarodik. Kavarodnak

a repked hollóseregek. Felkavarodott, , hirtelen fel-

szökött a lóra. 2) Görbe forgatás , habarás által ele-

gyül , vegyül. V. ö. KAVAR. Vékonyan : keveredik.

Rokonok vele : csavarodik , zavarodik.

KAVAROG
,

(kav-ar-og) önh. és gyakor. m.

kavarog-tam ,
—tál , v. kavargoltam , kavargottál,

kavargott. Görbe vonalban , zavarodottan járkel,

mozog , repked. Kavarognak a megzavart nyájak.

Kavarognak a repked hollók, a szelek. Vékonyan

:

kevereg. Rokonai : csavarog , zavarog és koválog,

kavillál.

KAVARPEST, (kavar-pest) ösz. fn. Érczol-

vasztó pest azaz kemencze , melyben a felolvadt

anyagot kavarják , zurbolják.

KAVARZAGYLÓ
,

(kavar-zagyló) ösz. fn.

Zagyváló , zurboló eszköz , melylyel az olvasztott

erezet kavarják.

KÁVÁS
, (1) ,

(ká-v-a-as) mn. tt. kávás-t v.

—at , tb. —ak. Aminek kávája van. Kávás kút.

Kávás sepr. Kávás (abroncsos) szoknya
,

(krinolin).

KÁVÁS
, (2) , falu Szála m. ; ÉR—, falu Kö-

zép Szolnok m. ; helyr. Kávás-ra ,
— on ,

—ról.

KÁVÁSD, falu Bihar m. ; helyr. Kávásd-ra,

— on ,
—ról.

KÁVÁZ
,
(ká-v-a-az) áth. in. káváz-tam, —tál,—ott

,
par. —z. Valamit kávával ellát, kerít, körül-

fog. Kutat , seprt , szoknyát kávázni.

KÁVÉ
,

(az arab kahuah v. kahueh , s török

kahveh után ment át számtalan nyelvekbe , ott pedig

hihetleg az iithiopiai Kaffa nev vidéktl mint a

kávé eredeti hazájától vette nevezetét) ; fn. tt. kávét.

1) Az úgynevezett kávéfán term zöldsárgás , hosz-

szukás gömböly babforma mag , kávébab. 2) Ezen

gyümölcsbl készített ösmeretes ital. Fekete kávét,

tejes kávét inni. Kávét pörkölni , rleni
,
fzni.

KÁVÉASZTAL, (kávé-asztal) 1. KÁVÉS-
ASZTAL.

KÁVÉBAB, (kávé-bab) ösz. fn. A kávéfáuak

hnbforma kemény gyümölcse. Mokkái kávébab.

KÁVÉBARNA, (kávé-barna) ösz. fn. Olyan

sötét vagy barna szinü , mint a pörkölt kávébab.

Kávébarna szövetek , kelmék.

KÁVÉDARÁLÓ
,

(kávé-daráló) lásd : KÁVÉ-
RL.

KÁVÉFA, (kávé-fa) ösz. fn. Eredetileg arábiai

fa , melynek levelei mindig zöldek és a babéréihoz

hasonlók, s legfölebb tizennyolez lábnyi magasságra

n. (Coffea arabica). Egy másik fajú kávéfa terem

Amerikának déli tartományaiban.

KÁVÉFINDZSA,(kávé-findsza) ösz. fn. Findzsa,

melybl kávélevet szokás inni. V. ö. FINDZSA-

KÁVÉHÁZ, (kávé-ház) ösz. fn. Nyilvános ház,

vagy terem , hol kávét mérnek. Teke-asztalokkal

fölszerelt, hír-, divatlapokkal ellátott kávéház.

KÁVÉHENGER
,
(kávé-henger) ösz. fn. Hen-

gerded , belül üreges lemez edény , melyben a kávé-

babot tzön forgatva pörkölni szokták.

KÁVÉNÉNIKE
,

(kávé-nénike) ösz. fn. A ká-

vét fölöttébb szeret , s hírhordást
,

pletykákat ked-

vel nk giínyneve.

KÁVÉRL
,
(kávé-rl) ösz. fn. Kézi malom-

féle eszköz , melylyel a pörkölt kávébabot porrá

rlik , zúzzák.

KÁVÉS, (1), (kávé-s) fn. tt kávés-t , tb. — ok,

harm. szr. —a. Kávéházi tulajdonos vagy haszon-

bérl , ki kávét fz és mér.

KÁVÉS, (2), mn. tt. kávés-t v. —at, tb.

— ak. 1) Kávéval készített, fszerezett. Kávés torta,

sütemény. 2) Kávéiváshoz való. Kávés edények, ké-

születek , abroszok, kendk. Kávés csésze, csupor, ibrik.

Öszve is szokták írni

KÁVÉSASZTAL
,
^kávés-asztal) ösz. fn. Asz-

tal , mely a kávéivásra s ezzel járó éldelésre van

elkészítve vagy szokott elkészíttetni.

KÁVÉSZEREK, ösz. fn. tt. kávészerek- et. A
A kávéfzésre és ivásra használtatni szokott szerek,

u. m. edények , kanalak stb.

KÁVÉSZÍN, (kávé-szín) ösz. fn. 1) Olyan

szín , milyen a pörkölt kávé színe. Ezen posztónak

kávészine van. 2) L. KÁVÉSZINÜ.

KÁVÉSZINÜ, (kávé-szinü) ösz. mn. Minek

pörkölt kávéhoz hasonló színe van. Kávészinü kend.

KÁVÉZ
,

(kávé-z) önh. m. kávéz-tam ,
— tál,

— ott
,

par. — z. Kávét iszik. Reggel és délben ká-

vézni.

KÁVÉZÁS
,

(kávé-z-ás) fn. tt. kávézás-t , tb.

—ok , harm. szr. —a. Kávéivás.

KÁVIA , fn. tt káviát. Amerikai és afrikai

állatnem az emlsök osztályából , melynek fajai a

tengeri nyúlhoz hasonlók. (Cavia.)

KÁVIAR , fn. tt. káviar-l , tb. —ok , harm.

szr. —ja. Köcsöge, tok és vizahalak ikrájából ké-

szített , s az oroszoknál különösen kedvelt eledel.

KAVICS
,
(kav-ics v. ka-v-ics) kicsiny, fn. tt.

kavics- ot , harm. szr. — a. A folyók medrében, s

több vidékeken a szárazföld rétegeiben találtató

apróbb
,
porondféle kövek. Máskép : kavacs, kövecs.

Dunán túl néhutt : murva. K.vicscsal tölteni az uta-

kat. Kavicscsal vegyített vakolat.

KAVICSBÁNYA ,
(kavics -bánya) ösz. fn. Bá-

nya forma üreg ,
melyben kavicsot ásnak.

KAVICSGÖDÖR, (kavics-gödör) ösz. fn. Föld-

üreg, melybl kavicsot áslak vagy ásnak.

KAVICSOL
,

(ka-v-ics-ol) , áth. m. kavicsol-t,

L. KAVICSOZ.



447 KAVICSOS—KAZAL KAZALOZ—KAZUL 448

KAVICSOS
,

(ka-v-ics-os) mn. tt. kavicsos-t v.—at , tb. —ak. Kavicscsal bvelked ; kevert , terí-

tett. Kavicsos vízmeder. Kavicsos szántóföld. Kavicsos

országút , kerti út.

KAVICSOZ
,
(kav-ics-oz) áth. m. kavicsoztam,

— tál ,
— ott

,
par. —

z. Kavicscsal behiut , terít,

tölt , ineghord valamely tért. Utakat, sétahelyeket

kavicsozni.

KAVICSOZÁS
,

(kav-ies-oz-ás) fn. tt. kavicsoz-

ás-t , tb. — ok , harm. szr. —a. Cselekvés, midn
valamely tért , helyet , utat stb. kavicscsal meghor-

danak , terítenek.

KAVICSOZAT, (kav-i-cs-oz-at) fn. tt. kavics-

ozatot. Kavicscsal meghintett vagy töltött út felülete,

vagyis azon útnak kavicsos része ; kavicsréteg.

KAVICSRÉTEG, (kavics-réteg) ösz. fn. A
földnek akár felületén , akár belsejében elterült

kavicstömeg.

KAVILLÁL, (kav-illál) önh. m. kavillál-t.

Székely tájszó , am. csavarog , tekereg , csatangol.

Összetétetett a görbét jelent ka , és menést, illanást

jelent illa szókból ; ka-v-illa am. görbe , csavargó

járás , bujdosás , ka-v-illa-al am. görbe , csavargó

utón jár, bujdosik. Mondják a kézrl is : kezével kavil-

lál. (Mándy Péter). Rokon vele : kóvályog. A latin

cavillor mást jelent. V. ö. KAVAROG-.

KAVILLÁLÁS,(kav-illa-al-ás) fn.tt. kavillálás-t,

tb. — ok. Csavargás , csatangolás , kóválygás.

KAVILYKAS
,
(kav-ily-ka-as) mn. tt. kavily-

kás-t v. —at , tb. — ak. Hóbortos , kinek mintegy

kavillál , tekereg az esze. Heves megyei tájszó.

KÁVÍT (ká-v-ít) önh. m. kávít-ott , htn. —ni
v. —ani

,
par. —s. A kutyáról mondják , midn

ugat. Hangutánzó, mint maga a kutya, kuvasz, xvcov,

canis, Hund stb., melyek a ka, ko, ku, hu hangutánzó

gyökei.

KAVNA , falu Arad m. ; helyr. Kavná-ra,

— n ,

— ró!.

KAVOCSÁN , falu Sáros m. ; helyr. Kavocsán-

ba ,
—ban ,

— ból.

KAZ , elvont gyök , mely megvan a kazal,

kazdag , kazán kazup szókban. Értelme általában ösz-

szegyüjtött valami; különösebben lásd az egyes szár-

mazékokban.

KAZ, (ka -az) am. görbéz vagy görbít, különö-

sen : igáz , kazla szóban.

KAZA , falu Borsod megyében ; helyr. Kazá-ra,

— ról ,
— n.

KAZAL
,

(kaz-al) fn. tt. kazal-t v. kazlat tb.

— ok v. kazlak. Gyöke kaz azonosnak látszik a perzsa

gaza (kincs , kincshalom , összehalmozott vagyon)

szóval , s rokon a régies Icazda , kazdag szók gyöké-

vel. Széles ért. összehalmozott valami , különösen

oly rakásba halmozott gabona, takarmány stb. u. m.

széna , szalma , mely hosszasan nyúlik el , vagyis

melynek négyszögletesen , nem gömbölyén felnyúló

alakja van. Ez utóbbi alakú rakomány neve boglya.

Széna-, szalma-, rözsekazal. Némelyek a ,ház' vagy

latin ,casa' szótól származottnak vélik , mivel közön-

séges ház alakja van. Tótul : közel.

KAZALOZ, (kaz-al-oz) önh. m. kazaloz-tam,

— tál, —ott, par. —z. Valamit kazalba rak, kazalt

csinál. A nyomtatók egyik része forgat, a másik ka-

zaloz.

KAZALOZÁS, (kaz-al-oz-ás) fn. tt. kazalozás-t,

tb. —ok, harm. szr. —a. Mezei, majorsági munkál-

kodás, midn szénát, szalmát stb. kazalba raknak.

KAZALRAKÓ, (kazal-rakó) ösz. fn. Személy,

ki az öszvegyüjtött szénát, nyomtatott szalmát, r-
zsekévéket stb. kazalféle garmadába rakja.

KAZÁN, (törökül is kazán, honnan kazánds'i

am. kazáncsináló, rézmíves; rokon vele a góth katil,

német Késsel, finn katila stb.); fn. tt. kazán-t, tb.—ok, harm. szr. —ja. Általán nagyobb érczedény,

különösen rézfazék, rézüst, melyben pálinkát fznek.

Gyöke kaz rokonítható kad gyökkel s kád szóval is.

KAZÁNPÉNZ, (kazán-pénz) ösz. fn. Adóféle

díj, melyet a pálinkaéget kazántól az illet uroda-

lomnak vagy országos kincstárba fizetni kell.

KAZÁR, (1), v. KAZUÁR, (maláji nyelven :

kasszuvári) fn. tt. kazár-t, tb. — ok, harm. szr. —ja.

Keletindiai nagy madárfaj. Fején három hüvelyknyi

magas szarunemü kinövés látszik, s nyakán két hú-

sos , részént vörös , részént barnás lebentyü függ.

Szárnyai kisebbek mint a struczéi. (Struthio casu-

arius).

KAZÁR, (2), falu Nógrád m. helyr. Kazár-ra,

—'On, —ról.

KAZDAG, KAZDAGSÁG, régiesek, GAZDAG,
GAZDAGSÁG helyett ; 1. ezeket.

KAZIMÍR, (1), férfi kn. tt. Kazimír-t, tb.

—

ok.

Casimirus. Szláv eredet (oroszul kaszálj am. mutat,

és mir béke). Hasonlók : Vladimír, Bogomir, Jaro-

mir, Sztratimir.

KAZIMÍR, (2), posztó faja Kaschemir v. Kasch-

mir nev keleti tartományból, vagy ahhoz hasonló.

KAZINCZ, SAJÓ— , falu Borsod m. helyr. Ka-

zincz-ra, — on, — ról.

KAZLA, (káz-ol-a) fn. tt. kazlát. Az igában

felnyúló két fa, mely az ökör nyakát két fell zárva

tartja, máskép : igabélfa. Mint alakja mutatja, tör-

zsöke az elavult kázol, innen lett : kázoló, kázló, kazla.

KÁZLU, (káz-ol-ó) fn. tt. kázlu-t. Hántott és

öszvehajtott vagy fonott fahéjból való kis kosár. Káz-

luba epret szedni. Vas megyei rségi tájszó. Ugyanaz

a kaszol vagy kászu szóval ; 1. KÁSZU.
KÁZMÉR, (1), 1. KAZIMÍR, (1).

KÁZMÉR, (2), NAGY—, OROSZ—, falvak

Zemplén m. helyr. Kázmér-ra, — on, — ról.

KAZUK, puszta Baranya m. helyr. Kazuk-ra,

— on, — ról.

KAZUL, fn. tt. kazul-t. Régibb iratokban pl.

Zrínyi Miklósnál, Báthori István országbirájánál, Te-

legdynél, Pázmánnál, am. persa, innen : Kazulország
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am. Persia. Talán Haszszán nev híres turkomann

uralkodótól és hóditótól, ki a XV. század második

felében egész Persiát elfoglalta. Máskép : Haszszán

bégh vagy Uzün-Haszszan, az európai Íróknál : Uzm-
Cassan. (Desguignes. Ezen iró szerént Haszszán ara.

a török uzun, és magyar hosszú, úgyhogy Uzn-Hasz-

szán csak azon egy szó kettztetése). így származott

az ozmán v. ottomán nyugoti török népnevezet is,

Ozmán v. Othman, v. Athman, v. Thaman uralkodótól

(Desguignes). A török korból azon régi levelekben is,

melyeket Szalay A. által gyjtve az Akadémia ,Le-

veles tár* czím alatt kiadott s melyek a XVI. század

els felébl valók, a pasáknak hasonló hangzású ne-

veik gyakran jönnek elé, ú. m. Cazzon (111. lap),

Házon (aga, 150. 1.) Házon (Oda bassa, 151, 244.

1.) Kasson (145. 1.), Kaszom (175. 1.), Kazom (254.

1.) Kazon (143. 1.) Kazul (153, 340. 1.) Kazum (329,

340), Kuzul (144, 340, 392. 1. mindnyájan bassák-

nak vannak írva); s Kazul mint más népség fejének

a neve is : „Úgy juta az hír, hogy az hatalmas csá-

szár az Kazult megverte volna és megfogta volna.

(1548-diki levél). Tehát úgy látszik, hogy Haszszán,

Házon, Kasson, Kazon, Kazul egy eredetek. Vám-

béry azon véleményben van, hogy a persa Kazul neve

a török k'iz'il bas szókból eredett, melyek am. vörös

fej vagy fej, a persák vörös fövegétöl.

KAZULA, (a latin casula mint casa kicsinzöje);

fn. tt. kazulát. A latin és görög papoknak templomi

ruhájok, melyet misézés alkalmával a fehér hosszú

ing fölé nyakbavetve vesznek, s különbözik az úgy-

nevezett pluviálétól, melyet elül kapocscsal kötve pa-

lástul vesznek fel.

KAZULNYERÉG, (kazul-nyerég) Ösz. fn. Per-

zsa nyereg vagy oly nyereg, mely perzsiai módra ké-

szíttetett.

KAZULORSZAG, (kazul-ország) régies ösz. fn.

Persia. V. ö. KAZUL.
KAZUP, (kaz-up) fn. tt. kazupot. Tájszó, s je-

lent fahéjból csinált kis kézi kosarat. V. ö. KASZU.
KAZUPA, fn. tt. kazupát. A négyhímesek se-

regébe, és egyanyások rendébe tartozó növénynem

;

virága csoportos ; közcsészéje hosszudad egysoros

;

bokrétája csöves ; magva koszorús ; vaczka kopasz.

(Knautia). Fajai : Otvirágu, sokvirágu kazupa.

KAZUPOL, (kaz-up-ol) áth. m. kazupol-t. 1)

Legyúr, legázol, letipor. 2) Megpáhol, megpufál, meg-
ver. Erdélyi tájszó.

KÁZSMÁRK, 1. KÁSMÁRK.
KAZSOK, falu Somogy m. helyr. Kazsok-ra,—on, —ról.

KAZSU , falu Zemplén m. ; helyr. Kazsu-ba,—ban, — ból.

KE, gyökelem. Ha azon szókat, melyek innen

származnak, rokon fogalmak szerént osztályozzuk, a
ke gyöknek általában hajló (be-, el-, meghajló)jelentését,

különösebben pedig egy részrl a közelséget és

élénkséget jelent magas e hangzónak, más részrl a

következ gyökbetüknek (ez, cs, s, b, l, s, v stb.)

AKAD. NAGY 8ZÓTAB. ID. KÖT.

figyelembe vételével is következ jelentéseit vonhat-

juk el. 1) Belhajlamot, hajlandóságot, kedélyi von-

zalmat, kedves érzést , általán bizonyos tárgy iránti

érzelmet jelent a kecs, kecseg, kecsegtet, ked, kedv,

kegy, kegyeim, kell, kellem, kevély, kecs (kies), kéj,

kény, kér, kénes (kencs, kincs), kéván (kivan), kész,

készség szókban és származékaikban. 2) Elénk vagy

könnyed mozgást ezekben : kecze, keczél, keczebeczél,

keczke (kecske), keczmereg, kel, kelevész, kepiczkel; las-

súbbat (hosszú é-ve\) ezekben : késér, késik, kés. Ide

tartozik az éles hangú kégyó (kígyó) s a megfordí-

tott gyek (gyík). 3) Kicsit, tehát szintén könnyen

mozgót vagy mozgathatót. Innen értelmezendk a

kecs (kies), kecsély (csekély), kevés, maga a kicsinyez

ke, továbbá az éles hangzatu kis, kiesi, kicsin. Mint

mozgást jelentk rokonok vele kísik (remeg), kise v.

kisafa, kisálkodik is. 4) Valami öblösét, kereket, for-

gót, bonyolódót, mint : kebel, keczele (köczöle), kele-

kóla, kelencze, kelentyü, kelevet, kelepcze, kever. Ez ér-

telemben megegyezik a görbe hajlást jelent vastag-

hangú ka gyökelemmel is. Ide tartoznak a görbe

vagy kerek mozgást jelent ker törzsökü szók, mint

:

kerül, kerit, keres, kerget, kerdiíl stb. — Végül hang-

utánzó a keh, kehes, kehécsel, kelepel, kety, ketytyen, ke-

tyeg szókban.

Ezekrl és a többi ke gyökü szókról 1. az illet

czikkeket.

—KE, 1) Kicsit, kicsinyezést jelent képz, a

hangrendszerhez alkalmazkodva vastag hangon ka,

gyakran — acs—ecs képzkkel egyesülten: — acska,—ecske. Közvetlen származékai : kecs, (innen : ke-

csin, kecsély, tájdivatos szók), továbbá keskeny, kevés

v. kevés. Legközelebbi rokona a kis, kicsi, kicsin v.

kicsiny szók gyöke ki, sínai nyelven is ki, önállóan

am. infans, modicum, parvum. Ugyanez értelemmel

bír a török kücsük szóban a kii ; továbbá a latin cu

v. cul pl. flosculus, tuberculum, corculum, homunculus,

muliercula stb; a persa önálló : kih (=kicsi) és —ek

képz, néha, kivált lelketlen tárgyaknál : cse ; pl.

merdüm, (ember) merdümek (emberke), zen (asszony)

zenek (asszonyka), dsú vagy dsúi (patak, sió) dsújek

v. dsúicse, bende (szolga) bendejek, bend (békó) bendek;

másodfokú melléknevek után is bihter (jobb) bihterek

(jobbacska) stb.; a ném. — chen, pl. Liébchen, Tiiubchen,

Müdchen stb.; a szláv ka a mátka, tatka, szesztricska

stb. a fordított — ek a matítsek, tatitsek, kiintsek, hre-

bitsek stb. kicsinyezkben. 2) Ezen képztl gondo-

san meg kell különböztetni igen számos szavainkban

eléforduló ka ke végszótagot, mely eredetileg ga ge

volt, s nem egyéb, mint a gyakorlatos gó gö igenév-

képz módosítása, pl. czinke am. czineg, czinege,

czinge
;
fecske am. fecseg, fecsege, fecsge ; locska

am. locsogó, locsoga, locsga ; bugyka am . bugyogó,

bugyoga, bugyga stb.

Lágyítva : cse csa, cze cza, fordítva : ecs acs,

cez acz, mint : emberese, tócsa ; iteze, utcza, Gyuricza,

Katicza ; kövecs, göbecs, szegecs, uracs, lyukacs, agyacs;

ketrecz, lapácz v. lapocz, v. lapicz stb.

29
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Itt ismét vigyázni kell azon szókra, melyekben

ezen képzk nem kicsinyezö értelemmel birnak ; mert

számos szavainkban a cse am. se ; a cze am. sze v. ze,

v. te 5 a csa am. sa ; a cza am. sza v. za, v. ta ; pl. gör-

göcse am. görgösö, görgse ; levencze am. levent, le-

vente v. levencz levencze; csepölcze am. csepöltö,

csepölte , összevonva : csepte ; herczehurcza am. he-

rezö hurozó ; herczehuroza herze burza ; mint bonczol

am. bomoszol, bomszol, bonszol ; vonczol am. vono-

szol vonszol
;
furcsa am. furosó, furosa, fursa ; durcza

am. duroszó, durosza, dursza
;
garaboncza am. garó-

bontó, garabonta stb. A kicsinyezésnek gyöngédebb,

finomabb, kedvesebb nemét fejezik ki a esi, czi, ics,

icz képzk, mint : Jancsi, Tercsi, Fercsi, rnaczi, ezo-

czi, Juczij kavics, virics, bibicz, nápicz, lápicz stb.

A kicsinyezök alapbangzóji valószínleg a kö-

zeit, vonzót jelent e i, részint minthogy ami kicsi,

pl. az állatokban, növényekben , müvekben bizonyos

vonzó ervel, kellemmel, kedvességgel bir ; részint

megfordított viszonyban, minthogy ami kedves, kel-

lemes, az bennünket közelébe vonz, azt közelünkben

létezni, azt birni óhajtjuk, az iránt hajlamot érezünk.

Mirl 1. KE elvont gyök.

KEÁLT, v. KEÁT, régies és tájdivatos ,kiált'

helyett ; 1. ezt.

KEB, elvont gyöke kebel szónak ; lásd ezt.

KEBEL, (keb-el) mandsu nyelven : khefeli, tö-

rökül kojun) ; fn. tt. kebel-t v. keblet, tb. — ék v. keb-

lek, harm. szr. — e v. keble. Kicsinyezje : kebelke v.

keblecske. Gyöke keb rokon öb, köb, csöb, göb gyökök-

kel ; továbbá a débér cseber gébre szók déb cséb géb

gömbölyt jelent gyökeivel, s alakjára nézve olyan,

mint : lebel, köböl, öböl. A b szerepe itt különösen :

bség. St gyökének (keb) azonsága a köb gyökkel,

kitetszik egy régi költemény következ versébl is.

.,A kik magyaroknak pártjokon valának,

Azoknak népektl sírok ásatának,

És föld köbelében béhomlíttatának —
Ellenség testeket hagyják az vadaknak."

A kenyérmezei diadalról Temesvári István 1569-ben

(Thaly Kálm. gyjt.).

Széles ért. kerek, öblös, kikanyarított tér ; kör ; mint

föntebbi példában, és

„Éjszaki vársarkon terem áll a föld kebelében."

Vörösmartynál.

Innen bekeblezui valamit am. bizonyos körbe, kerü-

letbe , társasági karba fogadni. Szoros ért. azon kö-

rös öböl, melyet a férfinál és nnél a csecsek közti

mellüreg képez. Valakit keblére szorítani, fogadni,

venni. Ábrahám kebele átv. ért. mennyország. „Hogy
úr t kegyilméhel Abraám, Izsák, Jákob kebelében

helyhezje.
u Régi halotti beszéd. Még szorosabb ért.

jelenti a szív tájékát, innen képes költi nyelven am.

részvev, gyöngéd, hajlandó szív, indulat. Anyai,

testvéri, baráti kebeltl vigasztalást nyerni. Valakinek

kitárni kebelünket. Örömtl dagadó, fájdalomtól szo-

rongó kebel. Kebelbl kiszakasztani a gylölt tárgy

emlékét. A kedves képét mélyen kebelbe zárni.

„A kebel láng érzeményi

Vértolul ás kínjele."

Kölcsey.

„Kidúlva e kebel hajdanti kéje."

Kisfaludy K.

„A vad éjszak vad szelével

Délre sóhajt e kebel."

Vörösmarty.

Jelenti azon hézagot vagy üreget is, mely a

j

mell é6 a mellet takaró ruha között van. Dugd ha-

mar kebledbe e levelet. Keblébe nyúlni. Födelem, kebe-

lem nem kígyónak való. (Km.). Eperjet szed más kebe-

I lébe. (Km.). Hátán háza, kebelében kenyere. (Km.).

KEBEL, (alkalmasint ,kebel' módosulata). Ba-

: ranyában am. pendel, hosszú ing, a kebelrl aláfügg

ing. (Tóbi Antal).

KEBELBÉLI, (kebel-beli) ösz. mn. Bizonyos

társulati, egyleti testülethez tartozó vagy kerületben

létez. Ugyanazon kebelbéli kereskedtársak.

KEBELE, erdélyi falu Maros székben, helyr.

Kebelé-re, —n, —röl.

KEBELES, (keb-el-es) mn. tt. kebeles-t v. — et,

tb. — ek. A minek öbölnemü kebele van. Kebeles víz-

partok. Kebeles b ruha. A székelyeknél annyi mint 1)

visels ; kebeles asszony ; 2) torkos, nagy iható (Csík

székben).

KEBELE-SZENT-IVÁN , erdélyi falu Maros

székben, helyr. —Szent-Iván-ba, — ban, —ból.

KEBELEZ
,

(keb-el-ez) áth. m. kebelez-tem,

—tél, — étt, par. —a. Valamit bizonyos területi vagy

társasági körbe avat, helyez. Némely falukat vagy

vidéket a szomszéd vármegyébe kebelezni. Valamely

társulatba új tagot kebelezni.

KEBELEZÉS, (keb-el-ez-és) fn. tt. kebelezés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki bi-

zonyos társulatba, egyletbe vagy valamely helyiséget,

különösen falut, várost, vidéket, tartományt bizonyos

terület, illetleg ország határai közé foglalnak.

KEBELLÁZITÓ, (kebcl-lázitó) ösz. mn. A szív

emberi érzelmét vagy érzelmeit igen nagyon sért.

KEBELLÉ, falu Szála megyében, helyr. Ke-

bellé-re, —n, —röl.

KEBELRÁZÓ, (kebel-rázó) v. KEBELRÁZ-
KODTATO, (kebel-rázkodtató) ösz. fn. Az érzeményt

nagy mértékben izgató. Kebelrázó események.

KEBELZET, (keb-el-ez-et) fn. tt. kebelzetét.

Testület, melybe több más tag vagy testület avat-

tatott , helyeztetett. Kereskedelmi kebelzet. (Gré-

mium).

KEBESD , falu Bihar m. helyr. Kebesd-én

— re, —röl. E helynév gyaníttatja, hogy hajdan lé

tezott kében melléknév, mely valószínleg annyit tett,
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mint köbös v. öbös, t. i. Kebesd am. kebes hely, mint

köpösd am. köpös köpüs hely.

KEBLEZ, KEBLEZÉS, 1. KEBELEZ, KEBE-
LEZÉS.

KECS, fn. tt. kecs-et. 1) Elavult szó s am. kies,

kis, melybl eredt némely szójárásban kecsé.ly fordít-

va csekély. 2) Kedves, vonzó, szemet gyönyörködtet

tulajdonság, kivált a ni alakon, arezon. A cs jelen-

tése itt csín. Termetnek, areznak bájoló , szelíd kecsei.

Minden nöi kecsekkel ékesített szz.

„Oh ki volna boldogabb mint én,

Titkos kecseid szemlélhetvén."

Kazinczy F.

Származékai kecses, kecseg, kecsegét, kecsegtet, kecseg-

tetés. V. ö. KE gyökelem.

KECS
,

puszta Komárom m. helyr. Kécs-re,

—én, —röl.

KECSE, (kecs-e) fn. tt. kecsét. 1) Elavult szó,

jelentett bizonyos szabású palástot, köpenyt. Vörös

skarlát kecsét függesztett vállára. (Gyöngyösi). Való-

színleg gyöke a mozgást jelent kecs v. kecz , mivel

a függ palást ideoda lebeg. Rokon vele a szintén

függ brpalástot jelent kaczagánynak kacz gyöke.

2) Rokon a kicsi, kedveset, szépet jelent csecse szóval.

KECSÉG
,

(kecs-ég) elavult gyak. k. melybl
kecsegét, kecsegtet származnak. Értelme : kedves, szép

érzésben gyönyörködik. Ily viszonyban van az elavult

édesg, és fennálló édesget, a keserg és keserget v. ke-

seregtet, a szomorg szomorgat stb. között.

KÉCSÉG v. KÖCSÖG, (kécs-ég v. köcs-ög) fn.

tt. kécség-ét, harm. szr. —je. Hosszudad vékony nya-

kú, s hasas öbl fazék, melybe a kifejt tejet töltik
;

tejes fazék. Elemzését illetleg v. ö. KECSEGE.

KECSEGE, (kócs-ég-e) fn. tt. kecsegét. Gyöke

kecs egy a hosszúkás vékonyat jelent köcsög, kilcsög

szók köcs v. kücs gyökével t. i. a kecsege is más-

kép : köcsöge ; ugyanaz göcs, és a betk áttételével :

csög szókkal. A lazaezok neméhez tartozó, hosszú he-

gyes orrú, szálkátlan husu, igen ikrás halfaj. Tiszai

kecsege. (Sturio).

KECSÉGET, (kecs-ég-et) áth. 1. KECSEGTET.

KECSEGTET, (kecs-ég-tet) áth. m. kecsegtet-

tem, —tél, — étt, par. kecsegtess. 1) Valakit kecses,

kedves, szép, gyöngéden gyönyörködtet érzelmekre

gerjeszt. Reménynyel, szerelemmel kecsegtetni valakit.

2) Ilyetén érzelmek felgerjesztése által csalogat, ma-

gához vonzani, édesgetni törekszik. Szép ígéretekkel

magához kecsegtetni a tapasztalatlan leányt.

„Sírna száddal mit kecsegtetsz,

Mit nevetsz felém?"

Csokonai.

3) Gyermeket kecsegtetni am. kényeztetni. Rokon
vele a gedél, gedélget, a görög yr\8é(o, német götzen,

ergötzen, v. ö. KEGY.
KECSÉGTETÉS, (kecs-ég-tet- és) fn.tt. kecségte-

téa.t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által

valakit kecsegtetünk. Kecsegtetéssel magunkhoz von-

zani valakit. Kecsegtetésekre nem indulni. V. ö. KE-
CSEGTET.

KECSEGTET, (kecs-ég-tet-ö) mn. tt. kecstg-

tet'ó-t. 1) Ami kedves, gyöngéd, vonzó, gyönyörköd
érzelmekre gerjeszt. Kecsegtet remény, ígéretek. 2)

Édesget , csalogató , csábítgató. Kecsegtet pillan-

tások.

KECSÉLY, (1), (kecs-ély) fn. tt. kecsély-t, tb.—ék, harm. szr. —e. Ajándék neme, melylyel vala-

kit kecsegtetünk, magunkhoz édesgetni akarunk; (Hol-

lók Imre szerint) gömöri szó.

KECSÉLY, (2), (kecs-ély) tájdivatpsan am.
csekély kecs v. kes, v. kis szótól. L. CSEKÉLY.

KECSES, (kecs-és) mn. tt. kecsés-et v. —t, tb.—ek, Kecsekkel ékesített, biró. Kecses no. Széptani

ért. ami kicsisége miatt szép és tetszets (niedlich).

KECSESEN, (kecs-és-en) ih. Kecsesei vagy ke-

csekkel diszelgve, ezen tulajdonsággal gyönyörköd-
tetve. Kecsesen felpiperézett n.

KECSESSÉG
,

(kecs-és-ség) fn. tt. kecsésség-et,

harm. szr. —fi. Kecsekkel diszlö tulajdonság ; kecses

mód, magaviselet. Kecsesség, finom életmód regulái.

(Bilkei Pap).

KECSIN, (kecs-in kecs azaz ,kis* szótól). Am.
kicsin. Eléfordúl egy 1558-diki levélben (Levelestár

279. 1.). „Bizonyába keserves nekem, hogy az én
kegyelmes uramat ilyen hamis panaszszal bántják,

kin hogy k(egyelmed)nek is nem kecsin (írva : ke-

chin) búsulását hiszem lenni.

KECSKE
,
(kecske) fn. tt. kecskét. Csangósan :

keczke , melybl a Keczkés családnév am. Kecskés.

Törzsöke kecs , egy a keczél , keczmereg szók kecz

gyökével , s jelent élénk könny mozgást ; vastag-

hangon kacz , mely megvan a kaczér (salax, lascivus)

kaczki szókban. A kecs v. kecz v. kacz elavult igék,

melyekbl lett a gyakorlatos kecseg v. keczeg kaczog

;

keczegö kaczogó ; keczege kaczoga ; keczge kaczga, kecz-

ke (v. kecske) , kaczka v. kaczki. Valamint a kaczér,

kaczki szók eredeti értelme : ficzánkoló, nemi ösztön-

bl ugrándozó : hasonlóan a kecske jelenti a kérdz
barmok neméhez tartozó azon állatfajt, mely élénk,

csintalan szökdelései által különösen kitünteti magát,

s mintegy közmondássá lett : Ugrál , mint a kecske.

Fajai : a) Szelid , közönséges kecske , mely igen az

emberekhez szokik , s mindenféle füvet eszik , a ker-

tek , cserjés erdk nagy pusztítója. (Capra hircus L.)

A kecske is jóllakik , a káposzta is megmarad. (Km.).

Kecskére bízni a kertet. (Km.). Szereti , mint kecske

a kést. (Km.), Kecske sem menne a vásárra , ha nem
hajtanák. (Km.). Vén kecske is megnyalja a sót. (Km.).

Tarka
, fejér ,

fekete
,
gubás kecske. Várj tejetlen gu-

bás kecske. (Faludi). Kecskét szakáláról , szamarat

fülérl. (Km.). Kecskérl gyapjút , szerecsenbl hat-

tyút. (Km.).

„Ütik a fekete kecskét,

Verik a barna menyecskét. u
(Népd.)

29*
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b) Angorai kecske , hosszú selyemfinomságu szrrel,

melybl a legfinomabbat teveszrnek hívják, c) Ha-

vasi kecske v. zerge, d) Kaukazi k. e) Indiai k. f)

Guineai k. Átv. ért. csillagzat az égen , melynek leg-

fényesebb csillaga : kocsis. (Auriga in Capella). A
kecske v. keczke szóval rokon a török kecsi , német

Zicke , Ziege és Geiss, Gemse.

KECSKE, C~, ÚJ—, faluk Pest m. ; helyr.

Kécské-re ,
— n, —röl.

KECSKEAKOL
,
(kecske-akol) ösz. fn. Akol,

melybe a kecskéket zárják, kecskenyájat tartanak,

fejnek stb. V. ö. AKOL.
KECSKEBAK

,
(kecske-bak) ösz. fn. A kecske

nev állatfajnak hime , mely ficzánkolóbb és ökle-

lsb szokott lenni , mint a nstény , de büdösebb is.

Innen a bakszag , és a km. büdös , mint a kecskebak.

KECSKEBÉKA, (kecske-béka) Ösz. fn. Vizi

békafaj , melynek húsát megeszik. Nevét hihetleg

ugrándozó , szökell tulajdonságától kapta ; máskép :

katonabéka.

KECSKEBOGYÓ, (kecske-bogyó) ösz. fn.

Tréfás népnyelven am. a kecskének bogyóformáju

ganéja , valamint a lóé lóczitrom , az ököré 'ókorikra.

KECSKEBR ,
(kecske-br) ösz. fn. A kecs-

kének nyers vagy kikészített bre. Kecskebörböl csi-

nált duda , töml.

KECSKEBUK, (kecske-buk) ösz. fn. 1) Oly-

féle ugrás , milyet a kecskebak szokott tenni, midn
valakit öklelni akar , t. i. fejét szügyébe vágva. 2)

így nevezik a bukfenczet is. Néhutt a székelyeknél

:

kecskebukka , kecskébucska v. kecskebukcsa és kecske-

kóra. 1. BUKFENCZ.
KECSKEBUKOZ, (kecske-bukoz) ösz. önh.

Kecskebukot vagy bukfenczet hány , bukfenczez. V.

ö. KECSKEBUK.
KECSKECSECS v. KECSKECSÖCS ,

(kecske-

csecs v. —csöcs) ösz. fn. A kecske tgyének csöve,

csékje.

KECSKECSÉCSÜ v. —CSÖCSÜ ,
(kecske-

csécsii v. — csöcsü) ösz. mn. Bizonyos szlfaj neve,

melynek nagy hosszú, s vastag börü szemei némileg

a kecskecsöcshöz hasonlók. (Uva bumastos.)

KECSKECSILLAG
,

(kecske-csillag) ösz. fn.

1. KECSKE, átv. Különbözik tle a barkörben létez

Bak csillagzat.

KECSKÉD , falu Komárom , és puszta Nógrád

m. ; helyr. Kecskéd-re ,
—én ,

—röl.

KECSKEDARÁZS
,
(kecske-darázs) ösz. fn. A

szlkben nyalánkoskodó fehéres darázsfaj.

KECSKEDÍSZ, (kecske-dísz) ösz. fn. Az

együttnemzök seregébe s egyenlönösök rendébe tar-

tozó növénynem ; vaczka kopasz ; csészéje egyszeres,

soklevelü , dongás ; bóbitája tollas, száras. (Trago-

pogon). Fajtái : réti , szke , nagy , violaszín k.

KECSKEFAJ
,
(kecske-faj) ösz. fn. A kecske-

nem emlsök közé tartozó állatfaj. V. ö. KECSKE.
KECSKEFEJO, (kecske-fej) ösz. fn. Nagy

fecskefaj , a kakuknál valamivel kisebb , hamuszín

és fekete csikós tollazattal , hosszú lapos fejjel, sza-

kállas csraljjal , nagy szemekkel , széles fülekkel,

és hosszú szárnyakkal. Csak sötétben repdes , s azt

mesélik róla , hogy a kecskék tejét kiszopja, s innen

a neve. Máskép : lappantyú. (Hirundo caprimulga,

v. Caprimulgus.)

KECSKEFI ,
(kecske-fi) ösz. fn. 1. GÖDÖLYE

v. KECSKEOLLÓ.
KECSKEFÜ, (kecske-fü) ösz. fn. Növényfaj a

tarkörök nemébl ; levelei aprófogasak , borzasak , a

legalsók szívesek , nyelesek , a legfelsk kerekded

szívesek. Máskép : zergefü, vadkecskef. (Doronicum

pardalianches.)

KECSKEFÜZ
,
(kecske-füz) ösz. fn. A fzfák

neme alá tartozó faj ; levelei tojásdadok , kihegyzet-

tek , fürészesek , fodros szélük , alul molyhosak.

Fiatal korában levelei néha arasznyik. (Salix caprea.)

KECSKEGÁLGA
,

(kecske-gálga) ösz. fn. Nö-

vényfaj a gálgák nemébl 5 szára felálló , elágazó
;

levelei szárnyasak , levélkéi láncsásak , czikkbeczi

felállók , sugarak , virága fehéres. (Galega offici-

nalis.)

KECSKEGANAJ, (kecske-ganaj) ösz. fn. 1)

Ganaj vagy trágya, az öszvetakarított kecskebogyók-

ból. 2) Maguk az úgynevezett kecskebogyók.

KECSKEGOLYÓ, (kecske-gólyó) ösz. fn. 1.

KECSKEBOGYÓ.
KECSKEGÖBECS, (kecske-göbecs) ösz. fn.

Puskába való göbecs , melyet a vadkecske- v. zerge-

vadászok használnak.

KECSKEHÚS
,

(kecske-hús) ösz. fn. A kecske

nev állat húsa. Nyers, ftt, sült, pergelt kecskehús.

KECSKEKÍGYÓ
,
(kecske-kígyó) ösz. fn. Vi-

pera , mérges kígyófaj. Kecskekígyóknak nemzeti (pro-

genies viperarum). Münch. cod. Máté 3.

KECSKEKÖRÖM, (kecske-köröm) ösz. fn. 1) A
kecskének hasított körme. 2) Balaton vidékén úgy
nevezik azon kecskekörömhöz hasonló kavicsokat,

melyeket a hullámok a víz szélére hajtanak.

KECSKELÁB, (kecske-láb) ösz. fn. 1)A kecské-

nek lába. 2) Emberi korcsláb , mely a kecskéjéhez

hasonló. Kecskelábbal születni. 3) Az ácsoknak padféle

alkotmánya , kétkét eltertyedt lábakkal , melyre a

faragandó fát fektetik ; továbbá a kmiveseknél,

melyre az állásdeszkákat fektetik.

KECSKELÁBÚ
,
(kecske-lábu) ösz. mn. Kinek

oly lábai vannak, mint a kecskének. Az ördögöt kecs-

kelábunak festik. Innen tréfásan : kecskelábú , kalán-

fúlü angyal am. ördög.

KECSKEMÉT, sz. kir. város Pest vmegyében

;

helyr. Kecskemét-én , — re, — röl. Valószínleg am.

kecskejárás , minthogy mét elemezve : mé-et v. menet

a mén , mégy , mé gyökétl származtatható. így van

Érsekújvár határában Göbölyjárás nev mezség,

melyen a göbölymarhát Szemezre hajtják.

KECSKEMÉTI, (kecskeméti) mn. Kecske-

métre való ; oda tartozó ; onnan ered. Kecskeméti
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palgárok. Kecskeméti alma , vörösbor. Kecskeméti ha-

tár
,
földek , legelök

,
puszták. Kevés haszna , mint a

kecskeméti malomnak. (Km.). Van „Kecskeméti sze-

gény legény" czimü népmese is.

KECSKENEMU, (kecske-nemü) ösz. mn. Olyan

tulajdonságú , mely a kecskenemhez tartozó álla to-

kéhoz hasonló. Kecskenemü szökés.

KECSKENYÁJ
,

(kecske-nyáj) ösz. fn. Együtt

legel, egy rizet alatt álló kecskék.

KECSKEÓL ,
(kecske-ól) ösz. fn. 1. KECSKE-

AKOL.
KECSKEOLLÓ

,
(kecske-olló) ösz. fn. 1. GÖ-

DÖLYE , és OLLÓ (azaz ell z=ell =zelletü).

KECSKEOLTÓ, (kecske-oltó) ösz. fn. Tejet

oltani való kecskebél , különböztetésül a juholtó-tó\.

KECSKEPÁSZTOR
,

(kecske-pásztor) ösz. fn.

Pásztor , ki kecskéket , kecskenyájat legeltet , riz
5

kecskés.

KECSKERÁGÓ, (kecske-rágó) ösz. fn. Az

öthimesek seregébe és egyanyások rendébe tartozó

cserjenem ; bokrétája öt szirmú , tokja színes , öt

szegü , öt rekeszü , öt kopácsu ; magvai korczováto-

sak. Sokszor négy szirmú , négy hím (Evonymus)

Dunán túl : kecskerágitó. Fajai : csíkos , bibircsós,

széles level. Gyümölcsét alakja miatt papsipkának

hívják. Nevét valószínen onnan kapta, mert gályáit

a kecskék különösen szeretik rágicsálni.

KECSKERÁK
,
(kecske-rák) ösz. fn. Tavakban

tenyész , fehéres héjú sovány rákfaj , milyenek a

Balaton rákjai is.

KECSKÉS , (1) (kecs-ke-es) mn. tt. kecskés-t v.

—et , tb. —ek. Kecskékkel bvelked , kecskéket

tartó, tenyészt. Kecskés tartomány
,
gazda.

KECSKÉS
, (2) , fn. tt. kecskés-t , tb. —ék.

Személy , ki kecskéket riz , legeltet. Több család

neve hazánkban.

KECSKÉS, (3), puszta Szabolcs m. ; helyr.

Kecskés-re, —én, —röl.

KECSKESAJT, (kecske-sajt) ösz. fn. Kecske-

tejbl készített sajt.

KECSKÉSFALVA, falu K. Szolnok m. ; helyr.

-—falvá-ra ,
— n ,

—ról.

KECSKESZAKÁL
,
(kecske- szakái) ösz. fn. 1)

A kecskének állán növ karcsú szakái. 2) Átv. ért.

egyedül az állon meghagyott keskeny férfi szakái,

mely némileg a kecskéjéhez hasonló. 3) Többféle

füvek mellékneve.

KECSKESZAR , (kecske- szar) ösz. fn. Kecske-

bogyó , kecskegolyó , kecskeganéj.

KECSKESZARV, (kecske-szarv) ösz. fn. A
kecskenemü állatok tekervényes szarva.

KECSKESZÉM
,

(kecske-szém) ösz. fn. Fehé-

res , bandsalgó szem , milyen a kecskéké.

KECSKESZÉMÜ, (kecske-szémü) ösz. mn.

Olyan szín szemekkel bíró , mint a kecske ; savó

szem
,

juhszemü. Jelent bandzsalt is , mivel a

kecske nézése is olyan ; innen a kifejezés : káposztás

kertbe néz , am. kancsalul , mint a káposztát vágyva
néz kecske.

KECSKESZR
,
(kecske-szr) ösz. fn. A kecske

nev állatok szre , mely az ázsiabeli angorai fajo-

kon legfinomabb szálú. Kecskeszrbl való szövet.

KECSKETARACZK
, (kecske-taraczk) ösz. fn.

Kisded ltaraczk , mely kecskelábakon, vagyis ke-

réken mozgó két lábon áll , s mintegy három fontos.

KECSKETEJ
,

(kecske-tej) ösz. fn. A kecské-

nek sok tápervel biró teje , melyet az aszkórban
szenvedknek italul ajánlanak.

KECSKETÖGY, (kecske-tgy) ösz. fn. A ns-
tény kecske tgye.

KECSKETURÓ, (kecske-turó) ösz. fn. 1) Kecs-

ketejbl csinált túró. 2) Tréfás átv. ért. ütés, bökés,

melyet valaki másnak farán térddel tesz. A csinta-

lan gyerkczék szótárából való.

KECSKÉÜL
,

(kecs-ke-ül) ih. Kecske módra.
„Kezde szólni kecskéül." (Pesti G. meséi.).

KECSKEVAJ, (kecske- vájj ösz. fn. A kecske-

tej fölébl köpült vaj.

KECSKE-VARBÓK , falu Hont m. ; helyr.

— Varbók-ra ,
—on ,

—ról.

KECSKÉZIK, (kecs-ke-ez-ik) k. in. kecskéz-

tem, —tél, étt. Kecske módra hangzik. „Jóllehet az

szód kecskézik
, demaga (mindazáltal) a hasadékokon

farkast látok. " (Pesti G. XXIV. mese.).

KECSKÓCZ
,

falu Sáros m. ; helyr. Kecskócz-

ra ,
—on ,

—ról.

KECSO, falu Gömör m. helyr. Kecsö-re, —n,

— röl.

KECSTELEN
,
(kecs-te-len) mn. tt. kecstelen-t,

tb. — ék. Ami nem kecses, kecsek híjával lev. Kecs-

telen parragi n. Kecstelen magaviselet.

KECSTELI, KECSTELJES, (kecs-telí vagy
teljes) ösz. mn. Sok kecsesei ékesített , diszl , igen

kecses. Kecsteli úrhölgy.

KECZ, (1) fn. tt. keczet. Koczafiaztató. Bodrog
közi szó. (Mindszenti). A ,kocza' szónak módosula-

tául tnik fel.

KECZ, (2) elvont gyöke kecze, keczezen, kecz-

mereg szóknak. Alapértelme a) csucsosság, hegyes-

ség; b) élénk, könny mozgás; c) hangutánzó keczezen

s keczeg szókban ; rokon ez értelemben kocz gyökkel.

KECZ, falu Bihar m. helyr. Kécz-re, — én,—röl.

KECZCZEN
,

(kecz-cz-en) önh. m. keczezen-t.

Am. perczen, ketytyen (az óra). Lekeczczen, a székelyek-

nél gúnyosan mondják a ggösrl, hányavetirl, ha

lóról, vagy hivatali polczról is, lepottyan. (Kriza J.).

KECZE, (kecz-e) fn. tt. keczét. 1) Csúcsos, zsák-

forma háló, melyet a víz fenekén húznak. Törzsöke a

csúcsos hosszúkást jelent kecz, mely rokon a ke'cség

(tejes fazék), és kecsege (hegyes orrú hal) szók kecs tör-

zsökével. 2) Tisza mellékén kecze jelenti azon ihar- vagy

bükfa lábacskát is, mely a hegedn a húrt fentartja.
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Ez értelemben rokon a fa kecske és keczke szókkal.

V. ö. KECZKE. 3) Ficzkándozó mozgás a keczebecze

szóban.

KECZEBECZE, (kecze-becze) iker fn. tt. kecze-

beczét. 1) A kecze am. kecske, a becze (boczi) am.

borjú, tebát betszerinti ért. kecskeborju. 2) Atv. ért.

olyan ficzánkolás, ugrálás, milyet a kecskék és a jó

kedvükben ficzánkoló, bogározó borjuk vagy együt-

tesen véve : a kecskeborjuk tesznek.

KECZEBECZÉL, (kecze-beczél) sz. önb. m.

keczebeczél-t. Kecske és borjú vagy kecskeborjú mód-

jára ugrándozik, ficzánkol. A bak akármely meredek

sziklákon föl s alá keczebeczél. Vajda Sámuel.

KECZEFICZE, (kecze-ficze) ösz. mn. Ami vagy

aki keczél és ficzél, azaz játszva ugráló, ficzkándozó.

Keczefieze borjú, fityfirity legényke. Gyr megyében

Czeb János szerént am. csipertes, biczegve járó, bi-

czeg.

KECZEFICZÉL, (kecze-ficzél) ösz. önb. Keczél

és ficzél. V. ö. KECZEFICZE.
KÉCZÉG, (kécz-ég) önb. m. kéczég-tem, —tél,

— itt. Am. szájával kecz hangon csattog ; továbbá

perczeg, ketyeg, pl. az óra. Székely szó.

KECZEGE, falu Gömör m. helyr. Keczegé-re,

—n, —röl.

KÉCZÉGÉS, (kécz-ég-és) fn. tt. kéczégés-t, tb.

— ék. ,Kecz' hangon csattogás. Perczegés, ketyegés.

KÉCZÉGTET, (kécz-ég-tet) áth. m. kéczégtet-

terri; — tél, —étt. A lovat szájcsattogtatással hajtja.

Székely szó. (Kriza J.).

KECZÉL, (1), fn. tt. keezel-t, tb. —ék, harm.

szr. —e. Székely tájszó, jelent kutyakölyköt, eb- v.

kutya czenket. Gyöke az ugrándozást jelent kecz,

kecze.

KECZÉL, (2), falu Pest, puszta Somogy m.

helyr. Keczel-re, — én, —röl.

KECZÉL, (kécz-él) elavult ige, melybl kéczéle

származott. Valamit beburogat, különösen fejét vagy

derekát beköti, általköti. Igeneve kéczélö, keczele.

Törzsöke a csomós gömbölyt jelent két köt v. kécz

köcz. És így keczél köczöl am. kétél kötöl ; mert mond-

ják, kétény és fejkétö e helyett : kötény, fejkötö.

KECZÉL, (kecz-él) önh. m. keczél-t. (Kecske

módjára) ugrál, szökdel, ficzkándozik, keczeficzél.

KÉCZÉLE v. KÖCZÖLE, (kécz-él-e) fn. tt. ké-

czél-ét. GyöngyÖsynél am. fejrevaló, fejbulázó asszo-

nyi kend, ruha. Ezen értelme van Vas megyében is.

Néhutt am. kötény, ruha. V. ö. KECZÉL.
KÉCZÉLÉS, (kécz-él-e- es) mn. tt. keczelés-t v.

— et, tb. — ek. Keczelével bebulált, betakart, aki

keczelét visel. Keczelés fej. Keczelés leányok.

KÉCZÉLÖ, (kécz-él-ö) fn. 1. KÉCZÉLE.

KÉCZÉLY, (kécz-ély) fn. L. KECZÉL.

KECZER
,
puszta Abaúj m. helyr. Keczer-re,

— én, —röl.

KECZER-KOSZTOLÁN, mv. Sáros m.; helyr.

—Kosztolán-ba
}
— ban, —bál.

KECZER-LIPOCZ, falu Sáros m. helyr. — Li-

pácz-ra, — on, — rál.

KECZER-PÁLVÁGÁS , falu Sáros m. helyr.

— Pálvágás-ra, — on, — ról.

KECZER-PEKLIN, falu Sáros m. helyr. Pék-

lin-be, — ben, —böl.

KECZKE
,

(kecz-eg-e) fn. tt. keczkét. 1) Csan-

gósan és tájdivatosan másutt is am. kecske, melybl
Keczkés családnév am. Kecskés. 2) Bodrogközben,

falábakon álló ketrecz , melyben az ólakba hordott

takarmányt tartják. V. ö. KECSKE.

KECZMERÉG, (kecz-m-er-ég)önh. m. keczmerég-

tem v. keczmerg-éttem, -—tél v. —ettél, keczmerg-étt

htn. — ni. Mondják gyermekrl, ki járni tanulván

négykézláb mászkál, ideoda kapkodva hentereg.

KECZMERKÉDIK
,
(kecz-m-er-kéd-ik) k. m.

keczmerkéd-tem, —tél, —étt. L. KECZMERÉG.

KECZOL , falu Sopron m. helyr. Keczöl-be,

— ben, —böl.

KED, (1), KEED, 1. KEGYELMED alatt.

KED, (2), elvont vagy elavult gyöke, kedv, ked-

ves, kedély, szóknak és származékaiknak. Onállólag

, indulat' értelemben találjuk a költnél ebben

:

„De kajánul féltékeny kedében
,

Vad kaczajjal a király felel."

Garay.

Rokon vele a lágyított kegy. V. ö. KEDV, és KEGY.

—KÉD, alhangon —KOD, ösz. képz a gya-

korlatos og, ög, ég és od, öd, éd, képzkbl, pl. csip-

kéd (csip-eg-éd), nyomkod (nyom-og-od), kapkod (kap-

og-od) stb.

—KED, a —fc^-böl összehúzott rag több régi

iratokban pl. naponkéd am. naponként, fejenkédz=z

fejenként, koronkéd-=. koronként. (Carthausi Névte-

len stb.).

KEDD, fn. tt. kedd-ét, tb. —'ék, harm. szr. —je.

Össze van húzva a kett-ed ket-d szóból. Göcsejben :

kedded, s am. a hétnek ketted azaz másod napja,

minthogy a magyar a hétszámlálást hétfn kezdi. Hús-

hagyó kedd, melyre hamvazó szerda következik. Nagy

kedd , mely nagyhétben esik. Kiss kedd , am. soha

napja, innen a közmondás : holnapután, kis kedden,

borjúnyúzó pénteken, azaz soha. Húsvét kedd. Pünköst

kedd. Tardoskedd, falu Mátyusfoldén Nyitrában. Van-

nak e vidéken és Csalóközben Szerdahely, Csütörtök,

Péntek s Szombat helynevek is.

KEDÉG , KEDÉGLEN, 1. KEDIG ós PEDIG.

KEDÉLY, (ked-ély) fn. tt. kedély-t, tb. —ék v.

—ék, harm. szr. — e. Szerencsésen alkotott és kapva

kapott s általán elterjedt új szó. Jelenti az ember-

nek mind lelki mind érzéki öszves vágyó tehetségét

vagyis inkább állapotát, indulatját, melyben az aka-

rat a vágyakkal j küzdésbe, azaz a kül- vagy bel

érzékekre ható benyomások az embert akaratlanul is

magokkal ragadják. Jó, nemes, gonosz kedély, mely t.

i. jóra, nemesre, gonoszra tör. Víg, szomorú, mély ke-
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dély. Kedélyre ható zene, ének. Gyöke az érzéki te-

hetségre vonatkozó ked. V. ö. KEDV.
KEDÉLYALKAT, (kedély-alkat) ösz. fn. Fo-

gékonyság a kedély iránt.

KEDÉLYÁLLAPOT, (kedély-állapot) ösz. fu.

A kedélynek bizonyos foka, mértéke, melyet valaki

magában érez. Máskép : kedélyhangulat.

KEDÉLYES, (ked-ély-és) mn. tt. kedélyés-t v.

— et, tb. —ek. 1) Mi a kedélylyel önhangzatban, ro-

konságban van, mi a kedélyre hat. Kedélyes zene, ke-

ring. Kedélyes nyári lak. 2) Ki a küls benyomások,

különösen a szívre vonatkozók felfogására hajlandó,

pl. ki az örvendökkel örülni, a szomorgókkal szo-

morgni, ki mások ügyeiben részt venni stb. szeret.

Ellentéte a tompult, közönbös , részvétlen természet.

KEDÉLYESEN, (ked-ély-és-en) ih. Kedélyes

hangulatban.

KEDÉLYESSÉG, (ked-ély-és-ség) fn. tt. kedé-

lyésség-ét. Kedélyes tulajdonság.

KEDÉLYHANGULAT, (kedély-hangulat) ösz.

fn. A kedélyi állapotnak bizonyos foka, mértéke. Jó,

rósz kedélyhangulat.

KEDÉLYHARCZ, (kedély-harcz) ösz. fn. Ál-

lapot, midn a kedély különböz izgalmai egymással

mintegy küzdeni látszanak.

KEDÉLYMINSÉG, (kedély-minség) ösz. fn.

L. KEDÉLYALKAT , és KEDÉLYESSÉG.
KEDÉLYNYUGALOM, (kedély-nyugalom) ösz.

fn. Állapot, midn a kedély némely izgatások elle-

nére is csendben marad.

KEDÉLYVÁLTOZÁS, (kedély-változás) ösz.

fn. Jobbra vagy roszabbra változás a kedélyi álla-

potban.

KEDÉLYZET, (ked-ély-ez-et) fn. tt. kedélyze-

tet. L. KEDÉLYHANGULAT.
KEDESZ, (ked-esz) fn. tt. kedesz-t, tb. —ék,

harm. szr. —e. A két fbbhímesek seregébe és fe-

detlenmagúk rendébe tartozó növénynem ; csészéje

vagy ajakas, vagy rendes ötfogú; virágzás utána csésze

torkát szrök zárják be , vagy pedig a csésze fogai.

Diószeginél : démutka. (Thymus). A görög név

(&vnóg) jelentése után a ked törzsbl alakították; noha
a görögben a hangsúlynál fogva különbözk : -&v}iog

(Thymian), és &v[A,óg (kedély stb.)

KEDESZFÜ, (kedesz-fü) ösz. fn. L. KEDESZ.

KEDIG , KEDIGLEN, régies ksz. a mai pedig

helyett. A mongol nyelvben kiged am. és. L. PEDIG.

—KÉDIK, KÖDIK, mély v. alhangon —KO-
DIK, igen termékeny Összetett igeképz a gyakorlatos

-eg, -ög, -og , továbbá az ed, öd, od és ik képzkbl,
közép jelentéssel ; s ily igéket alkot mind (át- és ön-

ható) igékbl, mind (f- és melléknevekbl , st el-

vont gyökökbl is, pl. (csak kédik-ré) : tisztel-kédik,

le8-kédik, vél-e-kédik, vet-e-kédik, emel-kédik , eszmél-

kedik, es-e-kédik ; szégyenkedik , legénykedik , ingerke-

dik , himpellérkédik , mesterkedik ; kevélykedik , bete-

geskedik, epekedik, csimbelkédik stb., néha -el vagy -es

képz elöbocsátásával is
,

pl. leselkedik, dórélkédik

(==dre-el-kédik), kételkedik ; vendégeskedik, Ügyvé-

deskedik stb. V. ö. — ODIK.
KEDÜLET

,
(ked-ül-et) fn. tt. kedületét. Lásd :

VÉRMÉRSÉK.
KEDV, (ked-v v. ked-ü) fn. tt. kedv-et, harm,

szr. —e. 1) Az érz tehetségnek a küls behatások

által okozott, s kiható erej állapota, melynél fogva

azokat tetszleg vagy visszatetszleg fogadja. Jó

kedv, mely a tetsz benyomásokat tünteti vissza. Jó

kedvvel lenni. Rósz kedv, mely a kelletlen behatások-

nak felei meg. Széles jó kedv, melynek sem módja,

sem határa. Fél kedv, mely valami iránt félig von-

zalmat, félig visszahatást érez. Komor kedv, mely sö-

tét, bús érzelmeket táplál. 2) Különösen, s leginkább

egyedül használva jó értelemben : vágy , kívánság
,

cselekvési hajlam, akarat. Kedvére él. Kedvére eszik,

iszik. Ez nincs kedvemre. Kedvedért megteszem. Kénye

kedve szerént mulat. Nincs kedve a katonaságra. Ha
kedve tartja, majd eljön. Nincs kedve sem játszani,

sem tánczolni. Kedve telik benne. Kedvét leli benne.

Hadd teljék kedve. Kedvét tölteni. Kedvetelt ember.

Ez az én szerelmes fiam, kiben nekem kedvem telt. (Máté

evangy.). Másnak kedvére vagy kedvében járni, ked-

vét tölteni, teljesiteni. Másnak kedvét szegni. Semmi

kedve sincs. Ez kedvem szerént , vagy : kedvem ellen

van , am. tetszésem szerént vagy ellen. Kedvem volna

jól összeszidni öt. Kárvallása nem kár , ki maga

kedvén jár. Vagy : Kinek mihez kedve, azért álmát

felejtse. Vagy : Kinek mihez kedve, nincs ott rövid-

sége. (Km. Volenti non fit injuria). Kinek mihez

kedve, ott akad a szive. (Km.).

„Juhász legény búsan útra kél

,

Hová lett a kedve ? elhagyta. " Népd.

„Nincsen kedvem, elvitte a gólya
,

Mert ott jártam , hol nem kellett vóna."

Népd.

3) Valaki iránt viseltet vonzalom, kegyesség. Vala-

kit kedvébe fogadni. Kedvét lelni valakiben. Kedvedért

mindent megteszek. Valakinek kedvét keresni, kedvében

lenni. A jakutban köngl am. kedv, akarat, a török-

ben gönül am. szív, kedv. (Abuska.) kejf am. jó kedv.

V. ö. KEGY.
Sajátságos mondatok : kedve kerekedik v. kedve

duzzan am. nagy kedve jön; kedve szottyan v. szusz-

szan, kedve csámporodik am. valamire egyszerre ked-

vet érez magában ; elment, megjött, megeredt , megin-

dult a kedve ; kedvet kap ; elvesztette a kedvét ; kedvét

találja. Fleg bor kedveért (am. bor végett) termesz-

tik a szölöt.

KEDVCSAPONGÁS, (kedv-csapongás) ösz. fn.

Többszöri, vagy folytonos kedvtöltés, széles kedvbl

ered mulatozás.

KEDVDERITES, (kedv- derítés) ösz. fn. Cselek-

vés, mely valakinek rósz v. borús kedvét vidorabbá

változtatja.
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KEDVDERÍT, (kedv-derít) ösz. mn. A rósz

v. borús kedvet vidorabbá változtató. Kedvderít bor;

mulatság.

KEDVDUZZANÁS
,

(kedv-duzzanás) sz. fn.

Állapot, midn valakinek széles jó kedve kerekedik;

kisebb mértékben : kedvszottyanás , kedvszuszszanás.

KEDVÉBRESZT, (kedv-ébreszt) sz. mn.

Ami jókedvet , vidámságot , derülést szerez. Kedvéb-

resztö finom borok, vidám társaság.

KEDVEGYEN, (kedv-egyen) sz. fn. A kedély-

nek közönyös állapota , midn valami sem tetszleg

semtetszetlenülnemhatreá; midn mindegy neki, akár

így, akár úgy. Szokottabban : egykedvség , közöny
,

közönyösség, közönbösség.

KEDVEL
,
(ked-v-el) áth. m. kedvel-t. Valami

iránt hajlandóságot érez, valamit örömmel fogad, sze-

ret. Kedvelni a tanulást , olvasást. Kedvelni a társas

életet , mulatságot , zenét , tánczot , színházat. Valakit

vagy valamit megkedvelni.

KEDVELÉS, (ked-v-el-és) fn. tt. kedvelés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. A kedélynek mködése, mely-

nél fogva valamit v. valakit kedvel.

KEDVELET, (ked-v-el-et) fn. tt. kedveletét.

Kedvelési hajlandóság. Kedvelés tárgya.

KEDVELL, (ked-v-el-el) áth. m. kedvell-étt

,

htn. —eni. L. KEDVEL.
KEDVEL, (ked-v-el-) mn. és fn. tt. kedvelö-t.

Ki valamit vagy valakit kedvel. Különösen mondjuk

oly személyekrl, kik bizonyos tudományok és mvé-
szetek iránt kitn vonzalommal viseltetnek a nélkül,

hogy azokat tüzetesen vagy kereset gyanánt znék,
gyakorolnák. Mkedvel zenész, festesz.

KEDVELT
,
(ked-v-el-t) mn. és fn. tt. kedvelt-

et, harm. szr. —je. Akit vagy amit szeretünk, haj-

lammal, vonzalommal kisérünk, kedves személy. Ked-

velt rokon , barát, társ. Kedvelt tanulmányok. Kedvelt-

jeinkkel jót tenni, szerencséjöket elmozdítani.

KEDVELTET
, (ked-v-el-tet) áth. m. kedveltet-

tem, —tél, —étt. par. kedveltess. Kedvessé, kedvelt-

té tesz, szerettet. Magát kedveltetni a társalgásban.

Megkedveltet. Valakivel a tudományokat, mvészetet

megkedveltetni.

KEDVELTET, (ked-v-el-tet-ö) mn. tt. kedvel-

tet-t. Oly tulajdonságokkal biró , melyek kedvelést

,

szeretést gerjesztenek. Kedveitet társalgási modor,

magaviselet, magatartás.

KEDVELTETLEG,(ked-v-el-tet--leg) ih. Oly

módon , mely kedveltté , kedvessé , szeretetre mél-

tóvá tesz.

KEDVÉLY
,

(ked-v-ély) szokottabban 1. KE-
DÉLY.

KEDVENCZ
,

(ked-v-encz) fn. tt. kedvencz-ét

,

harm. szr. — e. Aki vagy ami vonzalmunknak , haj-

landóságunknak , szeretetünknek különösen kitzött

és kitüntetett tárgya. Gyermekeim között ez a kedven-

czem. Ez az ember kedvenczem. Agaraim közöl ellop-

ták a kedvenczemel. Használják melléknévül is, s am.

! kedves, kitünleg szeretett. Kedvencz tanulmánya a

I

régiségtan. Kedvencz paripáját nyergelteti meg.

KEDVENCZBÜN, (kedvenez-bün) ösz. fn. Bün,

melyet valaki igen megszokott s annak elkövetésé-

ben, gyakorlásában gyönyört érez. Kedvenczbtine az

ivás, dombérozás, kártyajáték.

KEDVENCZDAL, (kedvencz-dal) ösz. fn. Dal,

melyet valaki különösen szeret énekelni vagy hallani.

KEDVENCZDARAB, (kedvencz-darab) ösz. fn.

Darab, melyet valaki különösen kedvel, szeret, mely-

ben kiválólag gyönyörködik, pl. a színdarabok között.

KEDVENCZESZME, (kedvencz-eszme) ösz. fn.

Eszme, melylyel valaki elszeretettel , kiválólag fog-

lalkodik, s melyrl meggyzdve azt másokkal is köz-

leni, másoknak is ajánlani szereti.

KEDVENCZÉTÉK
,

(kedvencz-éték) ösz. fn.

Különösen kedvelt, ínyünkre való étek.

KEDVENCZÉTEL, 1. KEDVENCZÉTÉK.
KEDVENCZFALAT

,
(kedvencz-falat) ösz. fn.

Az étkekbl bizonyos darab , melyet valaki legjob-

ban szeret
,
pl. némelyiknek kedvenczfalatja a rétes

vége , a lúd farcsíkja , a pulykasültnek feketehúsa

stb. A kedvenczfalatot utoljára hagyni.

KEDVENCZGYERMÉK ,
(kedvencz-gyermék)

ösz. fn. Gyermek, kit szüli többi gyermekeiknél job-

ban szeretnek, vagy általán kedves , igen szeretett

gyermek. A kedvenczgyermeket él szokták kényeztetni.

KEDVENCZHANGSZER, (kedvencz-hang-szer)

ösz. fn. 1) Hangszer, melyet valaki a többi hangsze-

rek közöl leginkább szeret hallani. 2) Hangszer, me-

lyen valaki különösen szeret és szokott játszani.

KEDVENCZKÖLTEMÉNY ,
(kedvencz-költe-

mény) ösz. fn. Költi mü, melynek olvasása vagy

hallásában valaki kiválóan gyönyörködik.

KEDVENCZKÖNTÖS
,

(kedvencz-köntös) ösz.

fn. Köntös, melyet valaki többi ruhái közöl leginkább

szeret felölteni, viselni.

KEDVENCZLÓ, (kedvencz-ló) ösz. fn. Gazdája

által különösen kedvelt nyerges vagy kocsisió.

KEDVENCZMONDÁS, (kedvencz-mondás) ösz.

fn. Mondás , különösen szójárás
,
példabeszéd, köz-

mondás , melyet valaki gyakran beszédébe keverni,

ismételni, idézni szokott.

KEDVENCZPARIPA
,
(kendvencz-paripa) ösz.

fn. A lovagnak különösen kedvelt paripája.

KEDVENCZSZÍN, (kedvencz-szín) ösz. fn. Szín,

melyet valaki a ruhakelmékben, bútorokban, festmé-

nyekben stb. leginkább szeret , a többi közöl kivá-

laszt. Némelyiknek kedvenczszíne a zöld, másnak a kék

vagy vörös stb.

KEDVENCZSZINÜ, (kedvencz-szinü) ösz. mn.

Olyan szinü vagy szinre festett , milyet valaki fké-

pen kedvel.

KEDVENCZSZO
,

(kedvencz-szó) ösz. fn. Szó

vagy mondat , melyet valaki igen gyakran használ,



465 KEDVENCZTANITVANY—KEDVESKEDÉS KEDVESKEDIK—KEDVETLENÜL 466

ismétel. Csaknem minden embernek vannak bizonyos ked-

venczszavai. A vígjátékírók némely személyek jellem-

zésére bizonyos kedvenczszót használnak
,
pl. Kisfa-

ludy K. Mátyás diákjában Márton biró kedvencz-

szava : töröm a zúzáját ! Balog István fentebbi czi-

mü darabjában a czinkotai kántor kedvenczszava :

vak apád, Czinkó sáfáré pedig : ha mondom.

KEDVENCZTANITVANY
,

(kedvencz-tanít-

vány) ösz. fn. Tanítvány , kit a tanitó a többiek kö-

zöl különösen kedvel, szeret.

KEDVENCZTANULMÁNY
,

(kedvencz-tanul-

mány) ösz. fn. Oly tanulmány , melyet valaki kedv-

vel, szenvedélylyel gyakorol, z.

KEDVENCZTERV
,

(kedvencz-terv) ösz. fn.

Terv , melyet valaki mindenek fölött szeretne létesí-

teni, melynek végrehajtásán minden ervel törekedik.

KEDVÉREVALÓ
,

(kedvére- való) ösz. mn. A
többi személyragokkal is : kedvemre , kedvedre , ked-

vünkre stb. való. Olyan ami valakinek tetszik , ami-

ben valaki kedvét leli.

KEDVES, (l),(ked-v-es) mn. tt. kedves-t, v.—et,

tb. —ele. 1) Akit vagyamit szeretünk. Kedves a gyer-

mek az anyjának. Kedves dolog. Kedves vendég. Ki mit

szeret, kedves az annak. Kedves gyereknek sok a neve.

(Km.). 2) Különösen élünk vele a nyájas megszólí-

tásokban. Kedves anyám , apám , néném , húgom , bá-

tyám, öcsém, barátom. Kedves lelkem
,
galambom , an-

gyalom, kincsem, rózsám, szivem, csillagom. Édes ked-

ves. Ne haragudj édes , ne haragudj kedves galam-

bocskám. (Népd.). 3) Szeretetre méltó. Jaj be kedves

kis fiú.

KEDVES
, (2) ,

(ked-v-es) fn. tt. kedves-t , tb.—ék. Személy, kihez különös szeretettel, vagy sze-

relemmel vonzódunk, Kedveseinket idvezleni, tölök bú-

csúzni.

„Hogy ha eljsz hozzám, kedves,

Kérlek hosszú utat ne vess."

Népdal.

Szép vagy , kedvesem. (Hunyady-Opera). Kedvesnek,

kedves gyermeknek sok a neve. (Km.). Legkedvesebb, a
mit önként adnak. (Km.).

KEDVESEN
,

(ked-v-es-en) ih. 1) Örömérzet-

tel, nyájasan, szívesen. Kedvesen venni az adott aján-

dékot. A vendéget kedvesen fogadni, látni. Ketten ked-

vesen, hárman redvesen. (Km.). 2) Szerettet, kedvei-

tet módon. Magát kedvesen viselni.

KEDVESÍT
,

(ked-v-es-ít) áth. m. kedvesit-étt,

par. — s, htn. — ni, v. —eni. Kedvessé tesz. Nem
igen van szokásban.

KEDVESKEDÉS, (ked-v-es-kéd-és) fn. tt. ked-

veskedést, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely
által valakinek kedves dolgot teszünk, kedvét keressük.

Különösen, holmi meglep aprófélékkel való megaján-

dékozás ; figyelem valaki iránt, mely bizonyos szolgá-

lattal, fáradsággal jár, mely egyszersmind arra mutat,

hogy az érdeklett személyt kedveljük, szeretjük.

AKAD, NAGY SZÓTÁR. III. KT,

KEDVESKEDIK
,

(ked-v-es-kéd-ik) k. m. ked-

vesked-tem, — tél, —étt. Másnak csupa figyelembl,

szeretetbl , megelzleg valamely kedves szolgálatot

tesz, ajándékot ad, hogy egyfell annak kedvét lelje,

másfell kimutassa , hogy ö is kedvében tartja öt. A
szeretett nnék virágfüzérrel kedveskedni. V. ö. SZÍ-

VESKEDIK.
KEDVESSÉG-

,
(ked-v-es-ség) fn. tt. kedvesség-

ét, harm. szr. — e. 1) Szeretetreméltóság, nyájasság.

Az egész ember csupa kedvesség. 2) Vonzalom , szere-

tet, melyet valaki irántunk mutat. Valakinél kedves-

ségben lenni.

KEDVESZEGÉTT ,
(kedve-szegétt) ösz. mn.

Kinek kedvét valamely rósz , kellemetlen dolog el-

vette ; bús, szomorú, levert kedély.

KEDVETLEN, (ked-v-etlen) mn. tt. kedvetlen-t,

tb.—ék. 1) Kinek jó kedve nincs, a legszélesebb ért.

véve. Különösen : boszus , haragos, komor, szomorú,

nehezen felviduló. Kedvetlen az öreg , olyan mint a

láncz , ha fölveszik is jaj, ha leteszik is jaj. Kedvetlen

a beteg, a kárvallott.

„Árpa kenyér keletlen

,

N— N— kelletlen

,

A vendége kedvetlen."

Néhai kortesgúnydal.

2) Ami rósz kedvet csinál , ami nem tetszik. Kedvet-

len dolog. Kedvetlen hír. Kedvetlen Ítélet.

KEDVETLENEDIK, (ked-v- etlen-éd-ik) k. m.

kedvetlenéd-tem, —tél, —étt. Kedvetlenné , lesz , ke-

délye szomorúra változik. Valamely rósz hírre elked-

vetlenedni. V. ö. KEDVETLEN.

KEDVETLENÍT ,
(ked-v- etien-ít) áth. m. ked-

vetlenít-étt, htn. —ni v. — eni, par. — s. Kedvetlenné

tesz. Nem kell az embereket szomorú dolgokkal ked-

vetleníteni. Ne kedvetleníts el bennünket gyászesetek el-

beszélése által.

KEDVETLENÍTÉS ,
(ked-v- étlen- ít- és) fn. tt.

kedvetlenítée-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

illetleg rósz hatás, benyomás, mely által valaki ked-

vetlenné tétetik.

KEDVETLENKÉDIK ,
(ked-v-etlen-kéd-ik) k.

m. leedvetlenkéd-tem, —tél, —étt. Folytonosan, tartó-

san, kedvetlen állapotban szenved ; nem talál sem-

miben kedvet, mindent szomorú oldalról vesz fel.

KEDVETLENSÉG, (ked-v-etlen-ség) fn. tt.

kedvetlenség-ét, harm. szr. —e. 1) A kedélynek öröm,

vidámság nélküli helyzete, állapota, szomorúsága, ko-

morsága. A testi bajok kedvetlenséget okoznak. 2) Bo-

szuság, ingerlékeny állapot.

KEDVETLENÜL, (ked-v- etlen-ül) ih. Kedv

nélkül , rósz kedvvel , szomorún, komoran. Kedvetle-

nül tenni valamit. Kedvetlenül föl alá járni. A ven-

dégeket kedvetlenül látni. V. ö. KEDV.

KEDVETLENÜL, KEDVETLENÜL, (ked-

v-etlen-ül) önh. m. kedvetlenült. Lásd : KEDVETLE-
NEDIK.

30
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KEDVEZ, (ked-v-ez) önh. m. kedvez-tem, —tél,
— e'tt, par. — z. Tulajdon ragu nevet kivan, s am. 1)

Valakinek kedvére tesz , s mindent elkerül , mi ked-

vét szegné , tehát megkíméli, a kedvetlen benyomás-
tól óvja. Valakinek a törvényszéknél kedvezni. A vén

férj kedvez a fiatal nnek. A gyereket, ha nagyon ked-

veznek neki, elkényeztetik. 2) Mondjuk holmi tárgyak-

ról, melyek czélunkat elsegítik
,
pl. kedvez az id

;

kedvez a hajósoknak a szél ; kedvez a szerencse ; a kö-

rülmények kedveznek. Ne kedvezz pénzednek a becsü-

letért.

KEDVEZÉS, (kedv ez-és) fn. tt. kedvezés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valaki-

nek kedvezünk. Kedvezéssel lenni valaki iránt. Az
illetk kedvezését megnyerni. V. ö. KEDVEZ.

KEDVEZET, (ked-v-ez-et) fn. tt. kedvezet-ét,

harm. szr. — e. Tett, mely kedvezés által nyilatko-

zik
, mely által kitüntetjük

, hogy valakinek kedve-
zünk, kedvére cselekszünk.

KEDVEZMÉNY, (ked-v-ez-mény) fn. tt. ked-

vezmény-t , tb. — ék, harm. szr. — e v. —je. Jótéte-

mény, melyben valakit nem kötelességbl , nem szo-

ros tartozásból , hanem csupán iránta való vonzalom-
ból , hajlamból részesítünk. V. ö. JOGKEDVEZ-
MÉNY.

KEDVEZ
,

(ked-v-ez-) mn. tt. kedvez- t. Ál-

talán
,

aki vagy ami kedvez. Gyermekeinek kedvez
anya. Kedvez idben útnak eredni , utazni. Kedvez
széllel hajózni. Kedvez körülmények között így vagy

úgy tenni. Valamit kedvez oldalról elétüntetni. Ked-
vzö szerencse. V. ö. KEDVEZ.

KEDVEZÖLEG, (ked-v-ez--leg) ih. Valakinek
kedvét teljesítve

, czélját elsegítve
;
javát akarva.

Kedvezöleg válaszolni valamely kérdésre. Kedvezleg
itélni. Kedvezöleg fúvó szelek. V. ö. KEDVEZ.

KEDVEZTLEN, (ked-v-ez- tlen) mn. tt. ked-

vezötlen-t, tb. — ék. Nem kedvez. A kérelemre kedve-

ztlen választ kapni.

KEDVHIÁNY, (kedv-hiány) sz. fn. A kedély-

nek azon állapota, midn a benyomások érzésére

nincs fogékonysága
; kedvetlenség, hideg közönyösség.

KEDVKERESÉS
, (kedv-keresés) ösz. fn. Cse-

lekvés, mely által más kedvezését megnyerni iparko-

dunk vagy magunkat másoknál kedvesekké tenni tö-

rekszünk
; népszerségre vágyunk.

KEDVKERESÖ, (kedv- keres) ösz. mn. Aki
másnak kedvét keresi , vagy amivel másnak kedvét

keresik. Kedvkeresö gyermek. Kedvkeres indulat.

KEDVMÉRSÉK , (kedv-mérsék) ösz. fn. Más-
kép : kedlet. L. VÉRMÉRSÉK.

KEDVMUTATÁS, (kedv-mutatás) ösz. fn. 1)

Midn úgy láttatjuk magunkat, mintha kedvünk vol-

na
;
vagy valósággal van is kedvünk. 2) Más iránti

vonzalmunknak
, hajlandóságunknak bizonyos jelek

általi kitüntetése.

KEDVNYERÉS, (kedv-nyerés) ösz. fn. Valaki
kedvének, illetleg magunk iránti vonzalmának, haj-

lamának megszerzése.

KEDVSZOTTYANÁS, KEDVSZUSZSZANÁS,
(kedv-szottyanás v. —szuszszanás) ösz. fn. L. KEDV-
DUZZANÁS alatt.

KEDVTELÉS, (kedv-telés) ösz. fn. Azon tetszs

érzet, melyben részesülünk, midn valami kellemesen

hat reánk, midn valami kielégíti vágyainkat, örömmel

tölti szíveinket.

KEDVTÖLTÉS
,

(kedv-töltés) ösz. fn. Cselek-

vés vagy állapot, midn holmi mulattató , érzékeink-

nek tetsz dolgokkal foglalkozunk.

KEDVTÖLTÉSÜL, (kedv-töltésül) ösz. ih. Mu-

latságul , mulattatásul ; a végett hogy kedélyünket

kellemesen foglalkodtassuk. Kedvtöltésül sétálgatni a

legnépesebb utczákon ; színházba , tánczvigalomba stb.

menni.

KEDVTÖLTÖ
,

(kedv-tölt) ösz. mn. Ami ke-

délyünket tetszleg , kellemesen foglalkodtatja ; mu-

lattató. Kedvtöltö társalgások, nyájas tréfák.

KEDVTÚLSÁG
,

(kedv-túlság) ösz. fn. Széles

kedv, szerfölött áradozó kedv, mely minden eszélyes

mértéken túl megy.

KEDV , KEDV
,

(ked-v-ü) mn. tt. kedvü-t,

tb. — ek. Kedvben lev. Csak más megelz mellék-

nevek után állva használtatik. Jó-, roszkedvü. Széles

kedvüség.

KEDVÜSÉG , KEDVÜSÉG
,
(ked-v-ü-ség) fn.

tt. kedvüség-ét. A kedvnek bizonyos állapota. Jó-, rosz-

kedvüség.

KEED, az ée csak megnyújtva kiejtett palóezos é

(megnyújtott nyílt e). L. KEGYELMED alatt.

KEÉK , falu Sopron m. helyr. Kéék-re ,
—én >

—röl.

KÉÉR, falu Szathmár m. NÉMET—, falu Tolna

m. helyr. Kéér-re, —én, —röl.

KEES
,

(az els e éles §), némely régi iratok-

ban .kies' helyett. L. ezt.

KEF , elvont gyöke kefe szónak. Hagutánzó.

KEFE
,

(kef-e , törökül is : kefe) fn. tt. kefét.

Szrbl vagy sertébl készített , különféle formájú

eszköz, melylyel ruhát, csizmát, kelméket, szrös tes-

teket, pl. lovakat, ökröket a szennytl, portól megtisz-

títanak. Ruha-, kalap-, csizmakefe. Lókefe. Takácskefe,

melyeta takácsok használnak. Sárkefe, fényesít kefe,

hajkefe stb.

KEFECSINÁLÓ, (kefe csináló) ösz. fn. KEFE-
KÖT.

KEFEKÖT
,
(kefe-köt) ösz. fn. Mesterember,

ki keféket, s más kefeforma eszközöket, pl. seprket,

meszelöket csinál. Iszik , mint a kefeköt. (Németbl
vett km.).

KEFÉL
,
(kef-e-el, törökül : kefelemek) áth. m.

kefél-t. Valamit kefével tisztít, csinosít , súrol, fénye-

sít. Ruhát , csizmát , kalapot kefélni. Lovat, ökröt ke-

félni. Ki-, le-, megkefélni valamit. Tréfás ért. megke-

félni valakit am. megverni, hátát kiporozni.
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KEFELES, (kef-e-el-és) fn. tt. kefélés-t , tb.

—ék, harm. szr. — e. Cselekvés , midn valamit ke-

félnek.

KEG , a régi magyar Passióban am. stádium, a

Debreczeni codexben : út, pálya. L. KEGY.
KEGLEVICSHÁZA , falu Torontál m. ; helyr.

— házá-ra, —n, —ról.

KEGY
,
(v. ö. KE gyökelem, rokonságait 1. itt

alább) ; fn. tt. kegy-et, barm. szr. — e. Éles é'-vel mind

a gyökben, mind származékaiban , mely az ö-z táj-

beszédben sem szokott rendszerint ö vé változni
,
pl.

„Hónap lögyenek a kegyelmötök vendégei" (a XIII.

mese végén Kriza J. gyjteményében) ; hanem in-

kább i-vé , mind éhez közelebb álló, pl. a XV. mese

végén : „Hónap lögyenek a kigyelmötök vendégei."

S Magyarhon legnagyobb részében is a nép kigycl-

med-et mond. A ked szónak lágyított gyöngéd mó-

dosítása , miért is jelenti a ked-nék vagy kedély-nek

leggyöngédebb , legnemesebb kihatását. Különösen

1) Ez emberi, kivált nöi kedélynek azon tulajdon-

sága, mely az egész testtartáson, taglejtéseken, arcz-

vonásokon, és beszéden bizonyos szelíd, finom, nemes,

és szeretetet igényl gyöngédséggel ömlik el. A kegy

a sziveket lágyító és vonzó kedélynek sajátja, mit a

hellén a szereletet jelent XccQig szóval fejez ki. In-

nen a kegyszüzek (Xánirsg), a finom, gyöngéd, rész-

vev, nemes érzelem jelképei. Rokon vele a német

Gnade, régi német genade, ginada, kinada , és a hel-

lén yrjdso) , honnan yrj&og (kedv), latin gaudeo, gau-

dium , a magyar kéj, ged, gedél. 2) Az imént lefes-

tett kegynek mködése, kihatása , vagyis gyöngéd,

finom , nemes , emberi szeretetbl ered részvét és

hajlandóság , melyet valaki mások iránt kitüntet, s

azokkal jót tesz , kedvöket teljesíti. Kegyébe fogadni,

kegyére méltatni, kegyekkel árasztani valakit. Kegybl

kiesni. 3) Másod személyi raggal : kegyed (egy sze-

mélyhez), kegyetek (több személyhez), mveltebb szó-

lítási czím az alsóbb nyelvben divatos ,maga', ,ma-

gok' helyett. Idvezlem kegyedet. Mint van kegyed f

Mint van (nem : vannak) kegyetek f Isten kegyeddel

vagy kegyetekkel. V. ö. KEGYELMED. A szinte di-

vatba jött ön, önök, inkább férfias, komoly , s gyön-

géd részvét nélküli , a kegyed pedig némi vonzalmat

és tiszteletet tanusitó megszólítás.

KEGY, KÍGY, elavult fn. Értelme a régiek

szerént : stádium, futamat, pálya. Az érsekújvári co-

dexben : „Az ydben Jezwsnak tanytwaany kezzwl

ketten mennek vala az napon azaz hwswet napian

egy warosban , kinek newe emaws, ki vag'on Jerw-

salemhez hatwan keeg'ny feulden." (Az idben Jé-

zusnak tanítványi közzöl ketten mennek vala az na-

pon azaz húsvét napján egy városban , kinek neve

Emaus , ki vagyon Jeruzsálemhez hatvan kégynyi

földön). Sylvester Újtestamentomában háromszor
használja stádium magyarázatául : „Kett közölök

megyén vala azon napon egy városkába , mely Je-

rusalemhez hatvan kigyne (kígynyi) földönn vala."

Luk. XXIV. 13. „Mikoron annakokáirt az tenghe-

renn evezvínn (evezvén) közel huszonöt avagy har-

mincz kigyne (kígynyi) földet mentenek volna." Já-

nos VI. 19. „Vala kediglen Bethania Jerusalemhez
nem messze , ollymint tizenöt kigyne (kígynyi) föl-

dön." János XI. 18. Ugyan Sylvester a staditim-ot

más helyeken majd pálya , majd futás szóval ma-
gyarítja.

A kegy
,

kigy hangoztatás fentebbi idézetekben
kégyó, kígyó, kigyó szókra emlékeztet , mely részesü-

li végzetével (serpens) mint gyökre kegy, kígy igére

utal ; ez pedig halad, szalad, fut értemény , s azon
szók osztályába tartozik, melyek ugyanazon alakban
igék és nevek egyszersmind, pl. fagy, fog, nyom, les,

zár stb. E szerint kegy , kígy , kigy a) mint ige am.
fut, szalad, b) mint fn. am. futamat, szaladás , illet-

leg azon vonal
,
pálya , melyen a futás, szaladás tör-

ténik. (Mátyás Flórián után). Különbözik : kög.

KEGYADOMÁNY, (kegy-adomány) ösz. fn.

Adomány
, nem kötelességbl , nem tartozásból , ha-

nem tiszta jóakaratból, szívességbl, vagy nemesebb
erkölcsi vonzalomból. Kegyadományok az ínségesek

számára.

KEGYAJÁNDÉK, (kegy- ajándék) ösz. fn. Aján-

dék, melyet érdemre tekintet , s mellékes érdek nél-

kül adnak valakinek. V. ö. AJÁNDÉK.
KEGYASSZONY, (kegy asszony) ösz. fn. Asz-

szony vagy úrn , ki bizonyos kegyadományokban,
jótéteményekben részesít , kegyel valakit. Különösen,

ki valamely egyháznak , s egyház papjának szüksé-

geirl gondoskodik. V. ö. KEGYÚR.
KEGYBELI

,
(kegy-beli) mn. tt. kegybeli-t , tb.

— ek. Kegybl ered, származó, melyre valakit kény-

szerítni nem lehet. Kegybeli adomány.

KEGYBELISÉG, (kegy-beli-ség) fn. tt. kegybe-

liségét. Kegybl származtatott jogviszony, mely köte-

lezettséget nem alapít. (Precarium).

KEGYDIJ
,
(kegy- díj) ösz. fn. Nem szerzdés-

bl, nem tartozásból, hanem csupán jóakaratból adott

díj, jutalom.

KEGYDÍJAZÁS
,

(kegy- díjazás) ösz. fn. Díja-

zás , melyet valaki nem tartozásból, hanem csak jó-

akaratból teljesít.

KEGYDÖFÉS, 1. KEGYELEMDÖFÉS.
KEGYDÚS, 1. KEGYTELI.
KEGYE, falu Közép Szolnok m. helyr. Kegyé-

re, — n, —röl.

KEGYED, (1), (kegyed), többekhez : KEGYE-
TEK, (kegy-e-tek) ; szólitási czím, 1. KEGY 3).

KEGYED
, (2), (kegyed) elavult, s fölélesztésre

méltó ige, eléfordúl a régi nagyobb temetési beszéd-

ben. Hogy jorgasson ö neki, és kegyedjen. Itt a kegyed

am. kegyet tesz, kegyet mutat, kegyet ad.

KEGYEL, (kegyel) áth. m. kegyel-t. Valakit

kegyeivel áraszt , kegyben tart, szeret hajlandósá-

gában részesít, pártol.

KEGYELÉM, v. régiesen : KEGYELM, (kegy-

el ém) fn. tt. kegyeim et , harm. szr. —e. Azon i

vev, másnak javát akaró telt, mely által valakit ke-

30*
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gyelünk , vagyis kegy , mennyiben mások iránt tett-

leg nyilatkozik. Különösen 1) Oly kedvezés ,
mely-

ben valaki saját érdeme nélkül , egyedül másnak jó

akaratából, hajlamából részesül. Isteni kegyelem, mely

gyakran Isten ajándékának neveztetik , innen a mon-

dások : Isten hegyeimébl, Isten kegyelmével az is meg-

lehet. Isten kegyelmébl vagyok, ami vagyok. (Sz. Pál).

Kegyelmet leltem az úr színe eltt. 2) A szoros igaz-

ságnak ellentéte, midn valakinek megérdemlett bün-

tetése elengedtetik, vagy enyhíttetik. A Felséghez ke-

gyelemért folyamodni. Kegyelmet nyerni. Kegyelmeket

osztogatni. Ez értelemben am. bnbocsánat.

KEGYELÉMDÍJ, (kegyelém-díj) 1. KEGYDÍJ.

KEGYELEMDÖFÉS, (kegyelemdöfés) ösz. fn.

Halálos döfés, melyet régente a, bakó a keréktörésre

itélt szerencsétlennek adott. Átv. ért. azon állapot,

midn hosszasb lelki szenvedésnek, vagy ily szenvedés

megelzése végett egyszeri dönt nyilatkozat vagy

cselekvény által egy más valaki véget vet.

KEGYELÉMFÜ, (kegyelém-fü) ösz. fn. 1. CSI-

KORKA.
KEGYELÉMIGÉRET ,

(kegyelém-igéret) ösz.

fn. ígéret, mely által valaki szavát adja , hogy vala-

kit föltétlenül vagy föltételesen kegyelmével meg-

ajándékoz.

KEGYELÉMJEL, (kegyelém-jel) Ösz. fn. Bizo-

nyos jel, vagy tett, vagy szó, mely kegyelemre mutat.

KEGYELÉMKENYÉR, (kegyelém-kenyér) ösz.

fn. Szoros ért. kenyér, melyet valaki másnak kegyel-

mébl kap. Átv. széles ért. az élet fszükségeinek

kielégítése, egyedül másnak jótéteménye által. Kegye-

lemkenyérre szorulni. Mások kegyelemkenyerébl élni.

KEGYELÉMLEVÉL, (kegyelém-levél) ösz. fn.

Levél, vagy iromány, melynek erejénél fogva valaki-

nek kegyelmet adnak, vagyis büntetését elengedik,

vagy enyhítik. Közbocsánati kegyelemlevél.

KEGYELÉMPÉNZ
,
(kegyelém-pénz) ösz. fn.

Napi, havi, vagy évi díj , melyet valaki másnak ke-

gyelmébl határozott vagy határozatlan mennyiség

pénzben kap.

KEGYELÉM ÚTJA. Az illet hatósághoz, fel-

sséghez, fejedelemhez folyamodás, midn kegyelem-

ért, illetleg bünbocsánatért , büntetés elengedéseért

vagy enyhitéseért esedezik valaki.

KEGYELÉS
,
(kegy-el-és) fn. tt. kegyelés t , tb.

—ék, harm. szr. —e. Jóindulatból, vonzalomból, haj-

lamból ered cselekvés, melynél fogva kegyelünk va-

lakit. V. ö. KEGYEL.
KEGYELET, (kegy-el-et) fn. tt. kegyelet-ét,

harm. szr. — e. 1) Gyöngéd érzelem, részvét, szere-

tetbl eredett jótétemény, melyben valaki részesítte-

tik. V. ö. KEGYEL. 2) Tisztelet neme, bizonyos sze-

mélyek és tárgyak iránt , kik vagy mik régi bevett

Lözszokús által tiszteletre méltókká lettek. Kegyelet-

tel viseltetni a nemzeti emlékek , törvények , szokások

iránt. Kegyeletben tartani a vallási szertartásokat ,
a

(isztes öregeket. 3) így nevezték némely régiek a szi-

várványt , minthogy a szentírás szerént vizözönkor ez

által tanúsította Isten az embereket azon kegyelmé-

rl, melynél fogva ily vésztl megkimélendi az em-

beri nemet. Es mikor beborítom felhkkel az eget, meg-

tetszik az én szivárványom a felhkben — — és nem
leszen többé vízözön . . . (Mós. I. 9.).

KEGYELETES, (kegy-el-et-és) mn. tt. kegyele-

tés-t v. — et, tb. —ek. Akiben kegyelet van valaki

vagy valami iránt , ami kegyeletet foglal magában.
Kegyeletes utód. Kegyeletes szív.

KEGYELETK
,
(kegyelet-k) ösz. fn. Kövek,

nevezetesen kovarezok , melyek nap ellenében tartva

szivárványszíneket játszanak. V. ö. KEGYELET 3).

KEGYELETMÜ, (kegyelet-m) ösz. fn. Kegye-
letet tanúsító vagy kifejez valamely m

,
pl. sírk

,

emlékoszlop.

KEGYELETTELJES, (kegyelet-teljes) ösz. mn.

Kegyeletben bvelked, igen kegyeletes. V. ö. KE-
GYELETES.

KEGYELMED, (kegy-el-ém-ed) másod sze-

mélyragos név, tt. kegyelmed-et, több személyre alkal-

mazva : kegyelmetek, tb. kegyelmetéket. Régi tisztelet-

czím, melyíyel Aajdan általánosan éltek minden rend
személy irányában, kit tisztelettel szólítani akartak.

St van reá több példánk , hogy a szülék felntt

gyermekeiket is ezzel szólították : kegyelmed. Van a

többek közt a Levelestárban 1559-bl egy levél,

melyben Lukai Szarka Pál , saját fiát mindenütt ke-

gyelmed szóval szólítja , végül is így fejezvén be le-

velét : „Isten tartsa meg kegyelmedet." A német

Euer Gnaden és tót vassá milost (gratia vestra) ugyan-

annyit tesz , de ezzel csak fbbranguakat szoktak

megtisztelni. Mai napság mint megbecsülési czímet

csak a köznép használja a hasonló rendek irányá-

ban. Kérem kegyelmedet. Alázza meg magát nálunk

kegyelmed. Legtöbb tájakon : kiyyelmed, rövidebben

v. összehúzva Udvarhelyszéken : kegymöd , általáno-

san: kelmed ; de ez utóbbival már nem csak magához

hasonló sorsuak irányában él a köznép , st néha

féligmeddig gúnyos és megvet értelemben használja,

pl. biz ö kelme nem igen derék ember ; palóezosan :

kelmed, innen : kémed, kend
,
(Erdélyi J.), mely álta-

lában divatos a köznépnél , különösebben a magyar

közlegény czíme , ha tiszte hivatalosan szól hozzá.

A jelen századig, maga ezen kend még az uri körök-

ben is divatozott , de ma már a magukat mveltebb-

nek tarló osztálybeliek csak a kisvárosi mesterem-

berek, különösebben a falusi köznép irányában élnek

vele. Ezzel tiszteli meg férjét a parasztn is. Rövi-

dítve keed, néhutt : kied, lejed, st a tunyán beszélk

mondják kee is. Hova megy keed , mit akar keed f

Mint van keetek , mint szolgál keetek egészsége f Isten

áldja meg a keetek ebédjét , az emberét is. Néhutt egy

kissé bizalmasabban : kegyend (Tájszótár). Némelyek

a keed v. kjed szót már csak a ,kegyed'-bl rövidült-

nek vélik. Hangtalálkozásból ide jegyezzük a török

gendü, vagy szokottabban kendi szót , mely azt teszi

! maga (o maga), innen kendim am. magam stb. Egyéb-
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iránt a törökben ez nem megszólítási czím , hanem

az egyes 2-ik személyben szokott megszólítás helyett

divatba jött itt is a többes 2-ik személy használata

is
,
pl. nefeje vardünüz (merre volt kegyed , szósze-

rént : merre voltatok ?) e helyett : vardiin (voltál) stb.

KEGYELMES, (kegy-el-ém-es) mn. tt. kegyel-

mes-t v. — et, tb. —ek. 1) Altalán, ki kegyelmet gya-

korol, tehát jótev, szelíd akai-atú, engedékeny, nem

bosszúálló stb. Isten legyen neki irgalmas , és kegyel-

mes. Kérlek , légy kegyelmes hozzám. A mi urunk na-

gyon kegyelmes, meg fog bocsátani. 2) A polgári czim-

rendben megfelel a latin excellentissimus (Excellenz)

czímnek , s közép helyen áll a méltóságos , és fomél-

tóságu között ; máskép : nagyméltóságú. Kegyelmes

uram , asszonyom. Általán ezen czím illeti a cs. kir.

valóságos bels titkos tanácsosokat.

KEGYELMESEN, (kegy-el-ém-es-en) ih. Ke-

gyelemmel fogadva, kegyelmet nyújtva. Felsége ke-

gyelmesen meghallgatott bennünket.

KEGYELMESSÉG
,

(kegy-el-ém-es-ség) fn. tt.

kegyelmesség-b't, harin. szr. —e. 1) Kegyelmeket gya-

korló, osztogató tulajdonság. Ez a Felség kegyelmes-

ségétöl függ. 2) A kegyelmes czimzetü frangú sze-

mélyeknek tisztelet czime. Ha kegyelmességed paran-

csolja. kegyelmessége úgy akarja. V. ö. KEGYEL-
MES.

KEGYELMETEK, 1. KEGYELMED alatt.

KEGYELMEZ, (kégy-el-ém-ez) önh. m. kegyel-

mez-tem, — tél, —étt, par. — z. Kegyelmet ad, meg-

enged, megbocsát ; szánakozásból jót tesz. Különö-

sen a törvényszabta büntetést elengedi, vagy enyhíti.

Az imanyelvben fképen használtatik. Irgalmazz, ke-

gyelmezz. Uram irgalmazz nekünk , Krisztus kegyel-

mezz nekünk. (Litánia).

KEGYELMEZÉS, (kegy-el-ém-ez-és) fn. tt. ke-

gyelmezés-t , tb. — ék , harm. szr. —e. 1) Cselekvés

,

midn valakivel megszánásból jót teszünk, nevezete-

sen, midn megbocsátunk, az elkövetett gonosztettért,

megbántásért boszút nem állunk. 2) A törvényes bün-

tetésnek felsbb bíróság , vagy fejedelem általi elen-

gedése vagy enyhítése.

KEGYELMEZÉSI
,
(kegy-el-ém-ez-és-i) mn. tt.

kegyelmezési-t, tb. — ek. Kegyelmezést illet, arra vo-

natkozó. Kegyelmezési jog. Kegyelmezési indítvány.

KEGYELMI
,
(kegy-el-ém-i) mn. tt. kegyelmi-t,

tb. —ek. Kegyelembl származó , arra vonatkozó
,

azt illet , ahhoz tartozó. Kegyelmi engedély. Kegyel-

mi tény.

KEGYEL, (kegy-el-) mn. és fn. tt. kegyelö-t.

Ki valakit kegyel. Kegyelöink iránt hálával tartozunk

lenni. V. ö. KEGYEL.
KEGYELT, (kegy-el-tj mn. és fn. tt. kegyelt-et,

harm. szr. —je. Akit kegyben tartanak, kegygyei il-

letnek
; különös szeretettel pártfogolt, kcgyencz.

KEGYELTSÉG
,
(kegy-el-t-ség) fn. tt. kegyeit-

ségét. Állapot, midn valaki kegyeltetik.

KEGYENCZ, (kegy-eucz) fn. tt. kegyencz-ét

,

harm. szr. — e. Személy, ki valakinek különös kegyé-

ben van 5 kit bizonyos kegyel rendkívüli kegyekkel

áraszt el. Fejedelmek, furak kegyenczei.

KEGYES
,

(kegy-es) mn. tt. kegyes-t v. —et
,

tb. —ek. 1) Gyöngéd , finom , nemes érzelembl jó-

akaró
,
jótev. A mi urunk igen kegyes. 2) Kegyet je-

lent. Kegyes tekintet
,
pillantás. Kegyes arcz, mosoly.

3) Erkölcsi , és vallási tekintetben jámbor , ájtatos
,

vallási kötelességeit hiven és buzgón gyakorló. Ke-

gyes nk. Kegyes szerztt , kegyes oskolák. Kegyes ala-

pítványok , melyeknek czélja a vallást és erkölcsisé-

get elmozdítani. 4) Törvényes ért. kegyes bíró, ki a

vádlottban az emberi gyarlóságot , valamint jó tulaj-

donságait tekintetbe veszi, s nem fölötte szigorú. Ki-

ki kegyes bíró magának. (Km.). 5) A nyájas társal-

gási nyelvben am. jó , szives , valamit más kedveért

tenni hajlandó. Kérem, legyen oly kegyes. Ön igen ke-

gyes. G) Molnár Albert szerént hajdan jelentett hst is;

kegyes személy am. heros, heroina. Vájjon nem-e a pius

Aeneas lebegett eltte , midn a kegyes szónak ezen

értelmét is adá?

KEGYESEN
,

(kegy-es-en) ih. Finom , nemes

érzelemmel
;
jóakarattal ; ajtatosan ; kegyet mutatva.

V. ö. KEGYES.
KEGYESKÉDÉS

,
(kegy-es-kéd-és) fn. tt. ke-

gyeskédés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Kegyes tettek

gyakorlása ; sziveskedés. V. ö. KEGYES.
KEGYESKEDIK, (kegy-es-kéd-ik) k. m. kegyes-

kéd-tem, — tél,—étt. 1) Finom, gyöngéd érzelembl fa-

kadó jótéteményeket gyakorol, kegyeket osztogat. 2)

Ájtatoskodik, buzgólkodik. 3) Szíveskedik, udvarias-

ságból kedves dolgot cselekszik.

KEGYESKED, (kegy-es-kéd-) mn. tt. kegyes-

kedöt. 1) Általán kegyes tetteket gyakorló. 2) Kü-
lönösen, ájtatosságot gyakorló, buzgólkodó, vallásos.

KEGYESSÉG, (kegy-es-ség) fn. tt kegyesség- ét,

harm. szr. — e. 1) Tulajdonság, melylyel az bir, ki

mások iránt jószivü
,
jóindulatú

,
jóakaró , szelíd, ir-

galmas , kegyes. V. ö. KEGYES. 2) Vallási ájtatos-

ság, buzgóság, jámborság.

KEGYESSÉGÉS
,

(kegy-es-ség-és) mn. tt. ke-

gyességés-t v. —et, tb. — ek. Igen kegyes, fölötte jó-

akaró, jóltev, kegyességgel teljes.

KEGYESSZIVÜ, (kegyes-szivü) ösz. mn. Kinek

szive, illetleg erkölcsi kedélye kegyes érzelmekre és

tettekre fogékony, hajlandó. Kegyessziv uraság.

KEGYESSZIVÜSÉG, (kegyes-szivüség) ösz. fn.

Erkölcsi tulajdonság, midn valaki kegyessziv
; ke-

gyeskedési hajlam, jóindulat.

KEGYETEK, 1. KEGY 3).

KEGYETLEN, (kegy-etlen) mn. tt. kegyetlent,

tb. — ék. 1) Széles ért. gyöngéd, finom, részvev ér-

zelmek nélkül való, mit a kegytelen szabatosabban ki-

fejez. 2) Szoros ért. durva, szívtelen, vad érzés , ki

nemcsak nem mutat szelíd jó érzelmet mások iránt
,

hanem másokat túlzott szigorúságával bánt , kinoz
,

üldöz, gyötör , vagy gonosz indulattal sérteget, szen-

vedni, kínlódni enged, vagy épen kényszerít. Kegyet-
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len atya. Kegyetlen urak, zsarnokok. Kegyetlen katonák,

hadvezérek. Kegyetlen , mint a farkas. (Km). 3) Átv.

ért. ami szenvedést okoz. Kegyetlen sors. Kegyetlen

bánásmód. Kegyetlen zordon idö. Kegyetlen fegyverek,

kínzások.

KEGYETLENÉDIK
,

(kegy-etlen-éd-ik) k. m.

kegyetlened- tem ,
—tél ,

— étt. Kegyetlen indulatává,

természetvé leszen.

KEGYETLENÍT, KEGYETLENIT
,
(kegy-et-

len-ít) áth. m. kegyetlenit- étt
,
par. — s , htn. —ni v.

—eni. Kegyetlenné tesz , okozza , hogy valaki ke-

gyetlen legyen. Ingerlés , bántás, sértegetés által ke-

gyetleniteni valakit.

KEGYETLENÍTÉS,KEGYETLENITÉS,(kegy-
etlen-ít-és) fn. tt. kegyetlenítés t , tb. —ék, harm.

szr. — e. Cselekvés, illetleg ingerlés , bántás, mely

miatt valaki kegyetlenné lesz.

KEGYETLENKEDÉS, (kegy-etlen-kéd és) fn.

tt. kegyetlenkédés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Ke-

gyetlen tettek gyakorlása. Hajborzasztó, irtóztató ke-

gyetlenkedés.

KEGYETLENKEDIK
,
(kegy et-len-kéd-ik) k.

m. kegyetlenkéd-tem, — tél, — étt. Kegyetlen tetteket

követ el , vagy gyakorol. Mind fogytig kegyetlenke-

dik-e a kardod? (Kir. II. 2. 26. Káldi) V. ö. KE-

GYETLEN.

KEGYETLENSÉG, (kegy-et-len-ség) fn. tt. ke-

gyetlenségét, harm. szr. —e. A túlszigorú, vagy vad,

vagy gonosz akaratnak, szenvedélynek tulajdonsága,

mely a gyöngéd érzelmeket keményen sérti ,
mely

másokat üldöz, gyötör, kínoz stb. Szörny, vad, bor-

zasztó, rettenetes kegyetlenség.

KEGYETLENÜL, (kegy-et-len-ül) ih. Kegyet-

len módon, vad indulattal, túl szigorúan, marczonán,

iszonytatólag kínozva. A foglyokkal kegyetlenül bánni.

Az országot kegyetlenül zsarolni, pusztítni.

KEGYETLENÜL, KEGYETLENÜL, (kegy-

et-len-ül) önh. m. kegyetlenül-t. Olyanná lesz ,
mint

akit kegyetlennek hivunk, k<gyetlenedik. Elkegyet-

lenlni.

KEGYGAZDAG
,
(kegy-gazdag) lásd : KEGY-

TELJES.
KEGYHAJHÁSZ, (kegy-hajhász) 1. KEGYVA-

DÁSZ.
KEGYHAJHÁSZAT

,
(kegy-hajhászat) lásd :

KEGYVADÁSZAT.
KEGYHÜBÉR

,
(kegy-hübér) sz. fn. Hbér

,

melyet az adományozó nem valamely tett szolgála-

tért, hanem csupán jóakaratból, személyes hajlamból

ad valakinek , melyre az illet hbéres csak utóbbi

szolgálata által teszi magát érdemessé.

KEGYIDÖ, (kegy id) ösz. fn. Kercsztt'nj val-

lástani ért. azon idö , melyet Isten az elvesztett ke-

gyelem visszanyerhetésére enged az embernek.

KEGYIG , KEGYIGLEN , régies szók. 1. PE-

DIG, PEDIGLEN.

KEGYIGERET
,

(kegy-igéret) ösz. fn. ígéret

,

melyet valaki adandó vágy tanusitandó kegye iránt

tesz.

KEGYISTENN, (kegy-istenn) ösz. fn. A régi

római hitregében félistenn , a szépnek , kecsesnek
,

szeretetre méltónak istennje; máskép : kegyszüz (Gra-

tia, Charis). A három kegyistennö.

KEGYJEL
,

(kegy-jel) ösz. fn. Általán szóval

vagy tettel adott jel , mely által valaki másokkal

érezteti , hogy irántok kegyes , melybl az illetk

észrevebetik, vagy gyaníthatják, hogy valakinek ke-

gyében vannak.

KEGYJELENTÉS . (kegy-jelentés) 1. KEGY
MUTATÁS.

KEGYLÁNCZ, (kegy-láncz) ösz. fn. Arany

-

láncz, melyet valaki bizonyos érdem fejében az ural-

kodótól kap. Nyakról függ kegyláncz.

KEGYLEVÉL
,

(kegy-levél) ösz. fn. Iromány,

vagy oklevél , melynek erejénél fogva valamely fel-

sség egy más alsóbb rend személyt bizonyos kegy-

ben részesít. Felszabadiiási , szabadalmazó kegylevél.

KEGYMOSOLY, (kegy-mosoly) ösz. fn. Költi

kifejezés, mely a szeretett n mosolyában kegyteljes

hajlamot szemléltet , kegyjelül szolgáló mosolygás.

KEGYMÓD, 1. KEGYELMED.
KEGYMUTATÁS, (kegy-mutatás) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg kijelentés, melynél fogva valaki k-
gyét érezteti valakivel.

KÉGYO , régies és?tájdivatos ,kígyó' helyett

;

1. ezt.

KEGYPECSÉT
,

(kegy-pecsét) ösz. fn. Pecsét,

melylyel a kegyelemadó az illet kegylevelet meg-

ersíti.

KEGYPÉNZ
,
(kegy-pénz) ösz. fn. 1. KEGYE-

LEMPÉNZ.
KEGYPILLANAT

,
(kegy-pillanat) ösz. fn.

Kegyjelül szolgáló szelíd, nyájas pillanat.

KEGYSZERÜ, (kegy-szer) ösz. mn. 1. KEGY-
BELI.

KEGYSZÚRÁS
,
(kegy- szúrás) lásd : KEGYE-

LEMDÖFÉS.
KEGYSZÜZ, (kegy-szz) ösz. fn. 1. KEGYIS-

TENN.
KEGYTELEN, (kegy-te-len) mn. tt. kegytelen-t,

tb. — ék. Ki más iránt kegygyei nem viseltetik, nem

kegyes. Ez tisztán tagadó értelemmel bir
,

és sokkal

lágyabb kifejezés, mint a kegyetlen, mert ez tényleges

gonosz indulattal , és akarattal jár. Oly különbség

van köztök mint a gondtalan (gond nélküli) és gon-

datlan, (gondot elhanyagoló) között.

KEGYTELENSÉG
,

(kegy-te-len-ség) fn. tt.

kegytelenség-ét, harm. szr. — e. Kegynek , kegyesség-

nek hiánya, tehát érzéketlen részvétlenség, mely má-

sok irányában gyöngéd finom érzelmeket nem tanú-

sít. Ettl különbözik a kegyetlenség. V. ö. KEGY-
TELEN.

KEGYTELI , KEGYTELJES, (kegy-teli v. —
teljes) ösz. mn. Kinek szive , kebele kegyes érzel-
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mekkel, jótev részvéttel bvelkedik; hajlamból, szen-

vedélybl kegyes.

KEGYÚR, (kegyúr) ösz. fn. Általán úri sze-

mély, ki valakit különös pártolása alá vesz , kegyei-

ben részesít
,
pártfogó. Különösen , ki valamely egy-

házi község, illetleg templom és annak szolgája szá-

mára szükséges javadalmat alapít. (Patrónus eccle-

siae).

KEGYÚRI, (kegy-úri) ösz. mn. Kegyurat illet,

ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Kegyúri jogok. Kegy-

úri kötelességek, terhek.

KEGYÚRSÁG
,

(kegy-úrság) ösz. fn. Kegyúri

minség ; kegyúri jogok öszvege.

KEGYVADÁSZ, (kegy-vadász) ösz. fn. Sze-

mély , ki minden módon mások kegyébe jutni , s az-

zal élni törekszik, pl. ki a népszerséget hajhászsza,

vagy a felsbbség tetszését hízelegve, árulkodva stb.

megnyerni iparkodik. Máskép : kegyhajhász.

KEGYVADÁSZAT, (kegy-vadászat) ösz. fn.

Mások kegyének minden utón módon keresése. Más-

kép : kegyhajhászat.

KEGYVESZTÉS, (1), (kegy-vesztés) 1. KEGY-
VESZTETT.

KEGYVESZTÉS, (2), (kegy-vesztés) ösz. fn. Ál-

lapot , midn valaki pártfogójának vagy kedvesének

jóakaratától elesik.

KEGYVESZTETT
,
(kegy- vesztéit) ösz. mn. A

ki valakinek kegyét, jóakaró indulatát elvesztette.

KEGYZSOLD, (kegy-zsold) ösz. fn. Kiszolgált

s szabadon bocsátott , rokkant katonának kegydíja.

KEGYZSOLDOS, (kegy-zsoldos) ösz. fn. Kiszol-

gált rokkant vitéz, ki kegyzsoldot húz.

KEH, hangutánzó fn. tt. kehet v. —ét, harm.

szr. — e. Kóros állapot , midn valaki a légcs csik-

lándozása következtében a levegt ers hangon nyom-

ja ki a tüdbl. Ha a keh nagyobb fokra lép, s némi

rekedt hanggal jelenkezik , hurutnak mondjuk. Szá-

raz keh, mely semmi nyálkát nem vet ki. Keh bántja

a lovat. A lovaknak egyik szokottabb nyavalyája.

Hasonlók hozzá hangban is a sínai khi ((ussis), szansz-

krit kac, persa khuf-iden , finn kohjo , köhka , német
keuch, keuchen. Hangváltozattal köh, melybl : köhög,

köhécsel erednek.

KEHECS
,

(keh-écs) elvont törzsöke kehécsél

igének és származékainak. Jelenti a keh által gya-

korta okozott hangkinyomást.

KEHÉCSÉL, (keh-écs él) önh. m. kehécsél-t. A
keh gyakran vagy folytouosan bántja. Hangzó vál-

tozattal : köhécsel, kahicsál, kahácsol.

KEHÉCSÉLÉS, (keh-écs él-és) fn. tt. kehécsé-

lés-t, tb. —ék, harm. Bzr. —e. Kóros állapot , illet-

leg kényszer cselekvés, midn valaki gyakran vagy
folytonosan keheg.

KEHEG, (keh-ég) önh. és gyakor. m. kehég-tem,

— tél, —-élt. A légcs csiklándozása, vagy más bels
ok miatt a levegt keh keh hangon nyomkodja tüde-

jébl. Máskép : köhög.

KEHÉGÉS, (keh-ég-és) fn. tt. kehégés-l , tb.

— ék, harm. szr. — e. L. KÖHÖGÉS.

KEHELY, fn. tt. kehely-t, vagy (a h és ly helyet

cserélvén) kelyhet, tb. kelyhek. Azonos a hellén xvXt],

xvh,% , latin calyx és német Kelch szókkal. Kicsi-

nyezve : kelyhecske. 1) Ivóedény, melynek vagy hen-

gerded alakja van, vagy fölül elmetszett üreges kög-

höz hasonló. Különösen így neveztetik a templomok-

ban azon ivópohár , melylyel a papok misézés vagy

úrvacsora alkalmával élnek. Arany, aranyozott, ezüst

kehely. Átv. ért. minthogy a kehely Urunk szenvedé-

sére emlékeztet
,
jelent szenvedést. Kiüríteni afájda-

lom, keserség kelyhét. Használtatik ellenkez értelem-

ben is. A szerelemnek édes kelyhét megízlelni.

„Míg más , szép hitvesét rengetve karjában
,

A szerelem bájos kelyhét ürítgeti."

Szemere Pál.

2) A növénytanban am. a virágbimbó tokja , mely a

bimbó kifejlésekor kehely gyanánt szétnyílik s a bok-

réta (sajátlagi virág) tövét kívülrl beborítja , rend-

szerént zöld s levél forma anyagból van ; máskép :

csésze. Vannak csészétlen virágok is , mint a tulipán,

liliom, gyöngyvirág ; de vannak bokréta nélküliek is,

mint az uszány, czikkszár s a szénanemüek mind.

KEHELYFÉD v. —FÖD, (kehely-féd v.

—föd) ösz. fn. Négyszög fed , melylyel a miséz

pap a bor és víz betöltése és felajánlása után áldo-

zásig a kelyhet közvetlenül befödi. (Palla).

KEHELYKUPA, (kehely-kupa) ösz. fn. 1) Ke-

helyhez hasonló alakú kupa. 2) A kehely öble.

KEHELYMARKOLAT, (kehely-markolat) ösz.

fn. A kehely nyaka , szára , melynél fogva megmar-

kolják, kézbe fogják.

KEHELYTAKARÓ, (kehely-takaró) ösz. fn. A
misézéshez felszerelt kehelyföd ruhája, mely az egész

készületet betakarja. (Velum).

KEHELYTALP, (kehely talp) ösz. fn. A ke-

helynek kerekalakú talapzata, melyen áll.

KEHELYTÁNYÉR
,

(kehely-tányér) ösz. fn.

Fémanyagból készített csekély homorodásu tányér,

melyre a miséz pap az ostyát teszi, melyrl azt fel-

ajánlja, s végre mint Krisztus testét magához veszi.

(Patina).

KEHELYTOK, (kehely-tok) Ösz. fn. Rendesen

kemény brbl csinált tok, melybe a használaton kí-

vül lev kelyhet takarják.

KEHELYTÖRL, (kehely-törl) ösz. fn. Fehér

gyolcsruha, melylyel a miséz pap a kelyhet, mieltt

a bort és vizet betölti , és az áldozás véghezvitele

után kitörli. (Purificatorium).

KEHES, v. KEHES, (keh-es v. keh és) mn. tt.

kehes-t v. — et , tb. — ek. Kit a keh bánt , ki köhög,

kehei. Kehes ló.

KEHESSEG v. KEHÉSSÉG
,
(keh es- v. — és-

ség) fn. tt. kehesség et. Keheg, kehécsel betegség.
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KEHETEG, (keh-et-eg) mn. és fn. tt. keheteg-ét.

Székely tájszó, am. folytonosan vagy gyakran kehegö,

kehegésre hajlandó. Keheteg vén ember. Mint fnév
jelenti magát ezen betegséget. Kehetegben szenvedni.

KEHETEGÉS, (keh-et-eg-és) mn. tt. kehetegést

v.—et, tb. — ele. Aki kehetegben szenved , kehécselö,

száraz hurutú nyavalyás.

KEHIDA, falu Szála m. helyr. Kehidá-ra, — ??,

— röl.

KÉJ, (V. ö. KEGY), fn. tt. kéj-t v. — et, tb.—ék. Gyökeleme a kedves vágyat , tetszést jelent
ke

, mely ö v. e képz hozzájárultával lett keö v. kee,

s a két önbangzó összeolvadván
, a megnyújtott ké,

végre j toldalékkal kéj , mint é éj ; szí szíj ; hi híj ;

szá száj ; bá báj ; tá táj ; ismét mint le lev v. lé lév ;

csé csév , szü szüv v. szü szüv , ny nyüv ; ke keh ; do

doh, ro roh stb. 1) A kedélynek gyönyör- vagy öröm-

érzete , melyet bizonyos kecsegtet benyomások szül-

nek. Jelent különösen finomabb érzéki és szellemi

gyönyört. Szerelmi kéj. Mennyei, égi kéj.

„Kidúlva e kebel hajdanti kéje

,

Reménysugalva mit ragyogsz feléje?"

Kisfaludy K.

„Éljen, aki ott kapálta

E pohár dics tövét.

Most mi vígan hörpögetjük

Kéjre , lángra ébredünk. " Bajza Józs.

Rokon a kíván, régiesen keván, és a kies (kecs), kény

szók gyökével. De némileg eltér értelemmel is. Lásd
mindeniket a maga helyén. 2) Tetszés, gyönyör utáni

vágy. Kéje szerént történik minden. Kéjét tölteni. Kéje

kedve szerént. Ön kéjén jár. Maga kéjént. Kéjét követi.

„A föld önnön kéjén gyimölcsöz." (ultro terra fructi-

ficat), Tatrosi cod. Ezen értelemben egy a kény szóval.

KEJBÉCS, (kéj-becs) ösz. fn. Valamely árunak,

dolognak azon becse , melyet belértéke fölött csupán
azért tulajdonítunk neki , mert bizonyos oknál fogva
kedves elttünk. (Pretium afiectionis).

KÉJDE, (kéj-de) fn. tt. kéjdé-t. Kéjes hely,

kéjlak, mulatóhely.

KEJDUS, (kéj -dús) ösz. mn. A maga nemében
igen kéjes

,
gyönyörködtet , kéjérzetre gerjeszt.

Kéjdús vidék. V. ö. KÉJ.

KÉJELEG
,
(ké-j-el-ég) önh. 03 gyakor. m. ké-

jelég-tem v. kéjelgét-tem, —tél v. kéjeigéttél, kéjelgétt.

Kéjjel járó érzelmekben gyönyörködik, pl. ki a leg-

lágyabb
, legfinomabb szerelem gyönyöreiben úszik.

A szerelmesek egymás karjai közt kéjelegnek.

KÉJELÉM
,

(kéj-el-ém) fn. tt. kéjelmet , harm.
szr. — c. Kéjes érzelem. V. ö. KÉJ, KÉJES.

KÉJÉLET, (kéj-élet) ösz. fn. Olyan élet, mely
gyönyör és kéjélvezet közt foly le.

KÉJELGÉS, (kéj-el-eg-és) fn. tt. kéjelgés-t, tb.—ék. Kéjben, gyönyörben merengés.

KEJELMES, (kéj-el-ém-es) mn. tt. kéjelmes-t v.— et, tb. — ek. Kéjelemmel teljes, kéjdus. Kéjelmes
szerelmeskedés, ölelkezés.

KEJELMESSEG, (kéj el-ém-es-ség) fn. tt. ké-

jelmesség-ét , harm. szr. — e. Kéjelmes állapot vagy

minség.

KÉJELMETLEN, (kéj-el-ém-et-len) mn. tt. ké-

jelmetlen-t , tb. — ék. Kéjelem nélkül való , ami ké-

jeimi érzésre nem gerjeszt, nem gyönyörködtet. Ké-

jelmetlen sivatag.

KÉJÉLVEZÉS, (kéj-élvezés) 1. KÉjÉLVEZET.
KÉJÉLVEZET, (kéj-élvezet) ösz. fn. Kéjjel

járó örömek érzete.

KÉJEN, (kéj-en) ih. Gyöngéd édes érzelmet él-

vezve ; saját vágya, kivánsága , tetszése szerént. Ké-

jen, kedvén él.

KÉJENCZ
,

(kéj-encz) fn. tt. kéjenczét , harm.

szr. — e. Személy, ki túlságosan szereti a kéjt, ki a

gyönyörérzeteket vadászsza , s egyedül azoknak él

,

kéjvadász.

KÉJENT, (kéj-ént) ih. Vágyunk, kívánságunk,

hajlamunk szerént. Kéjént élni, mulatni.

KÉJÉRZELEM , KÉJÉRZET ,
(kéj-érzelem v.

—érzet) ösz. fn. Testi vagy szellemi gyönyörérzet

;

különösen érzékeket csiklandozó kedves benyomat.

KÉJES, (ké-j-es) mn. tt. kéjes-t v. — et , tb.—ek. 1) Ami kéjjel jár , kéjt szerez , vagyis gyö-

györérzettel járó
,
gyönyört szerz. 2) Vágyunk , kí-

vánságunk, akaratunk szerént való. Ellentéte : kéjte-

len, am. erszakolt, akaratlan.

KÉJETLEN, (kéj-etlen) 1. KÉJTELEN.
KÉJGYÖNYÖR

,
(kéj-gyönyör) ösz. fn. Kéjes

benyomás által gerjesztett élvezet, gyönyörérzet.

KÉJHAJHÁSZ
,
(kéj-hajhász) ösz. fn. L. KÉJ-

VADÁSZ.
KÉJHAJHÁSZAT

,
(kéj-hajhászat) ösz. fn. A

kéjnek szerfölötti s testet és lelket lealacsonyító

,

zsibbasztó mértékben keresése.

KÉJHAJÓ
,
(kéj-hajó) ösz. fn. Hajó, mely kéj-

utazásokra, mulattató kirándulásokra van rendelve.

KEJHAJOZAS
,
(kéj-hajózás) ösz. fn. Hajózás

mulatságból , idtöltésbl , különösen valamely kies

fekvés vidéknek, városnak stb. megtekintése végett.

KÉJHAZ, (kéj-ház) ösz. fn. Kertben, folyó mel-

lett, valamely szép kilátású dombon, hegyoldalon stb.

épített ház , mulatság, a tavasz és nyár örömeinek él-

delése végett ; másként : kéjlak , kéjde (villa). Kerti,

szlhegyi, falusi kéjház.

KÉJHAZIKÓ, (kéj-házikó) ösz. fn. Kisebb nem
kéj ház.

KÉJHELY
,

(kéj-hely) ösz. fn. 1) A természet

gyönyöreinek élvezetével különösen ajánlkozó hely,

pl. kies völgy, hegyi vidék, stb. 2) Szélesb ért. akár-

mely hely , mely kéjélvezetet nyújt
,

pl. nagyvárosi

pompás tánezteremek, mulató kertek stb.

KÉJHON, (kéj-hon) ösz. fn. Képzeldés alkotta

boldogság hazája, földi paradicsom. (Elysium).

KÉJHÖLGY, (kéj-hölgy) ösz. fn. Szabad élet
nszemély , ki a nemi ösztön kielégítésének kéjeivel

kínálkozik. Kíméletes és gyöngédebb kifejezés a kurva
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szajha stb. nevezeteknél , melyet az irodalmi és ne-

mesebb társalgási nyelvben is csínjával használni

lehet.

KÉJINT, 1. KÉJÉNT.

KÉJITTAS
,

(kéj-ittas) ösz. mn. Képes költi

nyelven am. kéjgyönyörök özÖnébe merült, gyönyör

-

érzettl elragadtatott, elszédült.

KÉJKASTÉLY ,
(kéj-kastély) ösz. fn. Mulató,

kivált nyári tartózkodási helyül épített kastély , na-

gyobbszerü kéjlak. (Villa).

KÉJKÉDÉS ,
(kéj-kéd-és) fn. tt. kéjkédés-t, tb.

— dk, harm. szr. —e. Kéjek élvezése, kéjelgés.

KÉJKÉDIK
,

(kéj-kéd-ik) k. m. kéjkéd-tem

,

—tél,
— itt. Kéjeket élvez, kéjörömben gyönyörkö-

dik, kéjeleg.

KÉJKERT
,
(kéj-kert) ösz. fn. Finom izlés sze-

rént rendezett, mulató kert, különböztetésül a gazda-

sági, pl. konyha-, gyümölcskertektl. Tekervényes utak-

kal , ligetekkel , virágágyakkal , kéjházikókkal , tavak-

kal, ugrókutakkal, remetelakokkal stb. ellátott kéjkert.

KÉJKERTÉSZ, (kéj-kertész) ösz. fn. Kéjkerte-

ket ízletesen rendez kertész. V. ö. KEJKERT.

KÉJKOCSIZÁS ,
(kéj-kocsizás) ösz. fn. Kocsi-

zás, mulatság, idtöltés végett.

KÉJLAK, (kéj-lak) ösz. fn. 1. KÉJHÁZ, KÉJ-

DE, KÉJKASTÉLY.
KÉJLEÁNY, (kéj-leány) ösz. fn. Szabad élet

leány, szabad személy, ki ni szemérmét áruba adja
,

kéjhölgy, kéjn. Alsóbb köznyelven : kurva , szajha,

rima, ringyó stb.

KÉJMÁMOR ,
(kéj-mámor) ösz. fn. Költi ké-

pes kifejezéssel am. túlságos kéjélvezetbl szárma-

zott , részegek mámorához hasonló , bódult , tompult

lelki állapot.

KÉJMÁMOROS
,
(kéj-mámoros) ösz. mn. Kit a

kéjek túlságos élvezete mintegy mámorossá tett.

KÉJN, (kéj-n) ösz. fn. 1. KÉJHÖLGY, KÉJ-
LEÁNY.

KÉJÖZÖN, (kéj-özön) ösz. fn. Képes költi

nyelven am. kéjek , kéjélvezetet gerjeszt gyönyörök

bsége, sokasága.

KÉJSÓVÁR
,
(kéj-sovár) ösz. mn. Kéjélvezetre

szerfölött vágyó, kéjhajhász.

KÉJSZÜL
,
(kéj szül) ösz. mn. Ami kéjérze-

tet ébreszt , támaszt. Kéjszül mvészeti , szerelmi él-

deletek.

KÉJTELEN
,
(kéj-te-len) mn. tt. kéjtelen-t , tb.—ék. 1) Ami örömérzetet, gyönyört , nem nyújt, az

érzelmeknek kedves táplálékot nem ad. Kéjtelen puszta

vadonság. 2) Akaratlan , vágyunkkal , kívánságunk-

kal ellenkez ; szokottabban : kénytelen. Kéjtelen útra

menni. Határozókép am. kéjtelenül, kéj nélkül.

KÉJTELI v. KÉJTELJES
,

(kéj-teli v. —tel-

jes) ösz. mn. Ami sok kéjjel jár , sok kéjgyönyörrel

kínálkozik. Gyönyör kilátásti
}
hegyvölgyes , cserme-

lyekkel dús, kéjteli vidék.

AKAD. NAGY SZÓTAB III. KÖT.

KEJTELVE, (kéj-telve) ösz. ih. Kéj vágyat egé-

szen kielégitve. Kéjtelve gyönyörködni valamiben.

KÉJTÜZ, (kéj-tüz) ösz. fn Tzijáték, mely pl.

tüzes kerekek forgása
,
golyók , csillagok , koszorúk

felröpítése által a nézket mulattatja, gyönyörködteti.

KEJUTAZÁS, (kéjutazás) ösz. fn. Utazás , me-

lyet valaki egyedül vagy kiváltképen mulatság , szó-

rakozás
,
gyönyörködés végett teszen. Kéjutazás a

havasokon, kies vidékii tengerpartokon.

KÉJVÁGY, (kéj-vágy) ösz. fn. Kéjek élvezése

után sóvárgó vágy.

KÉJVADÁSZ
,

(kéj-vadász) ösz. fn. Személy,

kinek f törekvése kéjeket
,

gyönyörélvezeteket ke-

resni. Átv. ért. elpuhult , érzékiségnek él , léha lel-

k, állatias ember. E fogalmat jobban kifejezi a kéj-

hajhász.

KÉJVADÁSZAT, (kéj-vadászat) ; 1. KÉJHAJ-
HÁSZAT.

KEK
, (1), mn. tt. kék-et. Föltéve , hogy a szí-

nek , mint afféle elvont fogalmak nevei általán bizo-

nyos határzott szinü tárgyaktól kölcsönöztettek : igen

hihet , hogy a magyar kék gyöke vagy eredete

ég , melybl lett k eltéttel vagy lehelettel kég , egé-

szen keményítve kék , azaz oly szín , milyen a tiszta

derült égé.

„Téged látlak az egeknek

Magas tiszta kékjében."

Kisfaludy S.

Ezen fogalomkapcsolat létezik a török nyelvben is,

hol ezen hasonló hangú szók : göj, gök (mindkett

ugyanazon arab betkkel írva) jelentenek eget is,

kéket is. A lengyelnek is némely szójárásaiban a kék

nebeszi , az ég pedig általán a szláv nyelvben nebo,

nebe. Talán nem hibázunk, ha úgy vélekedünk, hogy

a latin caeruleus is am. caeluleus (a caelo v. coelo).

A régi magyar Passióban egy helyütt : kejk , mely-

ben az ej csak az e-bi alakúit ikerhangzó : keik,

(mint szép , szeip v. sziep). A kék szóval rokonok a

kökény, kökörcs, kükörcs, Jcklik, kikirics , melyeket

t. i. kékszín jellegez. Egyik tatár szójárásban : kök,

a jakutban : küökh. A kékszín az alapszínek egyike.

Világos kék, sötét kék, halavány kék. Valamit kékre

festeni. Kék posztó, vászon, papiros. Kékre festett szo-

bák, teremek. Nagy hideg miatt egészen kék lett a bre.

Fnévül használva am. kékség.

„Szke fodor felhk , hattyúi az égnek
,

Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek."

Arany.

Különösen kéknek mondatik a verés helye.

„Szent testednek sebeit,

Vérrel folyó kékeit

,

Aki látja és nem sír

,

Él hittel az nem bír." Faludi.

Innen kéket ülni valakin am. úgy megütni, hogy meg-

kéküljön a helye. Hupi kék , hupolás , azaz verés ál-

tal okozott kékség a brön.

31
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KÉK , (2) , tájdivatosan összehúzva ,kelletnék'

szóból, mint kéne összehúzva ,kellene' szóból.

KEKALMÁS, (kék-almás) sz. mn. Lóról mond-

ják , melynek szre hamvas kék foltokkal pettyege-

tett. Kékalmás paripa.

KÉKANY, (kék-any) 1. KÉKENY.
KÉKBEGY

,
(kék-bégy) ösz. fn. A billegények

neméhez tartozó madárfaj, melynek kék tollazatú be-

gye van. (Motacilla Svevica).

KÉKBÉRZSÉN
,
(kék-bérzsén) ösz. fn. Ameri-

kai fanem, melynek gesztjét rósz kékfestékül hasz-

nálják a ruhafestk.

KÉKBÜK, erdélyi puszta Torda m.; helyr. Kék-

bük-re, — ön, —röl.

KÉKCSE , falu Szabolcs m.; helyr. Kékcsé-re,

— n, — röl.

KÉKCSÍKOS
,

(kék-csíkos) ösz mn. Kék csí-

kokkal , azaz vonásokkal tarkázott. Kékcsíkos kelme,

nadrág, szoknya.

KÉKCZINKE
,
(kék-czinke) ösz. fn. A czinege

faja, molnárcziuege. (Blaumeise).

KÉKECS
,

(kék-ecs) fn. tt. kékecsét. L. KÁ-
KICS.

KÉKED, ALSÓ— , FELS— , falvak Abauj

m.; helyr. Kéked-re, — én, —röl.

KÉKELLIK, (kék-el-el-ik) k. m. kékell-étt, htn

.

— eni v. — ni. Rövidebben : kéklik. Kék színben t-
nik szembe. Kékellik a kiderült ég. Kékellenek a távol

hegyek.

KÉKELLÖ, (kék-el-el-ö) mn. 1. KÉKL.

rKékell violák illatozási közt

Szüle egy gyenge leány engemet."

Kazinczy Ferencz.

..Ti kékell halmok ! gyönyör vidékek !

Vegyétek bús könnyemet'."

Berzsenyi D.

KEKENY, (kék-eny) ösz. fn. A nemtelen nehéz

fémek egyike, melynek szine kékes vagy aczélszürke,

többé vagy kevésbbé csillog , s ha egy ideig a sza-

bad levegn fekszik, fölszine baraczkvirágszinü por-

ral behúzódik ; vegyületeit az üveg és porczellánnak

kékre festésében használják. (Cobaltum).

KÉKERES
,
(kék-eres) ösz. mn. Minek erei ké-

kellenek. Kékeres lábszárak, kezek.

KÉKES, (1), (kék-es) mn. tt. kékest v. —et, tb.

— ek. 1) Kékszint játszó , kékl, kevesitö értelem-

ben ; tehát ami nem felötlöleg kék. Kékesek a hegyek,

jó id lesz. 2) A veréstl kék Kékes hát, far.

t

KÉKES, (2), falu Tcmes m. MAGYAR—
,

OLÁH— , falvak Szathmár m., erdélyi falu Doboka
m. 5 helyr. Kékes-re, —én, — röl.

KÉKESD
,

falu Baranya m.; helyr. Kékesd re,

— ere, —röl.

KÉKESÉDIK, (kékes-cd-ik)k. m. kékeséd-taa,—tél, —itt. Kékes szinben kezd föltnni, kékes sziut

vesz fel. Érés idején kékesedik a szilva. A fázástól ké-

kesedik az ajaka.

KÉKESFALVA, erdélyi falu Hunyad m. helyr.

Kékesfalvá-ra, — n, —ról.

KÉKFEST, (kék-fest) ösz. fn. Fest, ki szö-

veteket, pl. posztót, vásznat, gyolcsot kékszinre fest.

KÉKFOLTOS
,

(kék-foltos) ösz. mn. 1) Amin
kék foltok látszanak. Kékfoltos vereséghelyek. 2)

Amire kék foltot vetettek. Kékfoltos zöld nadrág.

KÉKÍT, KÉKÍT, (kék-ít) áth. m. kékit-étt, htn.

—ni v. — eni, par. —s. Valamit kékszinüre fest,

vagy csak kékessé tesz. Mosáskor az üngöket, fehér-

nemt kékíteni.

KÉKÍTÉS , KÉKITÉS ,
(kék-ít-és) fn. tt. kékí-

tés-t, tb. — ék, harrn. szr. — e. Valamely testnek, kü-

lönösen szövetnek , ruhanemnek kékszinre vagy ké-

kesre festése.

KÉKÍT , KÉKÍT ,
(kék-ít-) fn. tt. kékitö-t.

Általán festék , melylyel valamit kékké tesznek , kü-

lönösen azon kék anyag , melyet a mosónk hasz-

nálnak.

KÉKKÓR
,
(kék-kór) ösz. fn. Kékes kifakadá-

sok, kütegek, kelevények, az emberi vagy más állati

testen.

KÉKK, (1), (kék-k) ösz. fn. Égszín k ; tu-

lajdonképen kék rézércz. (Lapislazuli).

KÉKK
, (2) , mezváros és vár neve Nógrád

megyében, helyr. Kékkö-n, —re, — röl.

KÉKKÚT, falu Szála m, helyr. Kékkút-ra,—on, — ról.

KÉKLE
,
(kék-le azaz kék-l-ö) fn. tt. kéklét. L.

KÉKLET.
KÉKLENY ,

(kék-1-eny) fn. tt. kékleny-t , tb.

— ék. Kék anyag v. kéksav-anyag, mint légeny és

szeneny vegyüléke. (Cyan).

KÉKLET, (kék-el-et) fn. tt. kékletét Általán,

kékl valami , kékl tárgy. Különösebben : kékk.
L. ezt, (1).

KÉKLIK, (kék-el-ik) k. m. kékl-étt, htn. —eni.

Kék színben tnik elé, kéknek látszik. Kéklik a de-

rült ég. Kéklik a kökényszem.

KÉKL
,

(kék-el-) mn. tt. kéklö-t. Ami kék

vagy kékes szint játszik. Kékl hegyek.

,.Ott a kékl hegy tövében

Egy ér csörgve folydogál."

Kisfaludy K.

KÉKSAV, (kék-sav) ösz. fn. Az úgynevezett

berlini savanyúak sajátságos sava , mely abból ve-

gyészi úton húzatik ki , de más módon is készíthet.

KÉKSE, (kék-se v. kék-es ?) fn. tt. kéksét. Sza-

bó Dávidnál am. suba, goromba ruha, pokrócz.

KÉKSÉG, (kék-ség) fn. tt. kékség-ét, harm. szr.

— e. A kék szinnek terjedelmessége , sokasága. A
tiszta, derit égboltozat kéksége.

KÉKSZEM, (kék-szem) ösz. mn. Kinek vagy

minek kék szemei vannak. Kékszem, szökehaju hölgy.

KÉKSZÍN
,
(kék-szin) ösz. mn. Minek kék

szine van. Kékszín posztó. Kékszín virág, pl. búza-

virág, ibolya.
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KEKSZURKE, (kék-szürke) ösz.mn. Kéket ját-

szó , kékbe átmen szürke. Kékszürke posztó. Kék-

szürke ló.

KÉKTARKA, (kék-tarka) ösz. mn. Minek alap-

színe kék foltokkal, csíkokkal , virágokkal stb. van

tarkázva. Kéktarka szoknya.

KÉKÜL , KÉKÜL, (kék-ül) önh. m. kékül- 1. A
kékszinhez hasonló szinüvé lesz , vagy változik. Aja-

kai kékülnek. A szilva már kékül. Kékülnek a hegyek.

Derül és kékül az ég. A sok verés miatt megkékült a

teste. Fojtogatás vagy fuldoklás közben elkékült az

arcza.

KÉKÜLÉS, KÉKÜLÉS ,
(kék-ül-és) fn. tt. ké-

külés-t , tb. — ék, harm. szr. —e. Állapot, illetleg

színváltozás, midn valamely test kékül.

KÉKVASLA, (kék-vasla) ösz. fn. Kékszín

vasföld.

KÉKVIRÁG
,

(kék-virág) ösz. fn. A csüküllk

neméhez tartozó növényfaj •, levelei szálasak , nyelet-

lenek , épélük ; virága szép kék , de van fehér is, pi-

ros is ; máskép , és köz nyelven búzavirág (Cyanus).

KÉRZÖLD
,
(kék-zöld) ösz. mn. Kékszinbe át-

men zöld. Kékzöld papiros.

KEL
, (1) , elvont gyök. 1) megvan a Kelese,

Keled, Keleczel , Kelecsény , Kelemér , Kelencze , Kele-

nye helynevekben. 2) Görbét, bonyolodást, kerekfor-

mát jelent kelekóla , kelekólál , kelencze (méhkas), ke-

lenty , kelepcze szókban , s rokon a kaland , kalézol,

kalandoz , kaliszta , kalinkó , kalantyti stb. rokon ér-

telm szókban eléforduló kai gyökkel. 3) Elavult egy-

szer törzsöke a kell, kellem, kellet , kell stb. rokon-

értelmü szóknak, de amelyekben az els l a ked ci-jé-

bl hasonult. V. ö. KELL. 4) Hangutánzó a ke-

lep, kelepel, kelepelés szókban , keményítve : ker, hon-

nan a hasonértelmü kerep , kerepel , kerepelés hang-

utánzók.

KEL
, (2) , fn. tt. kel-t , tb. —ek. L. KELKÁ-

POSZTA.
KEL

, (3), megnyújtva is, de csak a törzsben :

kél, önh. m. kelt. Gyöke a menést , mozgást , eredést

jelent el v. él; s kemény elölehelettel lett kel v. kél.

Egy azon el v. él igével , melybl az eleven , eledel,

élet , élelem stb. származnak , minthogy az elevenség

és élet szintén mozgás által jelenkeznek. Rokon vele

:

kai, jkalamol* ,kaland' szókban. (Lugossy J.). Rokon
vele továbbá a török : gel-mek (=jönni), a persa

khal-iden (=bemenni , behatni), s a khal parancsoló

módban am. jöjj és mint fn. jövetel ; a finn kíiyn, já-

rok. 1) Széles ért. megy, mozog. Járni kelni. Jár kel,

mint az Orbán lelke , mint a görög az üres boltban.

(Km.). Kérlek
, kelj innen. Folyón , tengeren , hegyen,

erdn általkelni. „Az asszony állat kegyig, ki megírt

bínét pecsét alatt neki adta vala .... félvén azon,

hogy valaki kezébe kelne" (azaz jutna vagy kerül-

ne). Debreczcni Lrgendáskönyv. „Hogy semmi nem
kél dolgába" (azaz nem megyén). Pesti Gábor me-

séi. „De ha az elkelend" (=elmúland). Ugyanott.

Házasodás által összekelni , egybekelni. Keljen keed

elbbre. „Éltökbe kel (occurret) tünektek." „Kikele

(exiit) azért ez beszéd." Tatr. cod.

„Majd ha a nap dél felé kel

,

Elj rózsám az ebéddel."

Pusztai dal (Erdélyi J. gyjt.).

2) Szoros ért. nyugvó, veszteg állapotból mozgásnak
ered. Kel a nap, hold , csillag, t. i. az emberi képze-

ldés szerént.

„Ha kel az ég szép hajnala,

Kezemben az eke szarva/'

Pusztai dal (Erdélyi J.).

Kelnek az álomból ébredt munkások. Agyból kelni
,

kikelni. Lóra, harezra, csatára kelni. Valaki mellett ki-

kelni. Ellene kelni valakinek. Ha rá kel a dolog. „Kel-

jetek (surgite) eredjönk innét." Tatr. cod. 3) A nö-

vénynek , vagy tojásnak csirája megindul , kibújik.

Kel az elvetett búza , rozs. Kelnek a virágmagok. Kel-

nek a tojások. Kikeltek a halak, bogarak, csibék, libák.

4) Dagad, puffad, pl. kel a kovász , a kenyérnek , ka-

lácsnak való kovászos vagy éleszts tészta. „Egyenl
kovászszal , kit vévén némberi elrejt három mércze

lisztbe, míg nem ménd megkeljen." Tatrosi cod. Kel

a testen a kóros güm , innen a kelés , kelevény szók.

5) Áru gyanánt, vagy használat végett kapós , tehát

átv. ért. kézrl kézre megy, fogy, elfogy. A termeszt-

mények kelnek, de nem az iparczikkek. Minden bor el-

kelt a múlt vásáron. A gabona sehogy sem kel. Ha jó

bort adsz a vendégeknek, el kel az. A vendéglnek min-

den étele elkelt. Ahol ló nincs, a szamár is elkel. (Km.).

6) Vesz , elvesz. Ez is a te réveden kelt el. Elkelt

Buda vára. 7) Midn azt mondjuk valamirl : elkelne

biz az, am. jó volna, hasznát lehetne venni.

Több származéka mint költ , költség , költözik,

kölcsön, a nyilt e helyett ö hangzót vészen föl.

—KÉL, igeképz 1. —KÁL.
KELCSE , falu Zemplén m. helyr. Kelcsé-re,

— n, -—rl.

KELEBÓLA
,

(kele-boló , azaz kele-bolygó) 1.

KELEKÓLA.
KELEBÓLÁL, (kele-bólál, azaz kele-bolyókál)

1. KELEKÓLÁL.
KELECSEN, 1. KERECSENSÓLYOM.
KELECSÉNY, falvak Máramaros, Nyitra, Zemp-

lén m., BORDA— Abauj m., FEKETE— Bars m.,

FELS— Borsod m., FÜLEK— Nógrád m., GA-
RAM— Bars m., TÓTH— Nógrád m., továbbá pusz-

ták Nógrád, és Nyitra m. helyr. Kelecsény-be, — ben,

—bi.
KELECZEL , erdélyi falu Kolos m. helyr. Ke-

leczel-be, — ben, — bi.

KELED , falu Vas m. helyr. Keléd-re ,
—én,

— rl.

KELEHAJTI, (kele-hajti) 1. KELEKÓLA.
KELEKÓLA, (kele-kóla) ikerszó, és mn. tt. ke-

lekólát. Tulajdonkép ikerített igenév az elavult kel

kól igékbl , mint a hetei kotot-b6\ hetlekotla, a sereg

pereg-höi serteperte, a hereg hurog-bói herdehurdi stb.

31*
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A kelkól am. ideoda jár, mozog, forog, innen kelekóla

jelent tekervényes valamit, ami irányát szüntelen vál-

toztatja. Kelekóla szarvú ökör. Kelekóla járás
, szél.

Rokon értelmek a Dunán túl divatozó : kelebóla, ke-

lehajti , kelekotra , kelekuti , s jelentenek szeleburdi

módon forgolódó , kering' , bolondos embereket. A
kelkól mint görbét jelent szókkal rokon a latin cli-

no , claudus, clavis, a szláv kolo (kör , kerék), koleno

(térd), a német : Klammer, Klampe, Klaue, Kiélte stb.

KELEKÓLÁL
,
(kele-kólál) ikerige és önh. m.

kelekólál-t. Tekervényesen forog, mozog, jár kél. Ke-

lekólál a szél,V. ö. KELEKÓLA.
KELEKOTRA, (kele-kotra) 1. KELEKÓLA.
KELEKUTI, (kelekótya v. kele-kótó mintsze-

le-kótya) 1. KELEKÓLA.
KELEMEN

,
(a latin clemens-Vó\ eredett) férfi

kn. tt. Kelemen- 1, tb. —ék.

KELEMENFALU , falvak Liptó és Turócz m.

helyr. —falu-ba, — bari, —ból.

KELEMENFALVA, falu Bereg m. helyr. —fal-
vá-ra, — n, — ról.

KELEMENHALOM, puszta Fehér m. helyr.

Kelemenhalom-ra, — halm-on, — ról.

KELEMENPATAKA, erdélyi puszta Torda m.

helyr. —pataká-ra, —n, —ról.

KELEMENTELKE, erdélyi falu Marosszékben

helyr. — telké-re, — n, —röl.

KELEMER, falu Gömör m.; helyr. Kelemér-re,

—én, —röl.

KELEMFÖLD
,
(kelem-föld) 1. KELENFÖLD.

KELENCZE
, (1) ,

(kel-encz-e) fn. tt. kelenczét.

Törzsöke valószínleg a görbét , kerekdedet jelent

kel vagy kai. Jelent méhkast , mely rendesen kerek-

alaku. A hason értelm köpü-ben is a gömbölyüség

alapfogalma rejlik. így lett a gömbölyt jelent la-

tin : alvus , alveus után alvear. V. ö. KEL, (1), el-

vont gyök.

KELENCZE, (2), falu Közép Szolnok m. helyr.

Kelenczé-re, — n, —röl.

KELEND, (kel-end-ö) mn. tt. kelendö-t. Mond-

ják általán minden tárgyról, mennyiben kapnak rajta,

vagyis mennyiben azt magukévá tenni , megszerezni,

felhasználni szeretik. Kelend pénz , melynek folya-

mata van. Kelend áruk , melyeket megvásárolnak.

Kelend ételek a vendéglben. Rövid farsangon kelen-

dbbek a lányok. V. ö. KEL.
KELENDSÉG, (kel-end--ség) fn. tt. kelend-

ség-ét , harm. szr. — e. Árúnak használandó , meg-

szerzend tárgynak kapóssága, becsessége. Áz arany

ezüst pénznek mindig van kelendsége. V. ö. KELEND.
KELENFÖLD, (kelen-föld) ösz. fn. A kelen

törzsöke a menést jelent kel, melybl lett kel, keh,

a n v. m utótéttel kelen v. kelem. Régi neve a bu-

dai Dunaparton a Gellért hegytöve mellékének , hol

Árpád idejében a Dunán elször átkel magyarok

kiszálltának volt. Kelenföldön átkelének. (Csáti D.) A
XIII. századbeli oklevelek szerént volt ugyan itt egy

,Kelenföld' nevezet helység is. (Jerney. Nyelvkincsek).

KELENGYE, (kel-engy-e) fn. tt- kelengyét. Tör-

zsöke hihetleg kel, a mennyiben ez valamely eladó

vagy kapós jószágnak, árúnak tovább adását, mené-

sét jelenti , minthogy a kelengye am. a férjhez men
leánynyal , menyasszonynyal adott jegyajándék, te-

hát azon adomány , melyen az eladó leány mintegy

elkelt ; tehát viszonyban áll az ,eladó' szóval. Ily vi-

szony van a latin do és dos között.

KELENTYÜ, (kel-enty-ü) fn. tt. kelentyü-t. Tör-

zsöke a görbét , hajlóst jelent kel , vastag hangon :

kai, innen a teljesen rokon hangú kalantyú (Lugossy

József), továbbá : kalinkó , kálimpáz , nemkülönben

galiba, galábít szók gal törzsökében. A vízmerít vö-

dörnek görbés fogatékja, melylyel azt a kútostorra

akasztják.

KELENYE, falu Hont m. helyr. Kelenyé-re,—n, — röl.

KELEP
,

(kel-ep) fn. tt. kelep-ét , harm. szr.

—je. 1) Elavult törzsöknév , melybl kelepcze szár-

mazott, s ennek alapértelme görbeség, bonyolodás. 2)

Hangutánzó , melybl lett kelepel, s jelent zörget fa-

eszközt, milyet pl. a katholikusok templomaiban nagy

csütörtöktl nagy szombatig harangok, csengetyük he-

lyett használnak, keményebb hangon kerep, kerepel;

továbbá a gólyamadárnak hosszú orrát, és tompa fa-

hangját. Rokon vele a kalapál igének kalap törzsöke,

s evvel ismét azonos értelm a héber kelapóth és tót

klapati.

KELEPCZE, (kel-ep-cze) fn. tt. kelepczét. Álta-

lán a vadak fogására , megkerítésére csinált eszköz,

pl. csapó kalitka, trök, hurok, s rokon a vastaghan-

gú kalafa, kaloda, kalafinta, kalantyú szókhoz. Alap-

fogalom mind ezen szókban a kerítés, megkerítés, ke-

rítés közé fogás. Ennél fogva a közös törzsök a ke-

reket, görbést jelent kel kai , reszket hangon : ker

kar. Ugyanezen fogalom lappang a görög xaXv7ZTm
}
a

latin claudo, cludo, a német Klemmé szókban. Valakit

kelepezébe csalni , ejteni, keríteni. A madaraknak, va-

daknak kelepczét vetni. Átv. ért. ravaszul kikoholt

fogás, csel, mely által valaki másnak hatalmába esik.

KELEPCZÉL, (kel-ep-cze- el) áth. m. kelepczél-t.

Valakit vagy valamit kelepezébe ejt , kelepczével

megfog.

KELEPEL, (kel-ep-el) önh. m. kelepel-t. Rokon

vele a vastaghangú kalapál. 1) Kelep nev eszközt

zörget, szokottabban : kerepel. Nagy pénteken haran-

gozás helyett kelepelnek. 2) Mondják a gólyáról , mi-

dn tompa fahangon szól , orra lapátjait összeverve.

3) Átv. tréfás ért. haszontalanul jár a szája , trécsel.

KELEPELÉS, (kel ep-el-és) fn. tt. kelepMs-t, tb.

—ék, harm. szr. — e. Rokon vastaghangon kalapálás.

1) Kelep nev faeszköz zörgetése. 2) A kanalas orrát

csattogtató gólyamadár hangja. 3) Átv. ért. füleket

sért, ver üres haszontalan beszéd.

KELEPEL
,

(kel-ep-el-) mn. és fn. tt. kele-

pel t. 1) Aki vagy ami kelepel. Kelepel gólya. 2) 1.

KELEP.
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KELEPES, (kel-ep-es) mn. tt. kelepes-t v. —et,

tb. —ek. Minek kelepje ; különösen kelep hangon

ketteg lapátorra van. Kelepcs gólya.

„Ez a csárda nevezetes
,

Gólya jár rá , nagy kelepes."

Vörösmarty.

KELEPICZÉL, (kel-ep-icz-e-el, vagy talán némi

betüátvetéssel am. eviczkél); önh. m. kelepiczél-t. Mond-

ják kib gyermekrl , midó'n a bölcsben vagy anyja,

dajkája ölében nyugtalankodva rugdalózik , hányko-

lódik.

KELÉS, (kcl-és) fn. tt. kelés-t, tb. — ék, harm.

szr. — e. Menés, mozgás. Járás kelés. Egybekelés, ösz-

székelés , szétkelés. 2) Támadás. A napnak , holdnak

,

csillagoknak kelése. 3) A növénynek magból , az ál-

latnak tojásból való kifakadása. 4) A tésztának

,

kovásznak felpuffadása, dagadása. 5) Árunak, s holmi

kapós jószágnak tovább adása, kézrl kézre menése.

6) Kóros daganat, fakadás, eves güm a testen. Vér-

kelés, orrkelés. Mátyusföldén s Tisza mellett kilis. V.

ö. KEL.
KELÉS

,
puszta Bács m. helyr. Kéles-re, — én,

— röl.

KELÉSÉS
,

(kel-és-és) mn. tt. kelésés-t v. — et,

tb. —ek. Kóros gümjü, daganatú , kelevény. Kelé-

ses gyermek. Keléses csipön nehéz megkötni a ruhát.

Mátyusföldön és a Tisza mellett kilises. V. ö. KELÉS.

KELÉSFÜ, (kelés-fü) ösz. fn. A sikkantyúk

neme alá tartozó növényfaj ; szirmai a karimán na-

gyobbak ; szára szrös ; levelei néha mind épek, s itt

ott fogasak, hasadtak; vaczka szrös. Máskép : rühf,

varfö , koszfü
,
fekély/ti , sennyedékf. (Scabiosa ar-

vensis).

KELESZT
,

(kel-esz-t) áth. m. keleszt-étt
,
par.

keleszsz, htn. — eni v. — ni. A süteménynek való lisz-

tet úgy elkészíti, hogy megkeljen.

KELESZT
,
(kel-esz-t-) fn. tt. keleszt'ó-t. Ko-

vász , éleszt , savanyító , mely a tésztát erjedésbe

hozza.

KELET
,
(kel-et) fn. tt. kelet-ét. Menet. L. BE-

KELET , KIKELET. 1) Különösebben feltámadás'

helyett : felkelet áll a Tatr. codexben . „Mert tene-

ked megforbátlatik az igazaknak felkeletekben" (in

resurrectione). 2) Azon táj az égen vagy láthatáron,

hol a nap kelni látszik. Nyári, téli kelet. Észak-kelet,

délkelet. Kelet népe. Innen kelet reánk nézve a világ

azon tája , honnan a nap felénk közeledni látszik.

Keleti v. keletrl fúvó szelek. Keleti tartományok. El-

lentéte : nyugot v. nyugat.

„S rohan, mint ár, a gyzelem
Kelettl nyugatig

;

A láncsa zúg , a lobogót

Magas szellk viszik." Kölcsey.

3) Árunak , s más használatra szerzend jószágnak

kúpossága, becse. A bornak, búzának nagy keleté van.

Az okos embernek mindenhol van keleté. (Km.). Ezen

pénznek nálunk nincs keleté. V. Ö. KEL, (3). 4 Vala-

mely oklevelén, irományon az év, hó és nap följegy-

zése, mely ezen szóval történik : kelt, pl. 1854. má-

jus 10-dikén.

KELETI, (kel-et-i) mn. tt. keleti-t, tb. —ek. 1)

Napkelet fell vagy keletre fekv országból , tarto-

mányból való , ered ,
jöv. Keleti szél. Keleti népek,

lakosok, dntk. 2) Kelet felé fekv. Keleti országok.

Keleti India. Egyenes ellentéte : nyugoti.

KELETI-MAJOR, puszta Somogy m.; helyr.

— Major-ba, — ban, — ból.

KELET-INDIA, (Kelet-India) ösz. fn. máskép :

KELETI INDIA. Ázsiának nagy kiterjedés déli ré-

sze , melyet keletinek hívnak , ellentétül Amerika

azon déli részével, melynek Nyugoti-India a neve. V.

ö. INDIA.

KELETITENGER
,
(keleti-tenger) ösz. fn. Dá-

nia és Svédországtól keletnek, ezek és Német- s Orosz-

ország egy része között fekv tenger, máskép : balti

tenger.

KELETKEZÉS
,

(kel-etk-éz-és) fn. tt. keletke-

zést tb. —ék, harm. szr. — e. Valamely dolog léte-

lének eredése, támadása ; létrejövés.

KELETKEZIK
,

(kel-et-kéz-ik) k. m. kelet-

keztem, —tél ,
— étt

,
par. keletkezzél. Támad,

ered , mozgásnak indul. Szél keletkezik. Nagy tz ke-

letkezik. Ebbl még sok baj , nagy szerencsétlenség ke-

letkezhetik. Keletkezben van am. most keletkezik.

KELETKEZTET, (kel-et-kéz-tet) mivelt. m. ke-

letkeztet- tem, — tél, — étt. Eszközli, véghezviszi, teszi,

hogy valami keletkezzék ; eredtet, támadtat.

KELETLEN, (kel-et-len) mn. tt. keletlen-t , tb.

—ék. 1) Ami nem kapós , amit meg nem vettek , el

nem használtak. A keletlen árukat visszavinni , alább

szállítani. 2) Mondják tésztáról, mely meg nem kelt.

„Árpa kenyér keletlen

N. alispán kelletlen." Gúnydal.

Határozóként am. 1) el nem kelten ; 2) meg nem

kelve.

KELETLENSÉG
,

(kel-etlen-ség) fn. tt. kelet-

lenségét. Keletlen állapot, vagy minség.

KELETNEK, (kel-et-nek) ih. Kelet felé, kelet

irányában. Keletnek tartani, menni. Keletnek csavaro-

dik a patak.

KELETRE, (kel-et-re) ih. Kelet felé , keletnek

tartva. Szétoszlottak, ki keletre, ki nyugotra.

KELETVÁLTÓ, (kelet-váltó) ösz. fn. Váltóles

vél, melynek lejárata annak keltétl számíttatik ,
-

így szól : „Mától három (vagy hat stb.) hónapra fizes,

sen ön." Amelynek lejáratát bemutatástól számitják-

az ,lát utáni váltó.'

KELEVÉNY, (kel-ev-ény) fn. tt. kelevény-t
}
tb.

—ék , harm. szr. — e v. —je. Eves güm , daganat,

kelés a testen. Kék , vörös kelevény. Torlódásbeli ke-

levény.

KELÉVÉNYÉS, (kel-e-vény-és) mn. tt. kelevé-

nyés-t v. — et, tb. —ek. 1) Amin kelevényféle daga-
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nat támadt, Kelevényes test. 2) Aki kelevényben szen-

ved. Kelevényes beteg.

KELEVESZ v. KELEVÉZ, (kel-e-ve-esz, mint-

egy, kel- eszköz : t. i. keleve, régiesen am. kel, esz v.

es képzvel) ; fn. tt. kelevész-t , tb. —ék , harm. szr.

— e. 1) Hosszú szúró fegyver , lök dárda. Gyöke a

tova kelést, hatást, mozdulást jelent kel.

„S míg bálával lantján báj zenét ver,

Fenn villog jobbján a kelevéz."

Garay.

„Jó kardja eltt a had rendre ledül

,

Kelevéze ragyog vala balján."

Arany.

2) Kemenes alján , és Marczal mellékén am. hosszú

pózna , melylyel a diót verik. 3) Epületszarvazáskor

egy rúdnak fels végire kötelet kötnek s azt a felál-

lítandó szarufák kakasüljére rákötik, és rendre azon

köteles rúd segélyével állítják fel a szarufákat ;
—

azon köteles rudat (a székelyföldön) kelevésznek ne-

vezik. (Kriza J.). Tehát mind a három értelemben

valamely póznát v. rudat jelent.

KELEVÉSZÉS, (kel-e-ve-esz- és) mn. tt. kelevé-

szés-t v. — et, tb. —ék. Kelevészszel fegyverzett, föl-

szerelt. Kelevészes lovagok. Kelevészes dióverök V. ö.

KELEVESZ.
KELEVÉSZT, (kel-e-ve-esz-t) ih. e helyett : kel-

vést. Kemenesalján am. oldalvást, oldalt menve, kel-

ve, kerülve.

KELEVET, 1. KEREVET.
KELEVÉZ, 1. KELEVESZ.
KELÉVÍZ , falu Somogy m.; helyr. Kelevíz-re,

— én, — röl.

KELFEJ
,

(kel-fej) ösz. fn. Kelnek vagyis kel-

káposztának a feje.

KELINCS, 1. KILINCS.

KELKÁPOSZTA, (kel-káposzta) ösz. fn. A f-

zelékkáposzták egyik ismert faja , máskép : olaszká-

poszta , vagy néhutt egyszeren : olasz; néhutt pe-

dig : fejér káposzta. A ,kel' itt azonos a latin caulis

(káposzta), olus (zöldség), szókkal , honnan a német

Khol, bajorosan Köl, olasz cavolo s többek származnak.

KELL, KELL, (ked-1 , mint palló am. padló,

lleni am. üd-leni, azaz ünnepelni ; így hasonul n-ué

a d v. gy az n eltt is, pl. eskünniz= esküdni, alwnni

= aludni, vannak :=vagynak , erdélyiesen : vadnak,

a régiségben : panaszolkonni nzrpanaszolkodni stb.).

A Bécsi és Müncheni codexben váltakozva kell és

kel. Tájdivatosan : köll. Gyökeleme a ked, kedv, kegy,

kéj, kény szók ke gyökével ugyanaz , s értelmének

minden változatai a ked v. kedély mködésére vo-

natkoznak . így vonatkozik kedvre Pesti Gábor me-

séiben is ezen kitétel : „Kellé az várasi egér kedvé-

nek." Onható ige, m. kell-étt , htn. kell-eni. 1) A ke-

délynek tetszik, kényére kedvére van. A mai felsbb

társalgási nyelvben ezen értelemmel némileg nyersnek

látszik, s helyette rendesen tetszik használtatik ; de

az szinte egyszer nyelv fenntartja eredeti mivoltá-

ban. Mi kell édes fiam f Kell-e kalács , alma , szilva t

Nekem nem kellesz, mert rósz vagy. A régieknél gyak-

ran jön elé ezen értelemben. „Kellett volna Heródes-

nek (placuisset Herodi). Münch. cod. „Kell enneköm

mind attü jóakarattok." Es : „Ki mikoron hallotta

volna, kellé neki." Nádor-cod. V. ö. KELLETIK.

„Izent nekem a mészáros
,

Kell-e babám gyürü páros ?

Nem kell nekem gyürü páros
,

Maga sem kell a mészáros." Népd.

„Nem kell nekem sem cziprusi

,

Sem a hires burgundi."

Horvát E.

„Nem ke (:=kell) neköm sönki búja

Bár még az enyim se vóna."

Székely tánezvers. (Keresztúr-fiszékbl).

Ezen kell igétl származnak : kellem, kellemes, kellet,

kelletlen , kellemö , kell , kellöség, melyekben általán

a tetszésnek vagy a tetszést szül kedves tulajdonsá-

goknak eszméje foglaltatik. 2) Szükség van rá, vagy-

is az emberi kedély , akarat mint bels szükséget ki-

elégíteni vágy. Itt már nem a puszta tetszés , hanem

a vágy és akarat szolgál alapúi. Nekem pénzt kell

szereznem. Szüleimet , rokonaimat , kedvesemet látnom

kell. Csak az kellene még. Úgy kell neki , azaz örülök

hogy ez történt vele , mert vágyam, kivánságom telt

be általa. A háborúba vitéz emberek kellenek. Ti elpu-

hult gyávák nem kelletek. Mi komoly emberek nem kel-

lünk a társaságban. Ezen kis munkához nem kell any-

nyi ember. Hány röf posztó kell egy köpönyegbe ?

„Nem kell az egészeknek urvos" (non est opus va-

lentibus medico) Tatrosi cod. " Ez értelemben már

mint személytelen ige is használtatik. 3) Egyedül

személytelen ige alakjában jelenti a kedélynek, vágy-

nak , akaratnak elhatározottságát , átható kényszerí-

tést, parancsolást. Ennek úgy kell lenni, azaz akarom,

parancsolom, vagy akarják, parancsolják mások, vagy

a körülmények, vagy a kötelesség, hogy úgy legyen.

El kell mennem am. kénytelen vagyok menni. El kel-

lett utaznom, am. kénytelen voltam elutazni. Ezt még

ma be kell végezned, am. parancsolom, akarom, vagy

parancsolja a kötelesség , kényszerség , hogy bevé-

gezd. „Mert méndenha kél imádkozni — sonha meg

nem kell fogyatkozni" (quoniam opportet etc.). Tat-

rosi cod.

„Jaj hogy ke tled megválnom,

Kedvömre termett virágom."

Székely népdal. (Kriza J.).

„Istenem, teremtm , mit kell tennem
,

Te tled, kedvesem, el kell mennem."

Népd. (Erdélyi J. gyjt.).

Ezek szerént els értelemben a kell jelenti a kedély-

nek önkényes hajlamát , a másikban mint vágynak,
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kívánságnak, szükségnek megfelel möködését, a har-

madikban kényszerített küls ernél fogva meghatá-

rozott állapotát. A 2-ik és 3-ik értelemben szükség,

szükséges szókkal is fölcserélhet. Ilynem fogalom-

beli összefüggés és viszony van a franczia faveur és

il faut között. A csagataj nyelvben gülük , s törökül

gerek , =kell (szükség), a finnben kelpaan am. kel-

lek, kell vagyok. Mind a törzsben
, mind származé-

kaiban : kellem, kellemes
,
kellet stb. nagy kiterjedés

tájejtéssel a törzs önhangzója zárt e st ö is : kéli,

köll, kellem, köllem.

KELLÉK
,
(kell-ék) fn. tt. kellék-ét, harm. szr.

—e. Ami valamely dologhoz
/
mint olyanhoz, szükség-

képen megkívántatik, mi nélkül valami nem lehet az,

minek lennie kellene, máskép : kivántatóság. Minden

kellékkel fölszerelt tánczterem, kávéház. Váltói kellékek.

KELLÉKÉZ
,

(kell-ék-éz) áth. m. kellékez tem,

—tél, —étt. 1) Kellékekkel ellát, felkészít. 2) Meg-

kíván, szükségei.

KELLEM, (kell-em) fn. tt. kellem-ét, harm. szr.

—-e. 1) Általán az emberi lénynek azon lelki és testi

tulajdonságai, melyek ill arány, öszhangzat , finom,

gyöngéd külsség , nemes tartás által mások kedé-

lyére kedvesen hatnak , mások tetszését megnyerik,

bennök gyönyörérzetet gerjesztenek. Arczon, taglejté-

seken, álláson, menésen elomló' kellem. Társalgási, szó-

noklati kellem. Ni gyöngéd kellemek. 2) Némely ter-

mészeti tárgyaknak kedves gyönyörködtet tulajdon-

ságai. 3) Maga azon tetszés, kedves érzet, melyet bi-

zonyos tárgyak gerjesztenek bennünk. Utazás , tár-

salgás kelteméi. Néha a legkomolyabb tanulmányok sok

kellemet nyújtanak. Városi, falusi élet kelteméi.

KELLEMDÚS, (kellem-dús) ösz. mn. Kelle-

mekben gazdag. Abban különbözik a jkellemes'-tl

fképen , hogy ezt mind személyrl, mind dologról

mondhatjuk , de a ,kellemdús' kifejezést csak sze-

mélyrl és erre vonatkozó cselekvések és tulajdonsá-

gokról. Kellemdús nö , kellemdús társalgó. Kellemdús

mozdulatok, arczvonások. Kellemdús magaviselet. De
nem mondhatjuk : kellemdús út, kocsizás.

KELLEMDÚSAN
,
(kellem-dúsan) ih. Kellem-

dús minségben. Kellemdúsan társalogni , öltözködni.

KELLEMES, (1), (kell-em-es) mn. tt. kellemes-t

v.— et, tb.—ek. Kellemmel v. kellemekkel díszl. Kel-

lemes arczvonások, mozdulatok , hangok. Kellemes tár-

salgás, nyájaskodás. Kellemes társalgó. Kellemes mód,

modor valaminek elbeszélésében. Kellemes út , utazás,

kocsizás, hajózás. V. ö. KELLEM.
KELLEMES, (2), falu Sáro.s m ;

helyr. Kellemes-

re, —en, — röl.

KELLEMESEN, (kell-em-es-cu) ih. Kellemes

módon, tetszöleg, gyönyörködve. Kellemesen tánczolni,

énekelni , társalogni, mulatni. V. ö. KELLEMES.
KELLEMESIT

,
(kell-em-es-ít) áth. in. kelleme-

sit-étt, par. — s, htn. — ni v. —eni. Kellemessé tesz.

A nyájas , élezés , tréfás beszédek kéllemesítik a tár-

salgást.

KELLEMESKEDIK
,
(kell-em-es-kéd-ik) k. m.

kellemeskéd-tem, —tél, —étt. Kellemes magaviseleté-

vel, társalgásával, stb. tetszösködik.

KELLEMESSÉG
,

(kell-em-es-ség) fn. tt. kel-

lemesség-ét , harm. szr. —e. Kellemek sokasága , b-
sége, vagyis több oldalú, többfélekép mutatkozó kel-

lem
,

pl. az areznak kellemessége : a szép szemek

szabályos orr , nyilt homlok , fehér fogak
,

piros

ajak , stb.

KELLEMET
,

(kell-em-et) elavult fn. melybl

kellemetes, kellemetesen eredtek. Törzsökéül tekinthet

vagy a szintén elavult ige kellemik , melybl lett kel-

lemes, kellemet, mint folyamik folyamat
,
futamik fu-

tamat ; innen szorosan véve ,kellemet' jelentené a

tetszésnek eredményét , vagyis azon kedves benyo-

mást, melyet a kellemek okoznak, valamint létezett

régebben ,kellem £ részesül is ; tehát innen fejtenk

meg a kellemetlen szó értelmét is. Vagy pedig kelle-

metes', ,kellemetlen' szókat származtathatjuk az él
,kellem' fnévtl is oly módon, hogy innen lesz : kel-

lemes mn. s ettl az s-nek i-vé változtával : kelleme-

tes (:=kelleineses). Hasonlók szerelem-tö\, szerelmetes,

alkalom-tói alkalmatos, szorgalom-tói szorgalmatos stb.

V. ö. —ETES, —ÉTLEN és —LEN képzket.

KELLEMETES, (kell-em-et-és v. kell-em -es-es)

mn. tt. kellemetés-t v. — et, tb. —ek. Kellemetet vagy

is kellemes hatást, benyomást, eredményt szül, oko-

zó, tetsz, kell. „Méndenha teszem, melyek kelle-

metesek neki" (quae placita sünt ei). Tatrosi cod.

„De amint látom , semmi nem kellemetes haszon ne-

kik " Pesti Gábor meséi. V. ö. KELLEMET. Régente

jelentett szükségest is. „Mert tudja ti atyátok, mi

kellemetes legyen tünektek" (quid opus sit vobis).

Tatr. cod. „Avagy házban kellemetes (utile) edény".

Bécsi cod.

KELLEMETESSÉG, (kell-em-et-és- ség) fn. tt.

kellemetesség-ét, harm. szr. — e. Kellemetes minsége,

kedélyre kellemesen ható tulajdonsága valaminek.

Régente ,szükség' is. „Nincs kellemetesség neked (non

opus est tibi), hogy valaki kérdezjen tégedet." Tat-

rosi cod.

KELLEMETLEN, (kell-em-etlen) mn. tt. kelle-

metlen-t , tb. —ék. Törzsöke lehet az igenév kellemet

is. melybl az egyszer tagadó Zen-vei lett kellemet-len,

mint it, it-lan ; ét, étlen ; vét, vétlen ; tét, tétlen ; de

elemezhet , mint más esetekben a kellemes és len al-

katrészekbl is. V. ö. —ÉTLEN és —LEN képz-

ket. Ami kellemetet, azaz kellemetes benyomást , ha-

tást nem szül , miben semmi kellemet nincsen , s tu-

lajdonkép am. visszatetsz , a kedélyre kedvetlenül

ható, rósz kedvet okozó. Kellemetlen rikácsolás, ordí-

tás , nyafogás. Kellemetlen id , utazás , kocsizás
,

hajózás. Ettl , ha a dolgot szorosan veszszük
, kü-

lönbözik a kellemtelen , mely am. kellem nélküli , ez

(t. i. a kellemtelen) a kellem hiányát , amaz pedig e

hiánynak okozatát , eredményét , kedvelleni hatását

fejezi ki.
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KELLEMETLENSÉG, (kell-em et-len-ség) fn.

tt. kellemetlenség-ét , harm. szr. — e. 1) Valaminek

azon tulajdonsága , mely kellemetlen benyomásokat

szül. A téli utazás kellemetlenségei. 2) Maga azon visz-

szatetszö érzelem, rósz kedélyállapot, melyet a kelle-

metlen tárgyak okoznak. Sok kellemetlenséget kell

szenvednem. V. ö. KELLEMETLEN.
KELLEMETLENÜL

,
(kell-em-et-len-ül) ih.

Visszatetszó'leg , rósz benyomást okozva , kellemet-

len érzelmet gerjesztve. Ezen embernek már a hangja

igen kellemetlenül hat rám. V. ö. KELLEMET.
KELLEM

,
(kell-em-ö) mn. tt. kellemö-t. Tu-

lajdonkép az elavult kellemik részesülje. Jelentése :

illend, kívántató, ami kell. Kellemö bátorsággal bírni

a harczban. Kellemö békét kötni. Eléjön t. i. Faludi-

nál : kellemö bátorság, kellemö békeség.

KELLEMTELEN , (kell-em-te-len) mn. tt. kel-

lemtelen-t , tb. — ék. Akiben vagy akinek cselekvésé-

ben , tulajdonságában kellem nincs. Kellemtelen tár-

salgó. Kellemtelen magaviselet. Csak személyre vagy

ennek cselekvéseire és tulajdonságaira viszonyúi. Kü-

lönbözik : kellemetlen; v. ö. KELLEMDUS.

KELLEMTELJES , KELLEMTELI, (kellem-

teljes v. —teli) 1. KELLEMDUS.
KELLET

, (1), (kell-et) fn. tt. kellet-ét, harm.

szr. — e. 1) Tetszet, tetsz állapot. Köz kelletben

lenni. A közönség kelletét megnyerni. 2) Megkívánt,

szükségelt állapota valaminek. Kellete korán, idején

tenni valamit, azaz mikor kell, mikor leginkább szük-

séges, kívánatos. Kelletén túl szigorúnak lenni, azaz

szigorúbbnak lenni, hogysem a dolog kívánja. Kelle-

ténél többet költeni bútorokra, ruházatra.

KELLET, (2), (kell-et) áth. m. kellet-tem, —tél,

— étt, par. kelless. Valamit kellvé, azaz tetszssé,

kedvessé tesz, kedveltet. Cselekv értelme rendsze-

rént magára a személyre hat vissza. Kelletni magát

mindenekkel. Magát kellet erkölcs.

KELLETÉS, (kell-et-és) mn. tt. kelletés-t v.

— tt, tb. —ek. Kell, magát kellet.

KELLETIK, (kéll-et-ik) k. m. kellet-tem, —tél,

— étt, par. kellessél. 1) A régi magyar nyelvemlékek

szerént am. tetszik , tetszést vall , nyer. „ Szökdöse

Herodiadisnak lánya az ebédlház közepett , és kel-

leték Heródesnek" (et piacúit Herodi). „Kelletett tü

atyátoknak" (piacúit patri vestro). „Te benned jól

kelletett énnekem (in te complacuit mihi). „Úgy
atya, mert így volt kelletvén te eltted" (quoniam

sic fit placitum ante te). Müncheni v. Tatrosi cod.

„Azért valamennyiszer neked paréj kelletik
,
jövel

ide ez kertbe." Pesti Gábor meséi. „Az sokaságnak

kellessél." XVI. századbeli erkölcsiratok. (Toldy F.

kiadása). 2) Önakarat vagy küls hatalom, parancs-

nál fogva szükséges , hogy legyen , megtörténjék.

„Es megtetszett szavokból , hogy az kényszerítésbl

köllessék más urat uralniok." (Gál Péter lev. gr.

Esterházy Miklóshoz 1623.). „Mind ezekért és egyéb

elttünk álló szükséges dolgokért is kölletett Hívség-

teknek . . . congregátiót promulgáltatnunk. " Bethlen

Gábor. Némely tájakon a kényszerítésre vonatkozó

személytelen egyszer kell értelmében használják.

KELLETLEN, (kell-et-len) mn. tt. kelletlen-t,

fcib.
— ék. Kellet nélküli. Különösen 1) Ki másoknak

nem kell, nem tetszik. Kelletlen ember a társaságban.

2) Mire szükség nincs, mi fölösleges. Holmi kelletlen

poggyászokkal menni útra. „ Midn embernek edénye

megtörettetendik, kelletlenné (inutile) leszen." Bécsi

codex. 3) Unalmas, terhes. Kelletlen társ. Kelletlen

ott a kincs, hol egészség nincs (km.). 4) Mondjuk oly

emberrl, kinek rósz kedve van , kinek semmi sem

tetszik, semmi sincs ínyére. Ma nem tudom mi bajom,

hogy oly kelletlen vagyok. Határozóként am. kellet

nélkül. L. KELLETLENÜL.
KELLETLENKÉDÉS

,
(kell-et-len-kéd-és) fn.

tt. kelletlenkédés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselek-

vési mód, melylyel valaki másoknak kelletlenkedik.

RÉLLETLENKÉDIK
,

(kéllet-len-kéd-ik) k.

m. kélletlenkéd-tem, —tél, —étt. Másoknak unalmára,

terhére van. Mikor sok a dolgom, akkor kelletlenkedik

nálam. Üres, ostoba beszédekkel kelletlenkedni.

KELLETLENSÉG, (kell-et-len-ség) fn. tt. kel-

letlenség-ét , harm. szr. —e. 1) Másoknak okozott

unalmasság, kedvetlenség. 2) A kedélynek azon álla-

pota, midn kedves érzelmekre képtelen, midn tet-

szését semmiben sem leli , kedélyi izetlenség, sava-

nyuság.

KELLETLENÜL, (kell-et-len-ül) ih. 1) Unal-

masan, mulatság nélkül. Kelletlenül érezni magát va-

lamely társaságban. 2) Akaratlanul, a kedélynek haj-

lama, vonzalma ellen. Valamit kelletlenül tenni. Tem-

plomba, iskolába kelletlenül menni.

KELLNEK, erdélyi falu a Szászsebesi székben;

helyr. Kellnek-re, —én, — röl.

KELL, (kell) mn. tt. kellö-t. 1) Tetsz, kí-

vánatos, kedélyt kecsegtet. „Ha rósz , mért oly kí-

vánatos, mért oly édes és kell?" (Kisfaludy S.) 2)

Ill, illend, bizonyos vágynak, várakozásnak megfe-

lel. Valamit kell módon végezni , rendezni , intézni.

3) Ezen kifejezésben kell közepe valaminek pl. Páz-

mánnál is : éjszakának kell közepén , igazán kerlö,

azaz körlö , kürlö
,
(küll) , mert kell közép am. a

körnek középpontja.

KELLEN, (kell-ö-en) 1. KELLKÉP.
KELLKÉP, (kell-kép) ösz. ih. Kell módon,

úgy, mint kell, mint helyes, mint illik.

KELLLEG
,

(kell-ö-leg) ih. 1. KELLKÉP.
KELLS, némely szójárásokban KÖLLS,

(kör-1--ös) mn. tt. kellös-t v. — et , tb. — ek. Eléjön

e kitételben : kells közepe , azaz kell közepe vala-

minek.

„Éjen (=én) elmének , rózsám , valamerre
,

Magyarország kölls közepibe

,

Ott beszállok, liliom képébe
,

Édesz anyám háza elejibe."

Csángó népdal. (Erdélyi J. gyjt.).
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KELLOSKODIK
,

(kell--ös-köd-ik) k. m. kel-

lÖ8köd-tem ,
— tél ,

—ött. Kelleti magát. Székely

tájszó.

KELMÁK , falu Temes m. ; helyr. Kelmák-ra,

—on, —ról.

KELME
,

(kel-me azaz kel-mi) fn. tt. kelmét.

1) Székelyföldön divatozó egyházi szójárás szerént

am. szöveg (textus), vagyis a szentirásból kivett mon-

dat , mely az egyházi beszéd anyagául vétetik , ösz-

szevonva kéme (a Tájszótár szerént), talán inkább

kéme (terjedt é-vel, mint ément e helyett elment). 2) Átv.

ujabb értelemben ruhának való szövet
,

pl. posztó

,

selyem, vászon stb. Finom , durva , nyári , téli kelme.

Gyöke vagy az eredést, származást jelent kel, mintha

azt akarná jelenteni, hogy a felvett mondatból a be-

széd , s a szövetbl a ruha mintegy kikel , ered , ke-

letkezik , mint a német Zeug-é , erzeugen ; vagy ha a

kéme vétetik eredeti szóul , ugy törzsöke talán eme

(anya) mint a latin materia-é a mater, s e szerént kel-

me tenne anyagot, melybl valami keletkezik, készül.

KELMED, 1. KEGYELMED.
KELNIK, ALSÓ— , FELS—, falvak Turócz

m.; helyr. Kelnik-re, — én, —röl.

KEL ,
(kel-) mn. tt. kelö-t. Altalán , aki

vagy ami kel. Különösen 1) men , mozgó. Járó

kel utasok, idegenek. Egyházhoz kel. Elkel férfiak.

2) Emelked, ered, támadó. Kel nap , hold, csilla-

gok. Hirtelen kel szél , szélvész. Agyból kel beteg. A
fejedelem ellen fölkel nép. Fölkel seregek. A rósz bá-

nás ellen kikel szolga. 3) Kapós, minek becse, keleté

van. Kel áruk, pénzek, máskép : kelend. 4) Dagadó,

puffadó. Kel tészta, kovász. 5) Fnévül használtatva

am. átjáró hely valamely folyón. Érsekújvárban : járó,

pl. naszvadi járó , hol a Nyitrán Naszvad felé át le-

het kelni, gázolni. V. ö. KEL. Néhutt ,küll -

helyett

is divatos.

KELS, (kel--ös) mn. 1. KELEND.
KELÖSÉG, (kel--ös-ég) 1. KELENDSÉG.
KELÖSÍT, (kel--ös-it) áth. m. kelöslt-étt

,
par.

—
8, htn. —ni v. —mi. Valamely árut kelssé, azaz

kelendvé tesz.

KELT, (kel-t) áth. m. kelt-étt , htn. — eniv.

—ni, par. — s. 1) A fekvt vagy alvót kelni készti.

Kelteni a hever munkásokat. Fölkelteni a mélyen al-

vókat. 2) Keltenék a madarak , midn tojásaikat raj-

tok ülve felfakasztják , s fiakat hoznak létre. Más-

kép : költ.

KELTE valaminek am. keleté , 1. KELET.
KELTÉS

,
(kel-t-es) mn. tt. keltes-t v. — et, tb.

— ek. Ezen ikerített szóban divatos : jártaskeltes. L.

JÁRTAS.
KELTÉS, (kel-t- és) fn. tt. keltés-t , tb. —ék.

Cselekvés, midn valaki kelt. L. KÖLTÉS.
KELTEZ

,
(kel-t-éz) áth. in. keltéz-tem , —tél,

— étt
,
par. —z. Valamely irományhoz , nevezetesen

levélhez , okmányhoz odajegyzi azon évet , hónapot,

és napot, melyen azt irta, vagy kibocsátotta. 186%-dik

évi január 1-sjén keltezett bizonyítvány.

AKAD. NAGY 8ZÓTÁB. Hl. KÖT.

KELT
,
(kel-t-) fn. tt. keltö-t. Eszköz , mely

ers hang által az alvót felébreszti. Keltvel ellátott

óra. A mutatót a keltre igazítani.

KELTCSÉNGETYÜ, (kelt- cséngetyü) ösz. fn.

A keltre alkalmazott kis cséngetyü, mely kell percz-

ben szólani kezd. V. ö. KELT.
KELTÓRA, (kelt-óra) ösz. fn. Óra, mely kel-

tcsengetyüvel van fölszerelve ; máskép : serkentóra.

V. ö. KELTCSÉNGETYÜ.
KELÜ, Szabó Dávidnál am. küll ; 1. ezt.

KELYH. L. KEHELY.
KEM , 1) elvont gyök, mely meg van a Kemej,

Kemecse , Kemencs , Kemse , Kemesmál helynevekben,

és a kemény szóban. V. ö. KEMÉNY. 2) A széke-

lyeknél Cserey Elek szerént önállólag is divatos fn.

tt. kémet ; s am. korlát , kerités ; talán innen szárma-

zott a baranyai kemény am. a kályha mellett : padka,

s a fennemlített helynevek is innen vehették ere-

detüket.

KÉM, (1), fn. tt. kém-et, harm. szr. — e v. —je.

Általán am. valamit kutató, vizsgáló , és pedig alat-

tomos úton módon. Különösen , háborús idben oly

személy, kit valamelyik fél a végre küld az ellenség

táborába, vagy földére, hogy annak állását, fekvé-

sét, hadi erejét , s egész állapotát kikutassa , és hírt

adjon róla. Kémeket küldeni az ellenség földére. Kéme-

ket elfogni, felakasztani. Alöltözetben lappangó kémek.

Gyöke valószínleg az elavult ém émik, azaz ébren van,

vigyáz , melybl lett émett , am. „ vigilavit, " émetten

„vigilanter ," minthogy a kémnek kitünöleg vigyáz-

nia, ébren lennie kell , hogy küldetését teljesítse. E
szerint a k csak ellehellet volna , mint valószínleg

az, a köb (öb), köböl (öböl), köldök (öldök), köpczös

(öpczös, azaz öbczös, öböczös), kár (ár), kancza (any-

cza) stb. szókban.

KÉM, (2), (kéj-m v. kéj-me) elvont törzsöke ké-

méi igének. L. ezt.

KEMECSE , falu Szabolcs m. helyr. Kemecsé-

re, —n, —röl.

KÉMBUGA
,
(kém-buga) Ösz. fn. Az olvasztó

bányákémenczékben , hosszú nyel hegyes vas esz-

köz , melylyel a folyó barna rezet piszkálják , hogy

megtudják, ha kell fokig forr-e már.

KÉMEL, (kémei) áth. m. kémel-t. Valamit kém-

képen kutat, vizsgál, fürkész. Az ellenség állását ké-

melni, kikémelni. Szokottabban : kémlel.

KÉMÉL, (kéj-m-él) áth. m. kémél-t. Gyökeleme

a kedélyre vonatkozó ke , honnan ké, azaz kéj, s eb-

bl lett kém, azaz tetsz, kedves valami ; ebbl ismét

kémik, tetsz, kedves állapotban létezik, továbbá kém
kéme, tetsz, kedves állapotban létez, végre kéme-el

kéméi, valamit tetsz, kedves állapotban tart , vagyis

oly módon bánik vele , hogy az neki kedves legyen.

És csakugyan kémélni valakit am. kedvezésbl, gyön-

gédségbl, szeretetbl kedvét teljesíteni, semmi olyat

nem tenni neki, mi nehezére, terhére , tetszése ellen

volna. Nagy munkától megkémélni a gyönge beteges

szolgát. Mondjuk dolgokról is.Kémélni az egészséget, éle-
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tet. Ne kéméld azt a lovat, hanem üsd. Átv. ért. vala-

mivel szken, fösvényen bánik, nem vesztegeti, meg-

takarítja, nem rongálja, vigyáz reá. Fillérrel kémélik

az aranyat. (Km.). A pénzt kémélni kell. Kémélni az

eleséget. Ruhát kémélni. Hogy csizmáját kémélje , me-

zítláb jár. Máskép : kiméi.

KÉMELÉS
,

(kém-el-és) fn. tt. kémelés-t , tb.—ék , harm. szr. —e. Cselekvés , mely által valaki

valamit kémei. Kémelésért fizetést kapni.

KÉMÉLÉS
,

(kéj-m-él-és) fn. tt. kémélés-t , tb.

— ék , harm. szr. — e. Engedékenység, kedvezés ne-

me , mely által valakit v. valamit kémélünk.

KÉMÉLY, KÉMÉLYES, KÉMÉLYTELEN, 1.

KÍMÉLY stb.

KEMENCZE, (l),fn.tt. kemenczét. Gyöke talán a

székelyeknél divatos és korlátot, kerítést jelent kem.

Vagy pedig a latin caminus-hól alakult. Egyébiránt elé-

jön már egy 1 156-dik évi oklevélben is, a XlII-ik szá-

zadban pedig többször. (Jerney. Nyelvkincsek). Alta-

lán köröskörül bekerített, csak egy nyilassal v. szájjal

biró, s tüzet kiálló üreg, melynek rendeltetése a bele

rakott tznek melegét megtartani , különféle czélok-

ból, miért neve is különféle. Süt kemencze, melyben

kenyeret, kalácsot, húst stb. sütnek , szobakemencze,

melylyel a szobát melegítik. Aszaló , olvasztó , hl,
mészéget, téglaéget stb. kemencze. Alakjára nézve

:

szarvas, boglyas, gömböly, hátas kemencze. Anyagra

nézve : tégla-, k-, vas-, sárkemencze. Kemenczét rakni,

kiégetni , betapasztani. A kenyeret kemenczébe vetni.

Kemenczét fteni. Kemencze melleit ülni, fekUnni. Bá-

tor a kemencze mögött. (Km.). Kemenczét riz ain.

munkakerül. A kemencze mellett ül nem nyer koro-

nát. (Km.). Egy a szoba kemenczével. (Km.). Jó ke-

mencze mellett könny a telelés. (Km.). Kemencze nem
Velencze. (Km.). Vannak ily nev helységek is. Táj-

szokásilag : pest, siskó. A ,kemencze' és ,kályha' közt

az általános népnyelvben azon különbség létezik,

hogy ,kályha' neve alatt csak az úriasabb helyisé-

gekben vagy legalább a köznép lakta házak dísze-

sebb szobáiban használtatni szokott fütó'kemenczét

értik ; innen : cserépkályha, nem mondják : cserépke-

mencze. V. ö. KÁLYHA.
KEMENCZE, (2), falu Hont m., ALSÓ—, FEL-

S— Abauj m., KIS—, NAGY— Zemplén m., Ó—

,

ÚJ— Ungh m., puszta Abauj m.; helyr. Kemenczé-

re, —n, — röl.

KEMENCZEAJTÓ, (kemencze-ajtó) ösz. fn. Aj-

tó, melylyel a kemencze száját beteszik; néhutt : tév,

elte.

KEMENCZEALJ
,
(kemenczealj) ösz. fn. A ke-

mencze belsejének feneke , alsó lapja , vagy talapja,

melyen a kemencze áll.

KEMENCZEBÉR, (kemencze-bér) ösz. fn. J?ér,

melyet valaki fizet, midó'n más kemenczéjében süttet

valamit. Kalács-, kenyérsütésért kemenczebért fizetni.

KEMENCZEFEJ, (kemencze-fej) öaz. fn. A ke-

menczének elrésze.

KEMENCZEFIÓK
,

(kemencze-fiók) ösz. fn. A
kemencze oldalába csinált üreg , Öböl, lik. Kemencze-

fiókban melegített étel.

KEMENCZEFÜT
,

(kemencze-fütö) ösz. fn.

Cseléd, kinek különösen az a dolga, hogy a kemen-

czét ftse , s a ftéshez kell anyagokat elkészítse.

KEMENCZEKOROM
,

(kemencze-korom) ösz.

fn. Korom , mely a kemenczében ég tzbl fejlik

ki, s a kemencze oldalaihoz tapad. A kemenczekormot

levakarni. Kemenczekoromtól szurtos ft.
KEMENCZELÓCZA, (kemencze-lócza) ösz. fn.

A kemencze mellé téglából vagy sárból rakott fa ló-

cza. Kemenczelóczán heverni, alunni.

KEMENCZELÁB, (kemencze-láb) ösz. fn. 1) A
kemenczének hátsó része, mint a kemenczefej elle-

nese. 2) Talapzat, melyen a kemencze áll.

KEMENCZELYUK, (kemencze-lyuk) ösz. fn. A
kemenczeszája fölött lev lyuk, mely arra való, hogy

ha az ajtót beteszik, a tznek némi léghuzása legyen.

Ha a kenyeret vagy más sütni valót a kemenczébe

vetik, akkor a kemenczelyukat is bedugják.

KEMENCZEPAD, (kemencze-pad) ösz. fn. 1.

KEMENCZELÓCZA.
KEMENCZEPÁRKÁNY

,
(kemencze-párkány)

ösz. fn. A kemencze fels részét , tetejét körülkerít

pártázat, övezet.

KEMENCZEPÉNZ, (kemencze-pénz) ösz. fn. 1.

KEMENCZEBÉR.
KEMENCZEPÓCZIK

,
(kemencze-póczik) ösz.

fn. Téglából, válogból vagy sárból rakott kis polcz a

kemencze szája eltt.

KEMENCZESZÁJ
,

(kemencze-száj) ösz. fn.

Nyilas a kemenczén, hol a tüzelt , és sütni , olvasz-

tani, aszalni stb. valókat bevetik.

KEMENCZETEV
,
(kemencze-tev) ösz. fn.

Pléhbl csinált , vagy vesszbl font s besározott aj-

tócska, melylyel a kemenczeszáját beteszik. Egysze-

ren : tev v. tév, máskép : elte.

KEMENCZEÜST, (kemencze-üst) ösz. fn. A
szobakemencze oldalüregébe alkalmazott üstféle edény,

vizet melegíteni való.

KEMENCZEVÁLL, (kemencze-váll) ösz. fn. A
kemenczének közép oldala táján kiálló polcz, mely a

kemenczét nyak gyanánt a szobafallal összeköti.

Egyébiránt ez inkább a kályháknál , mint a szoros

értelemben vett kemenczéknél divatos.

KEMEND , falu Szála m. ; helyr. Kemend-re,
— én, — rl.

KEMÉND , faluk Baranya és Esztergám m.
;

erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Kéménd-re, — én,—rl.

KEMENESALJA , Vas megyének éjszak-keleti

része a Rába mellett.

KEMENES-MIHÁLYFA , falu Vas m. ; helyr.

— Mihályfára, —n, —ról.

KEMENES-SÖMJÉN, falu Vas m.; helyr. — Söm-

jén-be, — ben, —bi.

KEMENES-SZ.-MÁRTON , falu Vas m.; helyr.

Sz. Márton-ba, — ban, — ból.
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KEMÉNFA , falu Szála m. ; helyr. Keménfá-ra,

— n, —ról.

KEMÉNY, (kemény) fa. tt. kemeny-t, tb.

—

ék.

Igen ritka fém , mely por alakban szürke szín, s a

légen hevítve vakító fénynyel ég el
,
jegedve pedig

az aczélnál és kovánál keményebb , s ezért kapta a

kem gyöktl nevét. (Titanium).

KEMÉNY, (kem-ény) mn. tt. kemény-t v. —et,

tb. — ek. Kicsinyezje : keményke. Eredetére nézve

talán a kö szóval lehetne viszonyba hozni , mintha

volna : kövény , kevény , kemény , azaz kö tulajdonsá-

gával biró. Sínai nyelven : Mn , kung (durum), a tö-

rökben pedig kemik , am. csont , és pek (a p fölcse-

rélve m-vel a megfordított kem) am. kemény. 1) Ami

részeinek tömöttsége és szilárdsága miatt a nyomás-

nak ellent áll , nem enged , s nem hagyja magát az

ellener által egykönnyen szétoszlatni, összezúzatni.

Ellentéte : lágy, puha. Kemény fa, melyet vágni, ha-

sítani nehéz. Kemények a kövek. Kemény dióhéj. 2)

Ami aránylag tömött és szilárd. Kemény kenyér , ka-

lács, hús. Kemény papiros. Kemény kötés könyv. Ke-

mény czomb, far. Kemény toll , bör , ünggallér , nyak-

ravaló. 3) Átv. ért. szigorú, nem hajlékony, gyöngé-

debb érzésnek helyet nem adó, nyers, durva, nyakas.

Kemény törvények , szabályok
,
parancsok , tilalmak,

büntetések. Kemény szivü ember, kemény tekintet. Ke-

mény fej, nyakú. Kemény dolog. 4) A lég viszontag-

ságaira alkalmazva am. zordon. Kemény id , kemény

tél, kemény hideg, kemény fagy.

„Kemény tél van , nagy zivatar
,

Üvölt, ordít a fölszél." Kisfaludy S.

5) Baranyai tájszólás szerént fnév, s jelenti a kályha

mellett lev padkát, talán a székely kem szótól, mely

am. korlát, kerítés; vagy talán am.. caminus , német

Kamin f

KEMÉNY, fn. tt. kémény-t
}
tb. — ék, harm. szr.

—e v. —je. Egyezik a latin caminus, német Kamin,

tót komin szókkal. Görögül naftlvog, xaico igétl, mely

am. éget. Eredeti magyarsággal : kürt v. kilrtöly, de

ez most a kemenczének csak azon részét teszi, mely-

bl a füst a kéménybe megyén. A tzhelyek és ke-

menczeszájak fölött emelked rendszerént megfordí-

tott tölcséralaku nyilas , mely rendesen az épület fö-

delén , néha az oldalán nyúlik ki , s a tzbl fejld
füstöt légnek ereszti. Téglából rakott , vesszbl font

kémény. A füstölni való húst, szalonnát kéménybe akasz-

tani. Kéményt seperni. Ahol a kémény nem füstölög,

nehezen lesz ott nagy ebéd. (Km.). Ezt a nagy újságot

felírjuk a kéménybe korommal (km.), annak mondják,

ki már régtl nem volt valahol , s egészen váratla-

nul megy oda látogatóba.

KÉMÉNYADÓ, (kémény-adó) ösz. fn. 1. FÜST-
PÉNZ.

KEMENYBEDIK
,
(kem-ény-b éd-ik) k. m. ke-

ménybéd-tem, —tél, — itt. Keményebb lesz, kemé-

nyebbé válik. Az éjjeli fagytól egy kissé keménybedett

a sár.

KEMENYBOR
,
(kemény-br) ösz. fn. Vastag,

megrögzött, érzéketlen br az állati testen , melyet

valamely kemény testnek hosszas nyomása szokott

okozni
,
pl. az ökör nyakán a járom , az ember sar-

kán a csizma, tenyerén a kapa , kasza stb. (Callum).

KEMÉNYBRÜ
,
(kemény-br) ösz. mn. Aki-

nek vagy aminek kemény bre van , általán véve

.

Keménybör krokodil. Továbbá , aminek bre rögös

,

cserepes. Keménybör tenyér , sark , nyak. V. ö. KE-
MÉNYBR.

KEMÉNYDED
,
(kem-ény-ded) mn. tt. kemény-

ded- ét. Ami aránylag, kevésbé puha, mint lennie kel-

lene, vagy rendesen lenni szokott. Keményded hús.

KEMÉNYDEDEN, (kem- ény-ded-en) ih. Kissé

keményen.

KEMÉNYE, erdélyi falu Bels-Szolnok m.

;

helyr. Keményé-re, — n, —röl.

KEMÉNYÉDÉS
,

(kem-ény-éd-és) fn. tt. kemé-

nyédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Valamely testnek

azon változási állapota, midn lágyságát
,
puhaságát

vesztve, keménynyé, tömötté lesz. Brnek , daganat-

nak keményedése.

KEMÉNYEDIK
,

(kem-ény-éd-ik) k. m. kemé-

nyéd-tem, —tél ,
—étt. Kemény természetvé , tulaj-

donságúvá kezd lenni. Keményedik a napra hozott

homokk. Keményedik a kenyér, kalács. Keményedik az

id. Keményedik fagy ált al a sár
, föld , hó. A szive

sok szenvedések által neki keményedett. V. ö. KEMÉNY.
KEMÉNY-EGERSZEG, falu Vas m. ; helyr.

— Egerszeg-re, — én, — röl.

KEMÉNYES
,
(kem-ény-es) mn. tt. keményes-t

v. —et, tb. — ek. Szelidit kifejezés ,
midn valami-

rl nem akarjuk mondani hogy valóban kemény, ha-

nem csak oly keményféle, keményded. Keményes sült,

kenyér.

KEMÉNYÉSZIK, (kem-én y-ész-ik) k. Ragozásait

a jelen idn kivül keményedi k szótól kölcsönzi. L.

KEMÉNYEDIK.
KEMÉNYFALVA, HOMORÓD— , KÜKÖL-

L— erdélyi falvak az Udvarhelyi székben , helyr.

—falvá-ra. —n, — ról.

KÉMÉNYFÉCSKE
,

(kémény-fecske) ösz. fn.

Fekete fej , fehér hasú, vörös begyü ,
és orralikai-

nál vörös pettyü fecskefaj, mely a falusi majorházak

konyháiban és kéményein szeret fészkelni. (Hirundo

rustica).

KEMÉNYFOK
,
puszta Bihar m. ;

helyr. Ke-

ményfok-ra, — on, —ról.

KEMÉNYHANGÚ, (kemény-hangú) ösz. mn.

1) Ers, nyers szavú , durva , vagy szigorú indulatot

jelent hangon szóló. Keményhangú parancsnok. 2)

Kemény betkbl, illetleg szóhangokból (p , k , t)

álló szó ; különösen , melyben sok mássalhangzó tor-

lódik öszve egy szótagba. A német nyelvben sok ke-

ményhanga szó van.

KEMÉNYHÉJU
,
(kemény-héju) ösz. mn. Ami-

nek kemény héja van. Keményhéjú dió, gesztenye, mo-

gyoró. Keményhéju cserfa, somfa. Keményhéju férgek.
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KEMÉNYÍT, KEMÉNYÍT, (kem-ény-ít) áth.

m. keményít-étt , htn. — ni v. — eni
,
par. —s. Vala-

mit keménynyé tesz. Vasat verés által keményíteni.

Ruhát keményíteni. Magát valaminek neki keményíteni.

Szivét megkeményíteni. V. ö. KEMÉNY.
KEMÉNYITÉS, (kem-ény-it-és) fn. tt. keményi-

tés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által

valamit keménynyé teszünk. Vasnak aczéllá keményí-

tése. Kimosott ruhák keményítése. V. ö. KEMÉNY.
KÉMÉNYÍTETLEN

,
(kem-ény-ít-etlen) mn.

tt. keményítetlen-t , tb. — ék. Amit keménynyé nem

tettek. Keményitetlen ruha, gallér.

KEMÉNYÍT
,

(kem-ény-it-) fn. tt. keményi-

tö-t. Gabonából , burgonyából stb. készített szivos

anyag, melylyel a mosónk a rubáknak némi kemény,

feszes, szilárd merevenséget adnak.

KEMÉNYITCSINÁLÓ
,

(keményít- csináló)

sz. fn. Ki búzából , burgonyából stb. úgy nevezett

keményítt készít.

KEMÉNYITÖLISZT, (keményít-liszt) sz. fn.

Lisztalakban készitett szivos és ruhakeményitésre al-

kalmas anyag.

KEMÉNYÍTVÍZ, (keményít-víz) sz. fn. Mo-

sónk vize, melyben a keményítt felolvasztják, s vele

a ruhákat keményítik.

KEMÉNYRE
,
(kem-ény-ke) mn. tt. keménykét.

L. KEMÉNYDED.
KEMÉNYKEDIK

,
(kem-ény-kéd-ik) k. m. ke-

ménykedtem, —tél, —étt. 1) Anyagilag szilárd, me-

reven, hajthatatlan természetvé leszen. Keménykedik a

sár, midn fagy. Keménykedik a sokáig hever kenyér.

2) Átv. ért. mondják emberrl , ki szigorú , visszata-

szító hajthatatlan indulatot ölt, vagy gyakorol. V. ö.

KEMÉNY.
KEMÉNYKÉRGÜ, (kemény-kérgü) sz. mn.

Mondják növényekrl , melyeknek kemény kérgök

van. Keménykérgü cserfák, somfák.

KEMÉNYKÖRMÜ, (kemény-körmü) ösz. mn. A
minek körmei kemények. Keménykörmü ló , melynek

körmei a patkót jól megfogják. Ellentéte : lágy kör-

m , melyet , mint mondják , kalapra kell patkolni,

vagy , ha meg nem patkolják , a kemény utón hamar

megsántul.

KEMÉNYMAG, 1. KÖMÉNYMAG.
KEMÉNYNYAKÚ, (kemény-nyaku) ösz. mn.

Átv. ért. megrögzött, hajthatatlan indulatú , makacs,

ki mások szavát, tanácsát megvetve egyedül maga feje

szerint cselekszik, s mit magában feltett, attól egyha-

mar el nem áll , megátalkodott, nyakas.

KEMÉNYRÖPÜ
,

(kemény-röpü) ösz. mn. Ro-

barokról mondják , melyek röpüi kemények
,
paizso-

sak, milyenek pl. a szarvasbogarak.

KEMÉNYSÉG
,

(kem-ény-ség) fn. tt. kemény-

ség- ét , harm. szr. — e. Általán tulajdonság, melynél

fogva valamit vagy valakit keménynek mondunk.
Knek , éreznek

, fagyos földnek keménysége. Szívnek,

akaratnak keménysége. Törvénynek
,
parancsnak , bün-

tetésnek keménysége. V. ö. KEMÉNY.

KEMENYSEGES, (kem-ény-ség- és) mn. tt. ke-

ménységés-t v. — et , tb. — ek. Ami a maga nemében

igen nagyon, szerfelett kemény. Átv. ért. am. felette

szigorú. Keménységes börtön rendszer.

KÉMÉNYSEPR, (kéménysepr) ösz. fn. Czéh-

beli mesterember, ki a kéményeket a koromtól meg-

tisztítja, egyszersmind köteles kitör tzveszély alkal-

mával a tzoltásban , vagy akadályozásban tettleges

részt venni. Máskép : kéménytisztító, néhutt túl a Du-

nán : füstfaragó.

KEMÉNYSZÁJU, (kemény- szájú) ösz. mn.

Mondják bokros, szilaj lóról, melynek annyira edzett

szája van , hogy a zabolavas daczára is kész elra-

gadni a lovagot vagy kocsit.

KEMÉNYSZÉK, (kemény- szék) ösz. fn. Átv.

ért. megkeményedett emésztet , melybl szorulás kö-

vetkezik. Vétetik ilyen állapot értelmében is. Ke-

mény széke van. Ellentéte : lágyszék.

KÉMÉNYSZÉKÜ, (kemény- székü) ösz. mn.

Kitl a bélsár nedvetlen tömör állapotban , és erte-

téssel megy el. Keményszékü beteg.

KEMÉNYSZÉKÜSÉG, (kemény-széküség) ösz.

fn. Az emésztetnek megszorult állapota.

KEMÉNYSZÍV, (kemény-szivü) ösz. mn. Átv.

ért. érzéketlen, hajthatatlan, mások szenvedései, kí-

nai , bajai iránt részvétlen ; durva , kegyetlen. Ke-

ményszív zsarnok. Szelídebb ért. bajok és viszon-

tagságok ellen megedzett, ers türelm. Keményszív,

bátor vitézek.

KEMÉNYSZIVÜSÉG
,
(kemény-szivüség) ösz.

|

fn. 1) Érzéketlenség, hideg részvétlenség mások bajai

iránt, kegyetlenség. 2) Szenvedések eltrésére edzett

szilárdság.

KÉMÉNYTISZTÍTÓ
,

(kémény-tisztító), lásd :

KÉMÉNYSEPR.
KEMÉNYÜL, KEMÉNYÜL, (ke-mény-ül) önh.

m. keményül-t. Keménynyé lesz, tulajd. és átv. érte-

lemben. Kvé keménylö agyagföld. Szive neki kemé-

nyül a viszontagságnak.

KEMÉNYÜLÉS, KEMÉNYÜLÉS, (kem-ény-

ül-és) fn. tt. keménylés-t, tb.—ék. Keménynyé levés.

KEMÉNYÜLET, KEMÉNYÜLET, (kem-ény-

ül-et) fn. tt. keményletét. Keménynyé lett tárgy.

KEMÉNYVÁSZON
,
(kemény-vászon) ösz. fn.

Leginkább lenbl vagy kenderbl készített feszes,

szilárd és fényesféle vászon. Viaszos keményvászon.

Gallérbéllésnek használt keményvászon.

KEMER , falu Kraszna m. ; helyr. Kémer-re,

—én, — röl.

KEMÉS, (1), falu Baranya m. ; helyr. Kémes-

re, — én, —röl.

KÉMES, (2), (kém-és) mn. tt. kémés-t v. —et,

tb. —ek. 1) Olyan tulajdonságú , milyen a kémé,

azaz kutató , vizsgáló. Kémes kérdések, nyomozások.

2) Kémekkel bvelked. Ezen kémes idszakban min-

den szóra vigyázni kell.
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KÉMÉSKÉDÉS, KÉMÉSKÉDIK , 1. KEMKÉ- i

DÉS, KÉMKEDIK.
KEMESMÁL, falu Vas m.; helyr. Kemesmál-ba,

—ban, — bál.

KÉMKALÁN, (kéin-kalán) ösz. fn. Az érczko-
j

hókban am. sima köböl vagy érczbl csinált golyó,

melyet a kerekded , kilikasztott olvasztó kemenczébe

dobnak, hogy annak középpontját kitudják, mert ezen

középpontra jutván , megáll.

KÉMKEDÉS, (kém-kéd-és) fn. tt. kémkédés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Kutatás, vizsgálódás, le-

sclkedés, melyet valaki mint kém szokott tenni.

KÉMKEDIK, (kém-kéd-ik) k. m. kémkéd-tem,

— tél, — étt. Szoros ért. mintáz ellenség földére vagy

táborába küldött kém kutatkozik, vizsgálódik. Széles

ért. holmi dolgok mibenlétét, körülményeit alattomos

úton módon kitudni iparkodik. V. ö. KÉM.

KÉMK, (kém-kö) ösz. fn. Általán kö, melyet

valamely test állapotának, tulajdonságának kémlelé-

sére használnak. Különösen arany- és ezüstmívesek-

nél, fekete , kemény , a tzben olvadékony knem,
melylyel az arany és ezüst finomságát és valódiságát

kémlelik. (Lapis lydius). V. ö. PRÓBAK.
KÉML, (kém-1) áth. m. kéml-étt, htn. —eni. L.

KÉMLELNI.
KÉMLE, (kém-le) fn. tt. kémlét. Eszköz, mód,

mely által vagy mely szerént valamit kémlelnek.

KÉMLEKALÁN, (kémle-kalán) ösz. fn. Kalán-

forma kémlel eszköz.

KÉMLEL, (kém-el-el) áth. m. kémlel-t. Valamit

kém gyanánt kutat, vizsgál, fürkész. Az ellenség tá-

borának állását, mennyiségét, erejét kémlelni. Valaki-

nek minden lépteit, tetteit, szavait kémlelni. A város-

ban lappangó tolvajokat kikémlelni. Szélesb ért. vala-

mely- dolog mibenlétét, állapotát fürkészi, kutatja.

KÉMLELÉS, (kém-el-el-és) fn. tt. kémlelés-
1,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki

kémlel, vizsgál, kutat valamit.

KÉMLELET, (kém-el-el-et) fn. tt. kémlelet-ét,

harm. szr. — e. Kémlel vizsgálat, próbatét.

KÉMLELDÉS, (kém-el-el--d-és) fn. tt. kém-

lelödés-t, tb. —ék , harm. szr. — e. Vizsgálódás, ku-

tatgatás, melyet valaki mint kém gyakorol.

KÉMLELDIK, (kém-elel--d-ik) belsz. m.

kémlelöd-tem ,
—tél, — ott. Szoros ért. az ellenség

földén vagy táborában kiküldött kém gyanánt vizs-

gálódik, kutatkozik, a dolgok mibenlétét kémlel sze-

mekkel kitanulja. Szélesb ért. holmi titkos dolgok

felöl alattomosan tudakozódik.

KÉMLEMÉRLEG, (kémle-mérleg) ösz. fn. Bá-

nyászok finom, érzékeny mérlege, melylyel az érezek

súlyát mérik.

KÉMLEÓLOM, (kémle-ólom) ösz. fn. Ezüst-

tartalmu ólom , melyet az érezek kémlésére hasz-

nálnak.

KÉMLÉS, (kém-el-és) fn. tt. kémlés-t. tb. —ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, melynél fogva valaki

kérni v. kémlel, kutat, vizsgál valamit. Mindazáltal a
kémlés egyes körülmények, titkok stb., a kémlelés töb-

bek kutatását jelenti.

KÉMLÉSTAN, (kémlés-tan) ösz. fn. A bányász-
tudomány egyik ága, mely az érezek kémlésének
módját tárgyalja.

KÉML, (kém-el-ö) mn. tt. kéml- 1. Aki vala-

mit kémei, azaz titkos , rejtett dolgot kutat , vizsgál.

Várt, várost, tábort kéml biztosok. Tolvajokat, csa-

vargókat, gyanús személyeket kéml rendri szolgák.

KÉMPAPÍR v. —PAPIROS, (kém-papír v.—papíros) ösz. fn. Vöröses kék fest anyaggal, úgy-
nevezett lakmuszszal festett papíros, melyet a vegyé-
szek némely összetett anyagok , különösen a savak
kémlelésére használnak , minthogy ezek azt azonnal

vörösre festik.

KEMSE, falu Baranya m. helyr. Kemsére,—n,

— rl.

KÉMSÉG
,
(kém-ség) fn. tt. kémség-ét , harm.

szr. —e. Kérni küldetés, járás. Valakit kémségbe kül-

deni. A két férfinak pedig, kik kémségben küldettek vala,

monda Józsiié. (Józs. 6. 22. Káldi).

KÉMSZER, (kém- szer) ösz. fn. A vegyészeknél

olyan szer, melynek segítségével valamely összetett

testnek alkatrészeit kutatják. (Reagens).

KÉMTÜ
,

(kém-tü) ösz. fn. Sebészek tüforma

eszköze , melylyel a sebek , sipolyok mélységét kém-
lelik.

KEN , áth. m. ken-t. Rokon a híg nedvet, külö-

nösen a sebekbl folyót jelent geny szóval , tájszo-

kásilag kény. Mindkettnek eredeti gyöke pedig a

szétömlést , olvadást jelent en v. eny , mely megvan
az enged , enyik , enyek , enyekes , enyészik , enyv szók

gyökeiben s a k itt is mint több más szókban elle-

hellet. Értelme : valamit bizonyos híg, ragadós anyag-

gal dörzsöl, mázol, hogy nyirkossá, puhává, fényessé

tegye , vagy szépítse , vagy enyhítse
,
gyógyítsa stb.

Hajat , szakált , bajuszt kenni. Csizmát , lószerszámot,

szíjakat
, szekeret kenni. Arczát kenni. A megrándult

inakat , száraz fájdalmu tagokat kenni. A csömörben

szenvednek hátát megkenni. A zsiros kezeket ruhához

kenni. Valamit kenni fenni. Tréfás ért. torkát meg-

kenni am. jól inni. A bírákat megkenni am. pénzt,

ajándékot adni nekik. Valakit jól megkenni am. jól a

hátára vagy farára verni. Képes kifejezéssel : bnét,

hibáját másra kenni am. avval mást bemocskolni, azt

másnak tulajdonítani, okául mást állítani.

KEN , fn. tt. kén-t, tb. — ék, harm. szr. — e v.

—je. Gyúlékony anyagú fémded. Közönséges hév-

mérséknél halványsárga , néha zöldest játszó szín,

szag- és íz nélküli, a vízben feloldhatlan. Kisebb me-

legben szétfoly , a hség magasb fokánál pedig s-
rbbé lesz. Ha meggyújtják , halvány kék lánggal

ég, mely alkalommal élenynyel egyesülvén, ers sza-

gú, köhögésre ingerl és fojtó gzt fejt ki. A kén az

éleny után a legnagyobb vegyülési hajlammal bír , s

ennél fogva a fémdedek és fémek legtöbbjével egye-
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sül. (Török József tanár). Köznépi nyelven : büdöskö,

kénk. V. ö. KÉNECSSAV. Rokonnak látszik candeo

—cendo , latin szókkal. Talán a magyar ég igével is

viszonyban áll, minthogy könnyen gyúlad és ég, (te-

hát égeny ?) Egyébiránt az eny végzetre mint vegy-

elemnek is nincs szüksége. L. KENENY. 2) Régiesen

és tájdivatosan fölcseréltetik kín szóval. L. ezt.

KENAKNA
,
(kén-akna) sz. fn. Bányai akna>

melybl ként ásnak, mely kénanyagot tartalmaz.

KENÁL, tájdivatos kínál helyett ; 1. ezt.

KÉNBALZAM, (kén-balzam) ösz. fn. Olaj, mely-

ben tüz által ként olvasztottak fel , s melynek ez ál-

tal barnás színe, ers, kellemetlen szaga , és éles íze

lö6zen. (Balsamum sulphuris).

KÉNBÁNYA, (kén-bánya) ösz. fn. lásd : KÉN

"

AKNA.
KÉNBZ, (kén-büz) ösz. fn. Nehéz, foj tó büz,

mely a kénbl kivált ég állapotában fejlik ki.

KÉNE, a közbeszédben divatos, összehúzva

kellene szóból.

KENCS, a székelyeknél am. kencs ; 1. ezt.

KENCS, régies és tájdivatos kincs helyett. L. ezt.

„Az én szeretmnek nincsen

Sem szép kháza , sem kénese
,

Elég kénes , ha ingom szeret."

Székely népdal. (Kriza J. gyjt.).

KENCSEL-FENCSEL
,

(kenesel-fencsel) ikerí-

tett áth. m. kencselt-fencselt. L. KENTEFITÉL.

KÉNCSIRIZ
,

(kén- csiriz) ösz. fn. Vargák csi-

rize , mely porrá törött kén-, és viaszvegyítékbl áll,

melylyel szurok helyett élnek az úgynevezett fehér

varrásoknál.

KENCSÖ, (kén- cs) ösz. fn. A kénhutákban így

neveztetik azon agyagból csinált cs , melyen az ér-

czekbl kizött kén általfoly.

KEND
, (1) , az alsó rendek között divatozó

megszólítási czím, mely nem egyéb, mint a rövidített

kelmed , vagy igazabban kegyelmed. Lásd ezt. Ezen
czím illeti a tisztek által hivatalosan szólított köz-

katonákat is. Régente , st a múlt század végén is a

felsbb rangúak között még divatban volt. Most az

úgynevezett tisztes rendek az ily czimezést meg-
bántásúl vennék. Innen a visszatorló mondás : Ha én

kend, úgy kend is kend.

KEND, (2), (ken-d) áth. m. kend-étt, htn. — eni

v. — ni. Az egyszer ken igének rZ-vel toldott módo-

sítványa. Származékai : kend , kende-fende , kendz.

V. ö. KEN.
—KEND, összetett képz fecskend igében, és

ennek származékaiban ; Molnár Albertnél : fecskent,

azaz fecscsent, tehát sajátlag ent igeképzö s a k elül

a ca-bl módosult , ez pedig a u-bl hasonult : fecsü-

ent, fecs-v-ent , fecs-cs-ent , fecs-k-en-t. Ha pedig azt

vélnk, hogy ,fecskend' gyakorító értelm, akkor ,fe-

cs-eg-ent
1

lenne az elemzés, a k a </-bl változván át,

mint czinke =czinege szóban is.

KENDE , falu Sáros m. ; helyr. Kendé-re

,

—rl.

KENDEFENDE
,
(kende-fende) ösz. fn. A ken-

fen, kendfend törzsököktl eredvén am. zsírosan, pisz-

kosan, minden csín vagy izlés nélkül festett mü, má-

zolt festvény, kép.

KENDÉLICZ , fn. tt. kendéliczet , 1. KENDÉ-
RICZE.

KENDEPOl, (kende-pir) ösz. fn. Arczfest, arcz-

mázoló piros festék, pirosító. (Carmin).

KENDÉLICZE, 1. KENDÉRICZE.
KENDER, fn. tt. kendér-t, tb. — ék, harm. szr.

—e. Kicsinyezje : kendérke v. kendérécske. Megegye-

zik vele a mongol kindur v. kindsur , uigur , török

kendir ; továbbá ken törzsöke ugyanaz a török kene-

vir , hellén xávvafliq , xavvafiog , latin cannabis , né-

met Hanf, szláv konopa, arab kunnep
,
persa cannab,

irland hanpr, franczia chanvre stb. szók kan, kun, han,

ken gyökeivel. Talán kend törzs azonos hánt szóval,

melybl magas hangon hent-es (=hántos) is szárma-

zik ; t. i. a kendernek héja hántható, hántani v. hán-

tásra való. V. ö. HÁM , DíG-, (1). Ezen nagy hasznú

növény a kétlakiak seregébe , és öthimesek rendébe

tartozik : hímvirágának csészéje öt hasábu ; bokrétája

nincs, hímszálai igen rövidek (virágos kender) ; anya-

virágának csészéje egy tagú ép , az oldalán nyílik,

bokrétája nincs ; anyaszála kett , makkocskája egy,

héja kétkopácsu, (magvas kender). Kendert nyni,

(néhutt : szakgatní), áztatni , tilólni , törni
,
(néhutt :

vágni), gerebenezni, fonni. Szép , hosszú
,
fehér kender.

Olyan a haja, mint a kender. Kenderbl font madzag.

A czigánynak büdös a kender, meri avval akasztják fel

az embert. Ki látott kenderbl templomot f Mesekér-

dés, melyre az a felelet : aki azt a kenderek közt

állva nézte. Vad kender. Feln mint a vad kender.

(Km.). Midn a kender szó melléknévül használtatik,

jelent kenderbl valót, vagy kender szinüt. pl. kender

hám, kender haj.

KENDÉRÁZTATÁS
,

(kendér-áztatás) ösz. fn.

Els munka a kendermüvek gyártásában , melynél

fogva a nyers kendert legczélszerüebben lágy álló

vizben lenyomtatva mintegy két hétig tartogatják,

mely id alatt nyerseségét elveszti, és a zöld szín he-

lyett fehérfakót ölt.

KENDÉRÁZTATÓ, (kender- áztató) ösz. fn. 1)

Azon hely, illetleg tó
,
pocsolya vagy folyóvíz öble,

melybe a kendert ázás végett lerakják. 2) Személy,

ki kendert áztat.

KENDÉRBÁRSONY, (kender- bársony) ösz. fn.

Bársonyféle szövet , melynek bélfonala kenderbl , s

mellékfonala selyembl áll.

KENDÉRBÉL
,

(kendér-bél) ösz. fn. A kender

szárának, vagy kórójának bele.

KENDÉRBOLHA, (kendér-bolha) ösz. fn. A
kendernövényeket pusztító bolhanemü féreg.

KENDÉRCSÉPÜ, (kendér-csépü) ösz. fn. A
meggerebenezett kenderszálak alja, kóczeza, mely t.

i. gerebenezéskor a fogak között marad.
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KENDERES , falu Heves m. puszta Torontál

m.; helyr. Kendérés-re, —én, —röl.

KENDERESRE, falu Bereg in. ; helyr. Kendé-

réské-re, — n, —röl.

KENDÉRFARKU, (kendéi- farkú) ösz. mn. Ló-

ról mondják, melynek kenderfakó farka van.

KENDÉRFÉSÜ, (kender-fés) ösz. fn. Gere-

ben, melylyel a megtilólt kenderszálakat fésülik, tisz-

títják.

KENDÉRFONAL
,

(kendér-fonal) ösz. fn. Gu-

zsalyon vagy rokkán vagy gyári géppel font, pederí-

tett kenderszál.

KENDÉRFÖLD, (kender-föld) ösz. fn. Különö-

sen kendertermesztésre szánt és használt föld.

KENDÉRFÜ, (kendér-fü) ösz. fn. A kenderföl-

deken tenyészni szeret vékony szálú , és sima szárú

növényfaj.

KENDÉRFÜZ
,

(kendér-füz) ösz. fn. A folyók

sikos szélein, különösen öntéseken tenyész vessz-

füz, mely szívóssága és hajlékonysága által különbö-

zik a többi füzektl. A vörös kenderfz igen alkalmas

koesikasnak, gúzsnak, a fehérbl pedig kosarakat köt-

nek. Kenderfüznek nevezik , mert vékony szárú , és

sürüen terem, mint a kender.

KENDÉRGYAP
,
(kendér-gyap) ösz. fn. Ken-

dercsöpübl készített , s ruhabélésre alkalmatos gya-

potféle anyag.

KENDERHÁM
,
(kendér-hám) ösz. fn. Kender-

fonalakból sztt vagy vert hám. Fakó szekér, kender-

hám, nemesember, szürdolmány. (Gúnyos km.). Vagy :

Fakó szekér , kender hám, mind a kett rósz szerszám

;

néhutt : kender gyepl, csepü hám , mind a kett rósz

szerszám (Km.).

KENDÉRICZE, (kender- i-cze) fn. tt. kendericzét.

Énekl kis madárfaj a verebek nemébl, melynek rö-

vid csre, kurta lába, s villás farka van, s a kender-

magot különösen szereti. (Fringilla cannabina).

KENDERIKE, 1. KENDÉRICZE.

KENDÉRKERESKÉDÖ
,

(kendér-kereskéd)

ösz. fn. Ki megtilólt s markokba, kitákba kötött ken-

deráruval kereskedik.

KENDÉRKÉVE, (kendér-kéve) ösz. fn. Kisebb

féle kéve, milyenbe a nyövött kendert szokták kötni.

Egy megtörött, megtilólt, meggerebenezett kenderké-

vébl lesz rendesen egy marokkender.

KENDÉRKÓCZ, (kendér-kócz) ösz. fn. 1. KEN-
DÉRCSÉPÜ.

KENDÉRKÖKÖRCSIN, (kendér-kökörcsín) ösz.

fn. A kökörcsinek neméhez tartozó növényfaj.

KENDÉRKÖTÉL, (kender-kötél) ösz. fn. Ken-
derszálakból vert vagy gyártott kötél.

KENDÉRLÁTÓ
, (kender-látó) ösz. fn. Mutat-

ványul az áztatóból haza hozott kender , hogy meg-

lássák, ha jól elázott- e a kender vagy nem.

KENDÉRMADZAG
,
(kender-madzag) ösz. fn.

Kenderszálakból sodrott vagy körmön font madzag.

V. ö. MADZAG.

KENDERMAG, (kendér-mag) ösz. fn. Az anya-

kendernek gömböly, fehérzöldes, olajos húsú magva.

Kendermaggal etetni az apró madarakat. Kendermag-

ból olajt ütni.

KENDÉRMAGBOGÁR
,

(kendér-mag-bogár)

ösz. fn. 1. ESZELÉNY.
KENDÉRMAGOLAJ

,
(kendér-mag-olaj) ösz.

fn. Kendermagból ütött olaj.

KENDÉRMAGOS
,

(kendér-magos) ösz. mn.

Tyúkról mondják , melynek tollai úgy vannak pety-

tyezve , mintha kendermagosak volnának. Máskép :

iromba.

KENDERMÁL, erdélyi falu Doboka m.; helyr.

Kendermál-ba, —ban, —ból.

KENDÉRMALOM, (kender-malom) ösz. fn. Kis

kézimalom, mely két egymással ellenkez irányban

mozgatható hengerbl áll , s a sarjú kendert barom-

fiak eledeléül öszvezúzza.

KENDÉRMEZÖ, erdélyi falu Doboka m.; helyr.

Kendermezö-re, — n, — röl.

KENDÉRMOCSOLYA, (kendér-mocsolya) ösz.

fn. Mocsolya , vagyis álló viz , melyben kendert áz-

tatni szoktak, kenderáztató.

KENDÉROLAJ, (kendér-olaj) ösz. fn. 1. KEN-
DÉRMAGOLAJ.

KENDÉRPAKÓCZA, (kendér-pakócza) ösz. fn.

A pakóczák neme alá tartozó növényfaj ; levelei nye

lesek, háromhasábúk ; hasábjai láncsásak, fürészesek,

a közép hasáb hosszabb. Máskép : keresztes bodza

,

vízi kender, paszkoncza, pakóeza. (Eupatorium canna-

binum).

KENDÉRSZÁR
,

(kendér-szár) ösz. fn. A ken-

dernövénynek szára , melynek rostos szálú héjából a

szövésnek való anyagot készítik.

KENDÉRSZÁRITÁS, (kendér-száritás) ösz. fn.

Az áztatóból kiszedett, és kiteiegetett kendernek a

szabad lég és nap sugarai által eszközlött szárítása.

KENDÉRSZÖSZ, (kendér-szösz) ösz. fn. A
meggerebenezett kendernek finomabbféle gyönge

szálai.

KENDÉRTERMESZTÉS
,

(kender-termesztés)

ösz. fn. A mezei gazdaságnak egyik nevezetes ága,

mely azzal foglalkodik , hogy kendert termeszszen.

Kendertermeszlésböl élni.

KENDÉRTILÓ, (kendér-tiló) ösz. fn. Tiló, mely

által a kendert a pozdorjától megtisztítják. V. ö. TILÓ.

KENDÉRTILÓLÓ, (kendér-tilóló) ösz. fn. Sze-

mély, különösen n, ki kendert tilól.

KENDÉRTÓ, (kendér-tó) ösz. fn. Tó, melyben

kendert áztatni szoktak, kenderáztató.

KENDÉRTÖRÉS
,

(kendér-törés) ösz. fn. Ken-

derrel bánó munka , mely által a megáztatott, és ki-

szárított kendernek szárát megtörik , hogy azután a

tilóval megtisztítsák pozdorjájától.

KENDÉRTÖR
,
(kendér-tör) ösz. fn. Fából

készitett eszköz , melylyel tilólás eltt a kender szá-

rait megtörik. E végre Mátyusfoldén az úgynevezett

csikoltyút használják.
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KENDÉRVÁGÁS, (kendér-vágás) 1. KENDER-
TÖRÉS.

KENDÉRVÁGÓ, (kendér-vágó) 1. KENDÉR-
TÖRÖ.

KENDÉRVÁSZON, (kender-vászon) ösz. fn.

Kenderfonalakból ezó'tt vászon, különböztetésül a len-

vászontól.

KENDÉRZILIZ
,
(kender-ziliz) ösz. fn. A zili-

zek neme alá tartozó növényfaj ; levelei molyhos- ér-

desek, az alsók tenyeres-ujjasak , a felsk hármasak,
középlevelkéi sokkal hosszabbak. (Althea cannabina).

KENDEZ
, (kend-éz) áth. m. kendéz-tem, —tél,— étt, par. —z. Valakit kend czímmel szólít, kendnek

nevez. A magyar pórn kendezni szokta férjét. Megve-
tésbl kendezni valakit.

RENDEZÉS, (kend-éz-és) fn. tt. kendézés-t , tb.

— ék, harm. szr. — e. Kend czímmel szólitás. A ken-

dezés már csak az alsóbb osztálybeli népnél van szo-

kásban.

KENDI
,
puszta Abaúj m. ; helyr. Kendi-be,

— ben, — böl.

KENDI-LÓNA, erdélyi falu Doboka m.; helyr.—Lóná-ra, —n
}
—ról.

KENDIK
,
(ken-d-ik, olyan mint mosdik) k. m.

kend-étt, htn. —ni v. — eni. 1) Valami kencsfélével

magát, különösen arczát bemázolja. 2) Törölközik.

Késn jöttél , hanem mosdjál s kendjél ki az ajtón.

(Km.).

KEND, (1), (ken-d-) fn. tt. kend-t. Kicsinyezö-

je: kendcske. 1) Szoros tulajd. ért. ruhanem, vászon

v. gyolcsdarab, mely által valaki bizonyos mázt, festé-

ket, szagos vizet stb. magára ken, vagy pedig mely-

lyel törölközik. Innen : asztalkend, melylyel evéskor

szájunkat , kezünket törölgetjük. Törölköz kend,
melylyel mosdáskor élünk. Olyan a kend, milyen a

mosdó. ÍKm.). Orrkendö v. zsebkend, melyet orrtisz-

títás végett rendesen zsebben szoktunk viselni. 2)
Szélesb ért. ruhadarab, meylyel kivált a nszemélyek
élnek nyakaik, vállaik befödésére , s a férfiak nyak-

ravalóul.

„ Amoda megy egy kis lány
,

Selyemkend a nyakán." Népd.

„Szke kis lány, selyemkendd megázik,

Népd.

„A csengeri temetn,
Elvesztettem a kendm." Népd.

„Három piros kendt veszek
,

Ha fölteszem
,
piros leszek.

"

Népdal.

Általán a kend a magyar népdalokban nagy szere-

pet játszik
, különösen színre nézve a vörös és fehér,

kelmére a bársony és selyem.

KEND, (2), (ken-d-ö) mn. tt. kendö-t. Amivel
valamit kennek, mázolnak, festenek. Kendövizek, ola-

jok, mázak.

KEND, (3), erdélyi falu Maros Székben; helyr.

Kendö-re, —n, — röl.

KENDÖFOGÁS, (kend-fogás) Szokottabban 1.

KÉZFOGÓ.
KENDÖLAKÁS, (kend-lakás) Szokottabban 1.

KÉZFOGÓ.
KENDSZÉG, (kend-szég) ösz. fn. Fogas,

melyre leginkább kendket akasztunk.

KENDÖSZÉR, (kend-szer) ösz. fn. Általán

mindenféle szer, pl. szagos víz, olaj, máz, bécsirongy,

festék stb., melylyel magukat némelyek, kivált a hiú

nk szépíteni szokták.

KENDZ, (ken-d--z) áth. m. kendöz-tem, — tél,

— ött, par. — z. Magát vagy mást holmi szépít sze-

rekkel, pl. szagos vízzel, olajjal stb. kenifeni. Arczát,

vállait kendzi. Elkendz am. kendváltással eljegyez.

KENDZÉS
,

(ken-d-ö-z-és) fn. tt. kendözés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki

hiúságból kenifeni arczát, brét. Arczkendözés. Elken-

dzés am. kézfogás, eljegyzés kendöváltással.

KENDZETLEN, (ken-d--z-etlen) mn. tt. ken-

dözetlen-t, tb. —ék. Aki vagy ami nincsen kendzve.

V. ö. KENDZ. Kendzetlen arcz. Kendzetlen szépség.

KENDZGET, (ken-d--z-get) gyak. áth. m.

kendözget-tem, — tél, —étt, par. kendzgess. Gyakran

vagy folytonosan kendz.

KENDZGETÉS, (ken-d--z-get-és) fn. tt. ken-

dözgetés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn
valaki kendzgeti magát. V. ö. KENDZGET.

KENDZIK, (ken-d--z-ik) k. m. kendöz-tem,

—tél, —ött, par. —zél. Magamagát, illetleg arczát

kenifeni, mázolja, szépíti. V. ö. KENDIK.

KENDZKÖDIK, (ken d-ö-z-köd-ik) k. m. ken-

dözkd-tem ,
— (él, —ött. Gyakran vagy folytonosan

kendzi magát. V. ö. KENDZ.
KENDZ

,
(kend -z-ö) mn. és fn. tt. kendö-

zö-t. Általán akármily szer , melylyel valaki kenifeni

magát. Kendz olajok , vizek. Kendözöket vásárolni.

Kendözökkel fölszerelt pipereasztal.

KENDZÖTT, (ken-d--z-ött) mn. tt. kendözött-

et. Kendzövel mázolt, kencsefencsélt, szépitett. Ken-

dzött hiu nk. Kendzött szépség.

KENDTEK, 1. KEGYELMED alatt.

KÉNECSSAV
,
(kénecs-sav) ösz. fn. Ha a ként

meggyújtják, ez a levegi élenynyel vegyül, s kelle-

metlen szagú, köhögésre ingerl , fojtó gzt fejt ki

;

ezt nevezik kénecssa y-nak, mely kevesebb élenyt tar-

talmaz mint a kénsav. L. ezt. A mondott gz adott

alkalmat a kénnek ,büdösk' nevezetére.

KENEDÉK, (ken-cd-ék) fn. tt. kenedékét, harm.

szr. —e. Szorosabb elemzés szerént vagy kendék a

kend , vagy kenetek a kenet törzsöktl. Jelenti azon

szert , mely ken , kencs gyanánt használtatik , s

czélja inkább holmi testi bajokat lágyítani , enyhí-

teni, mintsem szépíteni. Szakgatás , csömör elleni ke-

nedék.
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KENEDÉKÉS
,

(ken-ed-ék-és) mn. tt. kenedé-

kés-t v. — el, tb. —ék. 1) Miben kenedéket tarta-

nak. Kenedékes edény , csésze. 2) Kenedékkel mázolt,

nedvesített, orvosolt. Kenedékes daganat.

KÉNÉGÉNY ,
(kén-égény) ösz. fn. Boriélnek

és kénsavnak bizonyos vegyítésébl eléállott égény.

(Aether Sulpburis). Máskép : kénszesz.

KENEGET, (ken-ég-et) áth. és gyakor. m.

kenéget-tem ,
— tél,

— étt
,

par. kenegess. Valamit

gyakran ken. A fájós, szakgatásban szenved inakat,

tagokat kenegetni. Haját, bajuszát kenegetni. V. ö.

KEN. A Nádor-codexben am. törölget. „A szentök-

nek ü seböket nömös gyolcsval kenegeti vala" (cum

linteis pretiosis extergebat. Toldy F.).

KENÉGETÉS
,
(ken-ég-et-és) fn. tt. kenégetés-t,

tb. — ék , harm. szr. —e. Cselekvés , midn valamit

kenegetnek. Kenegetéssel szétoszlatni a daganatot, el-

zni a csömört.

KENEKÉDIK
,

(ken-e-kéd-ik v. ken-ek-éd-ik)

k. m. kenekéd-tem, — tél, —étt. Önmagát, saját tes-

tét kenegeti.

KÉNÉL, (kén-él) áth. m. kénél-t. Valamit kén-

nel vegyít, készít, ellát. Kénelni a gyufákat. Kénelni a

boros hordót.

KENENY
,
(ken-eny) fn. tt. keneny-t, tb. —ék.

A nemtelen nehéz és ritkább fémek egyike , mely

kissé veresbe vegyül fehér színnel , tündökl fém-

fénynyel, lemezes, jegeczes szerkezettel bir , rendkí-

vül rideg s ennélfogva könnyen porrá törhet, köny-

nyen megolvad , s a légen hevítve kékes fehér láng-

gal ég meg és éleggé változik. Keneny nevezetét azon

sajátságánál fogva nyerte , miszerint egy nevezetes

készítményét, az úgynevezett keneny-remeklet-et (Ma-

gisterium Bismuthi) ken, kendz, brt fehérít sze-

rül használják. Latin neve : Bismuthum vagy Wis-

muthum. (Török J. tanár).

KÉNENY
,
(kén-eny) fn. tt. kéneny-t, tb. —ék.

A fémdedek közé tartozó elemi test. (Sulphur). Mint-

hogy a köz életben is divatos szép rövid neve van

(kén), és ott maga ezen elemi test is tisztán eléfor-

dúl, az eny végzetet nem tartjuk szükségesnek.

KÉNER, (kén-ér) ösz. fn. Ér a kénaknábau, hol

kénásvány találtatik.

KÉNÉRCZ, (kén-ércz) ösz. fn. Érez, mely kén-

részeket foglal magában.

KENÉS, (ken-és) mn. tt. kenés-t v. — et , tb.

—ék. Heves megyében am. kent, ami meg van ken-

ve. Kenés tengely. Képzésre hasonló piritos , takaros,

vakaros szókhoz.

KENÉS, (ken-és) fn. tt. kenés-t, tb. — ék, harm.

szr. —e. Cselekvés, midn valamit kennek, ezen igé-

nek minden értelmében. Hájkenés , szekérkenés. Csö-

mör ellen jó a kenés. Ikerítve : kenésfenés am. cselek-

vés, midn valaki valamit többféle zsíros, olajos, fes-

tékes szerekkel összevissza fen.

KENÉS, (kén-és) mn. tt. kénés-t v. — et , th.—ek. Kénnel vegyített, készített. Kénes mészföld. Ké-

nes érez. Kénes gyufa.

4KAD. NAGY SZÓlÁR III. KÖT.

KENÉSE , falu Veszprém m., puszta Somogy
megyében; helyr. Kenesé-re, —n, —röl.

KENÉSFENÉS, (kenés-fenés) iker szó. Cselek-

vés, midn valaki kenfen valamit. V. ö. KENFEN.
KÉNES, (1), (kén- es) ösz. fn. Es, mely után

némely idtájban, és vidékeken igen finom sárga-

szín por lepi a földet , s melyet a nép véleménye
kénnek gondol, holott nem egyéb, mint a vörösfenyk
sudarain létez sárga por, mely május vége körül b-
ven kihull, s az es által szétmosódik.

KÉNES
, (2), (kén-és- vagy ken-es-) fn. tt.

kénés-t. Gyöke vagy az ásványt jelent kén , mely-

bl lett kenés , és az elavult ige kénésik , azaz kénes

állapotban van, s ebbl igenév és fnév kénes; vagy
mint némelyek vélekednek, am. kénes, amivel kenni

szoktak
, különösen a melyet üvegre kennek , és ez

által tükröt készítenek. 1) Szoros ért. vörös szinü

ásvány, mely higanyból és kénbl van vegyítve.

(Cynnabaris). Innen 2) így nevezik magát a tiszta

higanyt, azaz természeténél fogva a mi légmérsékle-

tünkben híg , ezüst gyanánt fehérl , és fényes félér-

czet is, mely az arany után legsúlyosabb , kis nyo-

más által apró részecskékre oszolva szétfut , nagy
tzben forr s gzzé válik, de meghlés után ismét

elébbí alakjában megjelenik. (Mercurius). Eleven kén-

es, minthogy igen mozgékony. V. ö. HIGANY.

KÉNÉSS, (kén-és--ös v. ken-es--ös, v. kén-

ess) mn. tt. kénésös-t v. — et , tb. — ek. Kénesvel
bvelked , kénest term. Kéness akna , bánya. 2)

Kénesvel vegyített, készített. Kéness kencs, gyógy-

szer. 3) Miben kénest tartanak. Kéness edény, toll,

cs. V. ö. KÉNES.
KENÉSZ, falu Vas m., puszta Somogy m.; helyr.

Kenész-re, — én, — röl.

KENET, (1), (ken-et) miv. m. kenet-tem ,
—tél,

— étt, par. keness. Eszközli, rendeli, hogy valaki vala-

mit kenjen. Szekeret kenetni. A nyakát, vállát kenetni.

KENET, (2), (ken-et) fn. tt. kenet-ét, harm. szr.

—e. 1) Azon szer , melylyel valamit v. valakit ken-

nek. Drága kenetek. Kenetet csinálni , árulni. Kenet-

nek való tok. Hajkenet. 2) Katholika egyházi érte-

lemben utolsó kenet jelent szentséget , mely által a

pap a nehéz beteget szent olajjal megkeni , hogy Is-

ten kegyelmével a halál küzdelmeit ers leikül eg
trje , s mit érzékei által vétett , megbocsáttassék

neki. 2) Átv. ért. felsbb mennyei ihlet, mely az egy-

házi , s erkölcsi tanitó beszédét általlengi , s azt a

hallgató hivek szivében foganatossá teszi. Kenettel

szólani. Kenettel teljes szent beszéd.

KENETÁRUS, (kenet-árus) ösz. fn. Aki ré-

szint gyógyító , részint kendz szereket árul , il-

latárus.

KENETDÚS
,

(kenet-dús) ösz. mn. 1. KENE-
TES, 3).

KENETES, (ken et-és) mn. tt. kenetés-tv.—et,

tb. — ek. Miben kenetet tartanak. Kenetes szelencze,

edény. 2) Mit kenettel bedörzsöltek. Kenetes fürtök.

33
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3) Átv. ért. az erkölcsi érzelmekre ihletve ható , fo-

ganatosán mköd. Kenetes egyházi , erkölcsi tanítás,

beszéd. 4) Mint fnév jelent személyt , ki keneteket

készít vagy árul.

KENETLEN
,
(ken-etlen) mn. tt. kenetlen-t, tb.

— ék. Ami vagy aki nincsen kenve. Kenetlen haj, ba-

jusz , szakáll. Kenetlen csömörbeteg. Kenetlen tengely

szekér csikorog.

KENETLEN
,
(kén-etlen) mn. tt. kénetlen-t, tb.

— ék. Amiben nincs kén , vagy ami nincs kénezve.

Határozókép am. kén nélkül, kénetlenül.

KENETOLAJ
,

(kenet-olaj) ösz. fn. Olaj , me-

lyet kenetül használnak. Egyházi kenetolaj.

KENÉZ
,
puszta Bihar m., ÉR—, CSEREPES

— , TAKTA— falvak, Szabolcs m.; helyr. Kenéz-re,

—én, —röl. L. KENÉSZ.
KENÉZ, (kén-éz) áth. m. kénéz-tem,— tél, — étt,

par. — z. Altalán , valamit kénnel vegyít , elkészít.

Gyufákat kénezni. Különösen az üres borhordókat

ég kénnel kifüstöli , hogy dohosak
,
penészesek ne

legyenek. Kénezik a borokat is , hogy a megromlás

ellen óvják.

KÉNÉZÉS, (kén-éz-és) fn. tt. kénézés-t , tb.

—ék, harm. szr. —e. Cselekvés , melynél fogva va-

lamit kenézünk. Hordók , borok kénezése. V. ö. KE-

NÉZ.
KENÉZÉT

,
(kén-éz-et) fn. tt. kénézet-ét, harm.

szr. — e. Kénbl készített s a boroshordóknak és bo-

roknak adott, romlás elleni ovószer.

KENÉZLO, falu Szabolcs m.; helyr. Kenézlö-re,

—n,
— röl.

KENFEN, ösz. áth. Mindkét ige ragoztatik :

kent-fent , kenni-fenni. Valamit holmi zsiros , olajos,

festékes szerekkel összevissza ken, mázol, dörzsöl. Or-

czáját mindig kenifeni, mégsem szép.

KÉNFONAL, (kén-fonal) ösz. fn. Olvasztott,

kénkbe mártott fonal , milyet a gyufák feltalálása

s divatba hozása eltt gyertyagyújtásra használni

szoktak.

KÉNFORRÁS, (kén -forrás) ösz. fn. Forrásvíz,

mely kénrészecskéket tartalmaz, s többé-kevésbbé kén-

büzt vagy ízt lehet rajta érezni.

KÉNFÖLD, (kén-föld) ösz. fn. Földnem, külö-

nösen agyagföld, mely kénnel van keverve.

KÉNFÜST, (kén-füst) ösz. fn. Nehéz szagú füst,

mely a meggyújtott s ég kénbl kifejldik. Kénfüst-

tel megfojtani a méheket.

KÉNGOZ
,
(kén-gz) ösz. fn. A meggyújtott

kénnek fojtó gze.

KENGYEL, (1), fn. tt. kengyelt, tb. — ék, harm.

szr. — e. Törzsöke valószínleg a fölhágást, magasra

szállást jelent kel, melybl lett : kelt v. keld, keiden,

kelgyen , végre betüáttétellel : kengyel (am. kelt v.

felhágató eszköz) , mint bal törzsökbl bald , baldoz,

baldozó, baldzsan, bandzsal , azaz balra, félre néz.
Lehet szintén betüáttétellel a kelentyií (vagy kelenty)

módosulata is , melylyel mint görbén aláhajló esz-

közzel , alakjára nézve is mindkét értelmében egye-

zik. 1) Tulajd. ért. a nyeregrl kétfell lelógó talap,

mely által a lovag föllép , felhág , azaz a nyeregbe

kél, s fennülvén, lábait mint zsámolyon nyugosztalja.

Rövidebbre venni vagy megereszteni a kengyelt. Kengyel-

be hágni. Törökül üzengi v. özengi , finnül kenköi. 2)

Nadrág talpalója, mely a felhúzott nadrágot feszesen

tartja, s szárát fÖlebb csúszni nem engedi.

KENGYEL, (2), puszta Heves m. ; helyr. Ken-

gyelre, — én, —röl.

KENGYELES, (kengyel-és) mn. tt. kengyeles-

1

v. — et, tb. — ek. Mi kengyellel van ellátva, fölsze-

relve. Kengyeles nyereg, nadrág.

KENGYELFUTÓ, (kengyel-futó) ösz. fn. Sa-

játságos jelmezü fúri szolga , ki valamely innepély

alkalmával , vagy különben is ura hintaja eltt fut.

Régebben lovagló urok mellett (mintegy kengyel

mellett) futott, innen a neve.

„Lejtözik alatta igen haragos mén
,

Tíz kengyelfutó van két fell mellette
,

Hajnalszín atlaczban ket öltöztette."

Gyöngyösi István.

Szélesb ért. gyors futár.

KENGYELKARIKÁK, (kengyel-karikák) ösz.

több. fn. Vaskarikák a nyereg két oldalán, melyekbe

a kengyelszárakat húzzák.

KENGYELSZÁR, (kengyel-szár) ösz. fn. Szíj,

mely a kengyelkarikákba húzva alálóg , s melynek

alsó végéhez a kengyelvas vagy kengyeltalp illeszt-

ve van.

KENGYELTELEN
,

(kengyel-te-len) mn. tt.

kengyeltelen-t , tb. —ék. Miuek kengyele nincsen.

Kengyeliéiért nyereg, nadrág.

KENGYELTARTÓ, (kengyel-tartó) ösz. fn.

Szolgaszemély, ki a nyeregbe ül urának a kengyelt

tartja, hogy kényelmesen felléphessen.

KENGYELTÓ, puszta Borsod m. ; helyr. Ken-

gyeltó-ra, —n, — ról.

KENGYELVAS, (kengyel-vas) ösz. fn. Vasból

készített, jobbára homorú talap, mely a kengyelszár

végéhez van illesztve, s a lovagnak zsámolyul szolgál.

KÉNGYERTYA
,

(kén-gyertya) ösz. fn. Meg-

kénezett fonal, mely tzhöz értetve lángot vet, s

gyertya gyanánt ég. A gyufák feltalálása eltt köz-

használatú gyertyagyuj tó szer volt.

KÉNHUTA, (kén-huta) ösz. fn. Huta, melyben

a kénásványokból a kénes részeket kiégetik.

KÉNIG, 1 PEDIG.
KÉNINTÉZET, (kén-intézet) ösz. fn. Több épü-

letbl álló bányatelepítvény, hol az ásványokból, ér-

czekböl ként égetnek.

KENIR
,

(kén-ír) ösz. fn Kénporral vegyített

ír, vagyis kencs.

KÉNKAMARA, (kén-kamara) ösz. fn. Kamara,

melyben a ként tartják. Továbbá kamara , melyben

ként készítenek, tisztogatnak.
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KÉNKANÁL, KENKALAN, (kén-kanál v.

— kalán) ösz. fn. A kénhutákban használt vas kalán,

melylyel a kéntisztító vas korsókból az olvadék tisz-

tátalan részét lefölözik.

KÉNKENCS
,
(kén-kencs) Ösz. fn. Kencs,

melynek lényeges részét kén teszi , máskép : kénír.

KÉNKOH ,
(kén-koh) ösz. fn. Koh vagy huta,

melyben az érczekböl ként égetnek.

KÉNK ,
(kén-k) ösz. fn. Khöz hasonló tö-

mör alakban találtató kénanyag, kénásvány. Magát a

tiszta ként is nevezik ekképen. A köznép büdöskö-nek

is hívja , mert meggyújtva kellemetlen büdös szagot

ereszt magából.

KÉNKBÁNYA
,
(kén-k-bánya) lásd : KÉN-

AKNA.
KÉNKÖVES, (kén-köves) ösz. mn. 1) Kénkvel

bvelked, kénkövet term. Kénköves érezek, erek. 2)

Kénkvel vegyített , készített , bekent. Kénköves ke-

ncs , ír. Kénköves fonal
,

gyufa. 3) Ami kénkövet,

kénköves részecskéket tartalmaz. Kénköves víz, for-

rás, kút, fürd.

KÉNKÖVES GYÖKÉR, KÉNKÖVES KO-
CSORD. A kocsordok egyik faja , melynek gyökere

gyantás , kénk szagú ; innen a neve ; szára magas,

hengeres , karczolt ; levelei ötször hármasak ; levél-

kéi szálaskeskeuyek ; kocsányai egyenetlenek. (Peu-

cedanum officináié). Máskép a köznépnél : disznókö-

mény, erdei vadkömény.

KÉNKÖVEZ, (kén-kövez) ösz. áth. Valamit

kénkvel vegyít vagy beken , megdörzsöl. Máskép :

kénez. Különösen a boroshordókba kénkfüstöt vagy

gzt bocsát, hogy egyfell a hordókat , doh
,
penész

ellen, másfell a bort a romlástól óvja.

KÉNKÖVEZÉS, (kén-kövezés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kénköveznek. Boros hordók kén-

kövezése.
f

V. ö. KÉNKÖVEZ.
KÉNLAP, (kén-lap) ösz. fn. Kénkvel megfut-

tatott lapos keskeny szövet, melylyel a boros hordó-

kat kénezik.

KÉNLÉL, (kén-léi) ösz. fn. 1. KENÉGÉNY.
KENMÁJ, (kén-máj) ösz. fn. A hamany és kén

bizonyos vegyülete
,

pl. híg úton maró v. étet ha-

mulúgban fzve a porrá tört ként felolvasztják, s az

oldatot a kiszáradásig elpárologtatják. E vegyület-

nek májbarna szine levén, innen a neve. (Hepar sul-

phuris, Schwefelleber).

KENNEMÜ, (kén-nemü) ösz. mn. Tulajdonsá-

gainál fogva a kénféle ásványokhoz tartozó, hasonló.

KÉNNYOMAT, (kén-nyomat) ösz. fn. Met-

szett knek, éremnek stb. formája, képe, melyet kén-

be nyomtak.

KÉNOLVASZTÓ, (kén- olvasztó) ösz. fn. lásd

:

KÉN1NTÉZET.
KEN

,
(ken) fn. tt. kenö-t. 1) Személy , ki

valakit ken. 2) Szer , melylyel valamit kennek
,
pl.

szekérkenö , hajkenö. 3) Ruha , melylyel valamit tö-

rölnek, mint : kezkenö.

KENCS, (ken--cs) fn. tt. kencs-öt, harm. szr.

— e v. —cse. Repül , híg vagy sürübb , ragadós ré-

szekbl álló szer, melylyel valamit kennek
5
gyógyír,

gyógykencs.

KENCSMILLYE
,

(kencs-millye) Ösz. fn.

Millye , vagyis szelencze , melyben kencsöt tartani

szoktak.

KENÖCSÖL
,

(ken--cs-öl) áth. m. kencsöl-t.

Valamit v. valakit kencscsel beken, megdörzsöl. Ke-

ncsölni a szakgatásban szenved inakat. Kencsölni a

csömörös ember hátát.

KENÖCSÖLÉS, (ken--cs-öl-és) fn. tt. kencsö-

lés-t, tb. —ék , harm. szr. —e. Cselekvés, midn va-

lakit vagy valamit kencsölnek.

KENÖCSÖS
,
(ken--cs-ös) mn. tt. kenöcsös-t v.

—et, tb. —ek. 1) Miben kencsöt tartanak ; kencs-

csel bvelked. Kencsös börböncze. Kencsös bolt. 2)

Kencscsel bedörzsölt. Kencsös haj.

KENCSSZELENCZE, (kencs- szelencze) ösz.

fn. 1. KENCSMILLYE.
KENÖFEN, (ken-fen) iker mn. és fn. Mond-

ják kuruzsoló orvosról , kinek gyógyszerei fleg hol-

mi írekbl, kencsökbl állanak.

KENÖFENSÉG, (ken-fenség) iker fn. Nyeg-

leség, kontárkodás az orvoslásban , mely mindenféle

bajt holmi külsleg alkalmazott szerek , írek , ken-

csök által gyógyít.

KENÖFESTÉK, (ken-festék) ösz. fn. Szépít

festék , melylyel némelyek kivált a hiú nk , arczai-

kat , ajkaikat , szemöldjeiket stb. kenik. Kenfes-

téket használnak a szinpadon fellép színészek is.

KENFÜ
,

(kenö-fü) ösz. fn. 1. PARAJLIBA-
TOP.

KENKÉS
,
(ken-kés) ösz. fn. Általán kés,

melylyel valamely lágy testet szétnyomnak vagy föl-

kennek, pl. a gyógyszerészek , sebészek kése , mely-

lyel a tapaszírt ruhára kenik.

KENOLAJ
,

(ken-olaj) ösz. fn. Olaj , külö-

nösen olajos szépít szer , melylyel valamit kennek,

kendznek.

KENPÉNZ, (ken-pénz) ösz. fn. Szekérkenért

vagy kenésért fizetett pénz.

KENS, erdélyi falu Udvarhely Székben; helyr.

Kénös-re, — ön, —rl.

KÉNPÁRA, (kén-pára) ösz. fn. 1. KÉNGZ.
KÉNPÖRKÖLÉS, (kén-pörkölés) ösz. fn. A kén-

hutai muukálkodásnak azon különös módja, melynél

fogva az érczekböl a ként nem égetés által , hanem

pörkölve hajtják ki.

KÉNRONGY, (kén-rongy) ösz. fn. Olvasztott

kénbe mártott , s gyújtószerül használtatni szokott

ruhadarab vagy szalag.

KÉNRUBIN
,
(kén-rubin) ösz. fn. Repül olaj-

ban áztatott kénk , mely átlátszó, s veres szinü tes-

tet képez.

KÉNRÚD, (kén-rúd) ösz. fn. Vékony rúd- vagy

is hcngcralakban eléállított kénanyag.

33*
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KÉNSALAK , (kén-salak) ösz. fa. A keneget

edények fenekén maradó tisztátalan részek , melyek

a tisztult kénnek mintegy seprejét teszik.

KÉNSÁRGA, (kén-sárga) ösz. mn. A kén sziné-

hez hasonló világos sárga szinü. Kénsárga máz.

KÉNSAV, (kén-sav) ösz. fn. A kénnek az éleny-

nyel legmagasb fokú vegyülete s a legersebb savak

egyike , mely a növényi és állati anyagokat hirtelen

szétdúlja , s ennél fogva a legnagyobb óvatossággal

kezelend anyagok egyike. (Acidum sulphuris. Schwe-

felsáure).

KÉNSAVANY, (kén-savany) 1. KÉNSAV.
KÉNSAVAS , (kén-savas) ösz. mn. Kénsavval

Ö8zvekötött vagy azzal készített, vegyített. Kénsavas

ón, vas, mészföld. Kénsavas folyadék.

KÉNSERPENY, (kén-serpeny) ösz. fn. A
kénhutákban ólomból öntött kis , alacsony medrü tá-

lak , hideg vízzel töltve, melyekbe az olvasztottt ként

bele folyatják, hogy meghljön.

KÉNSZAG, (kén-szag) ösz. fn. Kellemetlen bü-

dös szag, melyet az ég kén terjeszt maga körül.

KÉNSZER, KÉNSZEEÍT, stb. 1. KÉNYSZER,
KÉNYSZERÍT stb.

KÉNSZESZ
,

(kén-szesz) ösz. fn. lásd : KÉN-
ÉGÉNY.

KÉNSZÍN
,

(kén-szín) ösz. fn. Olyan szín , mi-

lyen a kéné, világos sárga szín.

KÉNSZÍNÜ, (kén-színü) ösz. mn. Olyan világo3

sárga szinnel biró, milyen a kéné szokott lenni; kén"

sárga. Kénszinü festék, máz. Kénszin bab.

KÉNT, (ki-ént vagy ként) névviszonyitó, mely

általán elfogadott szokás szerént a vele közvetlen vi-

Bzonyban álló szóhoz kapcsoltatik , s azzal összetett,

vagyis inkább már ma ragozott szót képez. Eredeti

tisztaságában ént , s a k vagy ki-böl húzatott össze,

vagy pedig nem egyéb , mint megkeményített elle-

helet (h, eh, k). A legnagyobb valószínség ki-ént

mellett van , mivel mint is így származott : mi- ént,

régiesen : mént. Az egyszerbb ént fordul elé néha a

régi magyar nyelvben a mai ,szerént 1

helyett
,

pl. a

Tatrosi másolatban, Ruth 2. fej. „ Vala kedeg Elimeleh

férfiónak vérént való rokona." Kinizsiné imakönyvé-

ben (Nyelvemlékek, II. 1. 30.) : „ SzivéntValó szerel-

medvel. " A régi m. Passióban (Toldy F. kiadása, 54.

1.) : „És törvényént (= törvény szerént) meg kell

halni, mert Istennek fiává tötte magát." Katalin ver-

ses legendájában : azént = a szerént. Ugyanez alak-

ban fentartották maiglan a szer- ént , rész- ént , imént,

tüst-ént, s mélyhangúlag gyanánt (régiesen : gyalánt),

iránt stb. szók. Alapértelme az alábbi elemzésbl t-
nik ki. Rokon ugyan vele a kép (imago) fnévbl
származott határzó : kép v. képen (secundum, iuxta,

instar) ; a ,kép' t. i. nem egyéb, mint valamely tárgy-

nak látható formája, alakja , mely az eredetihez ha-

sonló, vagy hasonlani akar, s képzvé vált ezen két

szó gyakran föl is cseréltetik
,

pl. akkép és akként,

mikép, és miként, mindenkép és a székelyeknél : min-

denként : mindazáltal igyekeznünk kell a szabatos

megkülönböztetésre. T. i.

Ha az egyszerbb ént határzót mélyebben ele-

mezni akarjuk, alkotó részei ezek : a mutató e, élesen

i, (melyeket láss a maguk helyén) melyekhez a mód-

határzó képz en járulván , lett e-en v. i-en, össze-

vonva én v. ín, azután t szintén határozói képzvel

toldva : ént v. int (mintha mondanók : ezent = ezen

módon). E szerént képzdtek a következk is : képes,

képesen, képesent, képesint; alkalmas, alkalmasan, al-

kalmasant, alkalmasint (Simái Kristófnál : alkalmas-

ként), kora, kora-an, (korán), koránt; gyana, gyana-

an, (gyanán), gyanánt ; hosszú, hosszuan, hoszszan,

hoszszant ; vers, versen (veres, veres- en), versent (cer-

tatim). Ide tartozik talán a készantag is , mely hang-

rendileg készenteg, elemezve : kész, készen, készent, s az

eg v. ag túláradó toldalék, mint a dunántúli aztánnag

v. aztánnig, ottannag v. ottannig, ottannég, megintennig

stb. szókban. Es így az ént v. int annyit tesz, mint :

ezen módon, mintha volna : ezent , vagyis ezen álla-

potban ; és szerént am. amint a dolog szere van
,

pl.

irás szerént beszélni azt teszi : úgy beszélni, amint az

irás tartja , amint az irás szere, vagy sora hozza ma-

gával. Ulcza szerént összeírni az embereket am. olyan

szerben, azaz sorban, mint az utczák és utczai házak

vannak. Más szerént cselekedni, am. azon módon, mint

más szokott. Részént pedig am. részi v. részbeli (nem

egész) állapotban. Részént eladni a gabonát , részént

megtartani , am. azon mennyiségben eladni valamit,

milyen bizonyos rész, stb. Hasonlók : képesént bánni

valamivel, am. oly módon, mint ill, mint lehet, mint

a dolog természetével megegyezik. Alkalmasint eljö,

am. eljö a szerént , azon módon , amint alkalma lesz,

alkalma mutatkozandik. Ezen értelemmel bir a ként,

kint is. Istenként imádni valakit, azt teszi, úgy , azon

mértékben imádni, mint Istent illet. Másként csele-

kedni valamit am. úgy cselekedni , mint más állapot

hozza magával. Bolondként szólani v. keringeni, am.

azon módon , mint a bolondok szoktak , vagy mint

valóságos bolond. Egyébként am. nem ezen , hanem
más tekintetben. Pálként am. Pál cselekvése vagy

mondása szerént , vagy , mint Pál teszen vagy tett,

vagy Pál mondja vagy mondotta stb. Szóval az ént

viszonyító , s ettl származott szerént és ként is szi-

gorú szabatossággal azonságra (mintha mondanók :

ezenségre), a kép képen szók (vagy ha tetszik : kép-

zk) hasonlóságra vonatkoznak. Vagyis pl. akként,

azt teszi .- ,azon módon', akkép v. akképen pedig :

,ahhoz hasonló módon.' „Senki nem ereszti új ruhá-

nak toldalékát ó ruhába , mert aként (taliter) az új

toldalék kiszakad" Tatrosi codex. „Es mastan sok

dolgunk csodaképpen (csodához hasonló módon) va-

gyon. " 1547-diki levél. Nyelvemlékek II. kötet. Ve-

gyes t. iratok, 63. 1. V. ö. KÉP, KÉPEN. Tehát

habár némely esetekben a ként és kép v. képen szókat

fölcseréli is a nyelvszokás, pl. akként, akkép, mikéntf

mikép ? valamiként , valamikép , másként , máskép
,



621 KENT—KENTAPASZ KENTEFITE—KENYBECS 522

mindenként mindenkép , azonként azonkép , ezenként

ezenkép : de szabatosan véve különböznek , s egy-

mással föl nem cseréibetök , úgy hogy ,miként' azt

teszi : mi szerént, mihez mérve, alkalmazva
;
,mikép'

pedig mihez hasonlóan , minek hasonlóságára. Maga

a köz szokás sem cseréli fel , a) midn a kép a latin

ter képznek felel meg : egyenlökép, aequaliter, nem,

egyenlként ; kiváltkép, peculiariter, nem : kiváltként

;

elegendökép, sufficienter, nem : elegendként ; b) mi-

dn világosan a hasonlóság, olyanság, forma alapfo-

galma rejlik benne , s olyan módon , olyanféle min-

ségben
,
gyanánt által fölcserélhet, (latinul : ,instar')

pl. mentségkép mondani valamit mentségformán ; sem-

mikép nem bírhattam rá, semmiféle módon. Ellenben

a ként gyakran közdivat szerént is a latin ,secundum',

,juxta' szóknak felel meg ; honnan különböznek : pa-

rancskép, tanácskép mondani valamit, instar mandati,

consilii
;
parancsként, tanácsként cselekedni, secundum

mandátum, consilium. Néha, amire a ként vonatkozik,

alattomban értend : pl. Péterként, mint föntebb mon-

dottuk
,

jelentheti Péternek tettét vagy pedig mon-

datát. Tehát ,Péter' tetteként, tette szerént, vagy ál-

lításaként, állítása szerént. Különös figyelmet érde-

mel a ként, mint szám- és gyünévrag , mely esetben

az eltte álló n képz önhangzója az illet név többes-

számának önhangzóját követi
,

pl. egy-en-ként, hárm-

an-ként, tiz-en-ként, huszan-ként, száz-an-ként ; hason-

lók : szál-anként
,
fej-en-ként , szém-én-ként, kor-on-

ként, darab- on-ként, köz-ön-ként, város-on-ként, nap-

on-ként, eset-én-ként, éj-en-ként ; melyekben a tszó

mindenütt többszörös értelemben vétetik , mintha

volna : százak-ként, városok-ként, korok-ként, éjek ként,

napok-ként, azaz százak, városok, korok, éjek, napok

száma szerént. Még ,egyenként' is am. egyen-egyen.

Ez régente összehúzva : kéd, Erdösynél : kid (egyen-

kíd), a Debreczeni Legendáskönyvben két (eszten-

tendnkét, naponkét).

Figyelmet érdemel még Vass József pályaérte-

kezése szerént a göcseji tájszólásban a ,ként' ragnak

a személyi névmásokkal viszonyulása, s egyszersmind

a személyragokkal ragoztatása is : én kentem, te kented,

kente (ü kiénte), mi kéntünk stb. Szintén itt ragoz-

tatik magam, magad stb. szókkal is, de a személyrag

elhagyásával magamként, magadként, magaként, ma-

gunkként stb.

A dunántúli némely vidékeken a t elesik : juta-

talomkén(t), mint általában az ,ént'-bl is : alkalmas-

én^), a szerén(t). Vass József. Dunántúli nyelvjárás.

Magyar nyelvészet. 1860. 107. lapon. így esik el a t

az ,ért' ragból az ország több vidékén is. Innen a

Bécsi codexben kénkén am. kényként, (sponte, önként).

A török nyelvben eléforduló gibi névutót lásd :

KÉP, KÉPEN alatt.

,Önként' szóban azt véljük, hogy ,kéjént' szóból

húzatott össze ; mert eléjön a régiségben : ö kéjén,

önnönkéjén (ultro, sua sponte). L. ÖNKÉNT.
KÉNTAPASZ, (kén-tapasz) ösz. fn. Kéubalzsam-

ból, viaszból és gyantából készített gyógytapasz.

KENTEFITE
,

(kente-fite) ösz. fn. 1. KENDE-
FENDE.

KENTEFITÉL
,

(mintegy : kente-fentei vagy

kenetei- fenetel , vagy kende-fendel a ,ken-fen' ikerí-

tett szó , del v. étel képzkkel toldott alakja néhutt

:

kencsel-fencsel) ; ösz. áth. m. kentefitélt. A Hegyalján

divatos am. az egyszerbb ,ken-fen.' Kentejitéli az

orczáját.

KENTEFITÉLÉS
,

(kente- fentelés) fn. tt. ken-

tefitélés-t , tb. — ék. Kenésfenés. L. KENÉS alatt.

KÉNTEJ, (kén-tej) ösz. fn. Fehér szinü, köny-

nyü por, mely az edény fenekére száll, ha a kén né-

mely vegyületeit kénsav által lecsapják. (Lac, v. ma-

gisterium sulphuris).

KÉNTELEN
,
(kén-telen) mu. tt. kéntelent, tb.

—ék. 1) Ami kénnel készítve, vegyítve nincs. Kén-

felen gyufácskák. 2) Hibás kiejtéssel és Írásmóddal

am. kénytelen ; 1. ezt. A kétértelmség eltávoztatása

végett amaz jobban : kenetlen.

KENTELKE , erdélyi falu Doboka m. ; helyr.

Kentelké-re, —én, — röl.

KÉNTÉRFALAZ v. KÖNTÖRFALAZ , Kriza

gyjteményében am. fog ide is tova is , fortélyosko-

dik. Úgy látszik a latinos ,contrafacere' olaszul : con-

traffare szóból ment át a székely nyelvbe , talán a

román segítségével is.J

KENTET, (ken-tet); a székelyeknél am. kenet,

mlv. L. KENET. (l).

KÉNÜSZÖK, (kén-üszök) ösz. fn. A kénhuták-

ban azon kavicsföld , melybl tüz által a ként ki-

húzták.

KÉNVIASZ
,
(kén-viasz) ösz. fn. A vargáknál,

öszvezuzott kénnel vegyített viasz , melyet az úgy-

nevezett fehérvarrásoknál használnak , kéncsiriz.

KÉNVIRÁG, (kén-virág) ösz. fn. Ha a bizonyos

fokig hevített kén kigzölgéseit felfogják és rögtöni

kihütés által összesürítik, a kéngz igen finom, sárga

szinü lisztté alakúi, ezt nevezzük kénvirágnak. Pati-

kai szer. A macskák tejes eledelébe kénvirágot tenni.

KÉNVÍZ, (kén-víz) ösz. fn. Víz, mely feloldott

kénrészecskéket tartalmaz, milyenek számos ásvány-,

vagy gyógyvizek.

KÉNY, (kény v. kéj-ny) fn. tt. kény-t, tb. — ék,

harm. szr. —e v. —je. Gyöke a kedélyre vonatkozó

ke v. ké. Mind hangra , mind értelemre legközelebbi

rokona a kéj. L. ezt. 1) A kedélyt kecsegtet érzet,

gyönyörvágynak megfelel állapot. Kényére vagy

kénye kedve szerént él ember. Kényt zni. Kényén,

kedvén nevelt gyermek. 'Nincs kényére a munkás élet,

a tanulás. Kényére hagyni valakit. 2) A gyönyörér-

zésnek elpuhult vagy túlzó, kicsapongó, mértéktelen

állapota, vagy mködése, mely gyakran pajkos, nya-

kas , ellenszegül modorban nyilatkozik. Kényét kö-

vetni. Ebbl ered a kényes , önkény , önkényes. Sínai

nyelven kén am. pertinax , inobediens. V. ö. KÉ-

NYES.
KÉNYBÉCS, (kény-becs) ösz. fn. L. KÉJBÉCS.
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KENYBIRO, (kény-biró), KENYBIROSAG,
(kény-bíróság) lásd : VÁLASZTOTTBIRÓ , —BÍ-
RÓSÁG.

KÉNYELÉM, (kény-el-ém) fn. tt. kényelmet ,-

harm. szr. — e. Az emberi kényeket vagyis , a ke-

délynek kedves vágyait elmozdító és kielégít álla-

pot. Kényelemmel ellátóit uri lak. Kényelemmel utazni.

Sok kényelemmel kínálkozó vendégl. A katonának sok

kényelemrl le kell mondania. A kényelem különösen

oly tárgyakra vonatkozik, melyek a lakáshoz , ruhá-

zathoz , testnek mozgásához , nyugtatásához tartoz-

nak , s az a czéljok , hogy a testre tetsz behatással

legyenek.

KÉNYÉLET, (kény-élet) ösz. fn. Életmód, me-

lyet valaki saját kénye kedve szerént folytat.

KÉNYELMES
,

(kény- el- ém-es) mn. tt. kényel-

mes- t v. —et, tb. — ek. Kényelemmel ellátott , a ke-

dély érzéki vágyainak megfelel , azokat kielégí-

t. Kényelmes lakás
,
fekvés. Kényelmes utazás , ko-

csizás.

KÉNYELMESEN, (kényei- ém-es-en) ih. A
kény , illetleg kényre vonatkozó tetszés igényeinek

joegfelelleg, kényelmet élvezve. Kényelmesen lakni,

utazni. Kényelmesen élni.

KÉNYELMESSÉG, (kény-el-ém-es-ség) fn. tt.

kényelmesség-ét, harm. szr. —e. 1) Kényelmek bsége,
sokasága. Egész kényelmességgel lakni. 2) Azon tulaj-

donsága valaminek , melynél fogva kényelmesnek
mondatik. Az utazó kocsi kényelmességéhez tartozik,

hogy elég tágas legyen, ne rázzon stb.

KÉNYELMETLEN, (kény-el-ém- étlen) mn. tt.

kényelmetlent, tb. —ék. Kényelem nélkül való. A
rövid korbáju hintóban kényelmetlen az Ülés. A szoros

csizma kényelmetlen. Hatórozókép am. kényelem nél-

kül, kényelmetlenül.

KÉNYELMETLENSÉG, (kény-el-ém-etlen-ség)

fn. tt. kényelmetlenség-ét , harm. szr. —e. Állapot,

melyben , vagy tulajdonsága valaminek , mely miatt

kényelmetlenül érezzük magunkat.

KÉNYELMETLENÜL, (kény-el-ém- étlen ül) ih.

Kényelmetlen módon, kényelem nélkül. Valamely ro-

szul bútorozott , sötét , nedves szobában kényelmetlenül

érezni magát.

KÉNYELNÖK, (kény elnök) 1. VÁLASZTOTT-
BÍRÓSÁGI ELNÖK.

KÉNYÉN, (kény-e-en) ih. Kénye kedve szerént.

Kényén v. kényére élni.

KENYÉR v. tájdivatosan : KÉNYER, fn. tt.

kényer-et. Kicsinyezje : kényérke v. kényerke , v. ke-

nyerecske
, harm. szr. kényer-e. Gyermeknyelven :

pupa. Ha kisebb alakú , vagy finomabb lisztbl

sütötték , czipó a neve. Mátyusföldén , és né-

mely más tájakon kinyer , Csalóközben : könyér.

Az úgynevezett ékveszt szók egyike , melyek ál-

talán véve , eredetileg rövidek , miért több ragok és

képzk eltt el is vetik az éket , st a palóczos táj-

szólás szerént rendesen rövidül h angzanak
, mint :

szekér , tej , sugár , sudár stb. A kenyér valószínleg

betüátvetés által módosult szó , mint nyelvünkben

több mások, s eredetileg kereng vagy köreny volt, mely

utóbbi megfelel a Csalóközies könyer- nek. A XVI.

században pedig valósággal elé is jön az eredeti alak-

ban : „És mikoron az fiának nem volt volna hová

feit fognia és német királnál nem volna kerenye."

Levél 1548-ból (Szalay Á. gyjt.). Ugyanitt az

1558-diki levélben pedig : kernyer. E szerént nevét

kerekded alakjától vette. A horvát nyelvben is a

kruha (kenyér) és krutit (kerengetni) egy törzsöküek.

Az uralaltáji nyelvek közöl a samojed kiríva, kirroioa,

kriva, a magyar kerényhez és horvát kruhához legroko-

nabbak. Jelentései 1) tulaj d. ért. kovászszal , vagy

élesztvel megkelesztett gabonalisztbl való kerek

alakú sütemény. Ez a közönséges magyar kenyér.

Búza-, rozs-, kétszeres-, árpa-, zab-, kukoricza-, hajdi-

nakenyér. Fehér, barnás, fekete, korpás kényér. Úri, pa-

raszt, cselédnek való kenyér. Csörmölyés , konkolyos,

malátás, záklás, sületlen, keletlen, czopákás, szappanos

kenyér. Házi, pék sütötte kenyér. Puha, lágy, kemény,

száraz kenyér. Domború, puffadt, lapos, gyürkés, du-

czos, púpos kenyér. Penészes kenyér. Czipókenyér, azaz

fehér lisztbl való. Vásáruton vásár lesz, czipókenyér

elég lesz. (Csalóközi vers). Komlóval , timsóval sütött

kenyér. Tömött , kemény , sr bélü , likacsos kenyér.

Katona v. komisz kenyér. Dara b, karaj, szelet, falat,

harapás kenyér. Olyan ember , mint a falat kenyér.

(Km.). Mi jobb- egy fehér kenyérnél? Felelet. Kett.

Kenyeret szakasztani, bevetni, sütni, kiszedni. Kenyeret

szelni, megszegni, aprítani. Kenyeret kérni, rágni. Ke-

nyérrel élni. Kenyérben nem enni eleget. Pupa lesz a

kenyér, azaz drága, kapós, kedves. Hátán háza, ke-

belében kenyere. (Km.). Kenyérhez sajt is kell. (Km.).

Nincsen annak semmi baja , kinek van kenyere sajtja.

(Népd.). Lágy kenyér az eledelem, szomjam ellen bor-

ral telem. (Vörösmarty). Ha megvágod a kezedet , ki

süt nekem majd kenyerei. (Népd.). 2) Szélesb ért. nem
csak gabonából , hanem más terményekbl , s akár-

mily formában sütött , vagy pirított mindennapi ele-

del , mely a rendes kenyeret pótolja. Burgonyából,

kakaodióból , kenyérfa gyümölcsébl sütött kenyér.

Hoszszukás , lapos
,
pogácsás kenyér. Kovásztalan ke-

nyér, a római katholikusok urvacsoráján, és a zsidók

husvétjén. 3) Átv. ért. eledel és evöasztal. Minden-

napi kenyerünket adjad ne künk ma. (Üriimáds.). Va-

lakivel egy kenyéren lenni. Véres verítékkel keresni ke-

nyerét. Más kenyerén éldni . Megette kenyerénekjavát

am. eleget, sokat élt. Majd megbékül a maga kenye-

rén. (Km.). Meghozza a jó kenyér. (Km.) Panaszos ke-

nyér egészségre válik. Továbbá am. keresetmód, élet-

mód , szolgálat , hivatal , mely után valaki él. Nehéz

kenyér a katonáskodás. Valamely uraságnál kenyeret

kapni. Elveszteni kenyerét. Kenyér után járni , lenni,

fáradni. Kenyér nélkül maradni. Kenyere vesztett

tisztvisel. 4) Képes ért. kenyérhez hasonló valami.

Isten kenyerkéje , am. papsajt. Szent János kenyere.

Kenyér van a hátán, azaz kenyérforma púp-
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KENYÉRADOMÁNY, (kenyér-adomány) ösz.

fn. Szegény éhez , vagy éhezk részére kenyérben

adott vagy adandó alamizsna.

KENYÉRALAMIZSNA
,

(kenyér-alamizsna) 1.

KENYÉRADOMÁNY.
KÉNYÉRÁRSZABÁS

,
(kényér-ár-szabás) ösz.

fn. Hatósági határozat , melynél fogva az illet ke-

nyérsütk bizonyos kiszabott áron bizonyos mérték
kenyeret tartoznak sütni.

KENYÉRÁRULÁS, (kenyér-árulás) ösz. fn.

Kenyerek eladása pénzért.

KÉNYÉRÁRULÓ v. —ÁRUS, (kenyér-áruló

v. —árus) ösz. fn. Személy , illetleg kenyérsüt,

kofa , szatócs , ki kenyeret árul. Piaczi , bolti ke-

nyérárus.

KENYÉRÁRUSBOLT
,

(kenyér-árus-bolt) ösz.

fn. Bolt, melyben kenyeret árulnak.

KÉNYÉRBÉL, (kényér-bél) ösz. fn. A kenyér-

nek azon tömege , melyet az úgynevezett kenyérhaj,

vagy kéreg körül vesz.

KENYÉRBÉLCZICZKÓRÓ
,
(kenyér-bél-czicz-

kóró) ösz. fn. L. KENYÉRBÉLVIRÁG.
KENYÉRBÉLÜ GOMBA, 1. VARGÁNYA.
KENYÉRBÉLVIRÁG, (kenyér-bél-virág) ösz.

fn. A eziczkórók neméhez tartozó növényfaj ; szára

fölül sátorosán szétágazó ; virágai az ághegyeken apró

sátorokban fehérek ; levelei szálasak , kihegyzettek,

egyenlhegyes fürészfogúak, kopaszok. Máskép : ké-

nyérbélcziczkóró. (Achillea pfarmica. L.).

KÉNYÉRBOLT, (kényér-bolt) ösz. fn. Bolt,

melyben kenyeret árulnak.

KENYÉR CSECSE, 1. KENYÉRDOMÓ.
KENYÉRDOMÓ, (kenyér-domó) ösz. fn. Kidu-

dorodás, gyürke , csomódad kiforradás
, púp , dúcz a

sült kenyéren.

KENYÉRDÚCZ
,
(kenyér-dúcz) ösz. fn. 1. KE-

NYÉRDOMÓ.
KÉNYERE, (kény-e-re) ih. Kénye szerint, amint

tetszik neki , kényelmesen. Kényére
,
gond nélkül él.

KÉNYERES
,
(kényer-es) mn. tt. kenyeres-t v.—et , tb. — ek. 1) Miben kenyeret tartanak, horda-

nak. Kenyeres kosár. Kenyeres tarisznya, zsák. 2) Mi-

ben kenyeret árulnak , vagy aki kenyeret árul. Ke-

nyeres bolt , sátor , szekér. Kenyeres aszszonyok , leá-

nyok, kofák. 3) Egy kenyéren él. Kenyeres pajtások,

társak. Ne búsulj kenyeres , mivel semmid sincsen.

(Népd.).

KENYERE-TÉGLÁS
,

puszta Csongrád m.
;

helyr. — Téglás-ra, —on, —ról.

KÉNYEREZ, (kényer-ez) önh. m. kényerez-tem,— tél ,
—éti

,
par. —z. Kenyeret eszik ; mint boroz,

serez, am. bort, sert iszik. Használják áth. értelem-

ben is, le igekötvel, s am. valakit vendégelés, jótar-

tás által stb. magának lekötelez, magához hajlandóvá

tesz. Már ötét is lekenyerezték.

KÉNYÉRÉVÖ
,
(kényér-évö) ösz. mn. Ki ke-

nyérrel él, kenyeret eszik. Átv. ért. eleségfogyasztó.

A szükségtelen cseléd csak a kenyérevök számát sza-

porítja.

KENYÉRFA
,

(kenyér-fa) ösz. fn. Keletindiai

fa, mely középszer tölgyhöz hasonló , s levelei más -

fél lábnyi hosszúságúak, és tejes nedvüek, gyümölcse

pedig mintegy húsz harmincz fontnyi nagyságú, me-
lyet öszszezúzva , s ég kövön megpörkölve kenyér

gyanánt használnak az ország lakosai.

KÉNYÉRGOMBA
,
(kényér-gomba) ösz. fn. 1.

VARGÁNYA.
KÉNYÉRGYÜMÖLCS, (kenyér-gyümölcs) ösz.

fn. A kenyérfa gyümölcse. V. ö. KENYÉRFA.
KENYÉRGYÜRKE, (kenyér-gyürke) 1. KE-

NYÉRDOMÓ.
KÉNYÉRHAJ, (kényér-haj) ösz. fn. 1. KE-

NYÉRHÉJ.
KENYÉRHÁNYÓ LAPÁT. Hoszszú nyel , s

kerek tányérú lapát, melyen a kiszakasztott kenyér

-

tésztát a meleg kemenczébe bevetik.

KENYÉRHÉJ, (kényér-héj) ösz. fn. A kenyér-

nek külseje, kérge, mely a bélnél keményebb. Piros,

megégetett
,
fekete , ropogós kenyérhéj. Pirított kenyér-

héjat adni a tojó tyúkoknak. A kenyérhéjat lehámozni.

A kenyérhéj is mézes falat gyanánt esik az éhes em-

bernek. (Km.). Kenyérhéjban is alig eszik eleget.

KÉNYÉRHIÁNY, (kéoyér-hiány) ösz. fn. A ke-

nyérnek , mint szükséges eledelnek , nem létele. Ke-

nyérhiányban szenvedni.

KENYÉRI , falu Vas m., puszta Veszprém m.;

helyr. Kenyeri-be, —ben, — böl.

KENYÉRÍZ
,

(kenyér-íz) ösz. fn. A kenyérféle

süteménynek sajátnemü íze.

KÉNYÉRKAMARA
,

(kenyér-kamara) ösz. fn.

Kamara , vagyis éléstár , melyben a házi szükségre

vagy eladni való kenyeret tartják.

KENYÉRRE v. KENYERKE
,

(kényér-ke)

kies. fn. tt. kenyerkét. 1) Kis kenyér. 2) Némely vi-

déki szólásmód szerént így nevezik általán a kenye-

ret, mennyiben szükséges , tehát kedves , kivánt ele-

del. En megelégszem, ha kenyerkét kapok.

KENYÉRKERESET, (kenyér-kereset) ösz. fn.

Átv. ért. és általán minden keresetmód , különösen

szolgálat, napszám , kézi mesterség stb. melyek által

valaki az életre szükséges eszközöket megszerzi.

KENYÉRKERES, (kenyér keres) ösz. mn. és

fn. Aki munkája, szorgalma stb. által az életre szük-

ségeseket megszerzi. Meghalt a gazda , nincs kenyér-

keresnk. Átv. ért. ami által élelmi szereket , vagy

azokra szükséges pénzt szerzünk. Kenyérkeres mes-

terség, tudomány.

KENYÉRKOSÁR, (kényér-kosár) ösz. fn. 1)

Azon kosár, melybe a kiszakasztott kenyértésztát te-

szik , mieltt a kemenczébe vetnék : máskép : sza-

kasztó kosár vagy zsompor. 2) Több vidékeken hán-

tott veszszöbl font nagyobb terjedelm, füles, kerek

kosár, melyben asztal mellett rendesen szögletbe he-
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lyezve , s ruhába takarva tartogatni szokták a meg-

kezdett kenyeret.

KÉNYÉRLEVES, (kényéi-leves) ösz. fu. Leves-

étel, melybe tészta , vagy más fzelék helyett pirí-

tott vagy pirítatlan kenyeret néha tojás vagy fölme-

télt kolbász stb. melléklettel, tesznek.

KÉNYÉRLISZT
,
(kényér-liszt) ösz. fn. Liszt,

melybl kenyeret sütnek. Fehér , barnás
,
parasztra

örlött kenyérliszt. V. ö. LISZT.

KÉNYÉRMESTER, (kenyér-mester) ösz. fn. A
kolostorokban azon szerzetestárs vagy szolga, ki a ke-

nyérsütést, és kiosztogatást kezeli.

KENYÉRMEZ, erdélyi sikmez Al- és Felke-

nyér között, helyr. Kenyérmezö-re, — n, — röl.

KENYÉRMORZSA, (kenyér-morzsa) ösz. fn.

Apró töredék, hulladék a kenyérbl. V. ö. MORZSA.

KENYÉRMORZSALÉK
,

(kenyér-morzsalék)

ösz. fn. 1. KENYÉRMORZSA.
KÉNYÉRNEKVALÓ, (kényérnek-való) ösz. fn.

Kenyérsütéshez szükséges liszt, illetleg gabona.

„Hej viganó , viganó
,

Nincsen kenyérnekvaló,

Adjuk el a viganót

,

Vegyünk kenyérnekvalót."

Népies gúnydal.

KENYÉROSZTÁS, (kenyér- osztás) ösz. fn.

Kenyéradománynak szegények , éhezk közti ki-

osztása.

KÉNYÉRPENÉSZ
,

(kenyér-penész) ösz. fn.

Penész, mely a kenyeret megfogja , vagy keletlensé-

ge miatt, vagy ha nyirkos , nedves helyen tartják.

KÉNYÉRPÉP
,

(kényér-pép) ösz. fn. Kenyér-

bélbl készített pép, pl. az apró baromfiak etetésére.

KÉNYÉRPIACZ, (kényér-piacz) ösz. fn. Piacz,

melyen a kenyeres kofák kenyeret árulnak.

KÉNYÉRPÚP, (kényér-púp) ösz. fn. A ke-

nyérnek kidudorodott, kiforrott oldala, máskép : dúcz,

domó, gyürke.

KÉNYÉRRÁCS
,

(kényér-rács) ösz. fn. Rácsos

polcz vagy ketrecz, melyen vagy melyben a házi hasz-

nálatra való kenyereket tartják. V. ö. RÁCS.

KENYÉRSÜTÉS , (kényér-sütés) ösz. fn. Mes-

terség, melynek rendeltetése kenyeret sütni, valamint

azon munkálatok öszvege , melyek ahhoz tartoznak,

u. m. a lisztnek meg3zitálása , kovásztevés , dagasz-

tás, kelesztés, kiszakasztás , és bevetés. Kenyérsütés-

bl élni.

KENYÉRSÜT, (kenyér-süt) ösz. fn. 1) Czéh-

beli mesterember, ki kenyereket süt. 2) Szélesb ért.

akárki , ha nem czéhbeli is , ki vagy házi szükségre,

vagy kereskedésre való kenyeret süt. A magyar asz-

szonyoh között sokan jó kenyérsütök.

KENYÉRSZAKASZTÁS
,

(kenyér- szakasztás)

ösz. fn. A kenyérsütnek azon munkája , midn a

megdagasztott és megkelt kenyérkovászt részekre vá-

lasztja , lisztes deszkán vagy a teknben meghenger-

geti, öszvegömbölyíti és a szakasztókosárba teszi.

KÉNYÉRSZEKRÉNY
,

(kenyér-szekrény) ösz.

fn. Szekrény, melyben kenyeret tartanak.

KÉNYÉRSZELET
,

(kenyér-szelet) ösz. fn. A
kenyérbl egy darab, melyet egy vágással metszenek,

szelnek. Pirított kenyérszelet. Vajas kenyérszelet. Vas-

tag, vékony karéjos kenyérszelet.

KÉNYÉRSZÜKSÉG
,
(kenyér-szükség) ösz. fn.

ínséges állapot, midn az emberek szükséges kenyér

Inában szenvednek.

KÉNYÉRTARISZNYA, (kenyér-tarisznya) ösz.

fn. Tarisznya , melyben az útramenk kenyeret visz-

nek magukkal.

KÉNYÉRTARTÓ
,

(kenyér-tartó) ösz. fn. Ka-

mara , rács , szekrény , melyben kenyeret tartani

szoktak.

KÉNYÉRTELEN, (kényér-te-len) mn. tt. ke-

nyértelen-t , tb. —ék. 1) Szoros ért. kinek kenyere

nincsen, hol kenyeret nem kapni. Kenyértelen szegény

koldus. Kenyértelen vidék. 2) Szélesb és átv. ért. ki-

nek keresete nincsen , szolgálat , napszám , hivatal

nélküli , s ennél fogva élelmi szükségben lev. Szol-

gálatból, hivatalból kiesett kenyértelen ember.

KÉNYÉRTÉSZTA, (kenyér-tészta) ösz. fn. Ke-

nyérlisztbl csinált tészta , melybl rendesen kenye-

ret sütnek. Kenyértésztából sütött lángos, pogácsa, va-

karcs, pamposka, laska.

KÉNYÉRTÖRÉS, (kényér-törés) ösz. fn. 1) Tu-

laj d. ért. törés , mely által valaki egy darabot vagy

falatot a kenyérbl elválaszt. 2) Átv. ért. valamely do-

lognak , kivált nehéznek , és elhatározónak megkez-

dése. Majd meglátjuk mit teszesz, ha kenyértörésre ke-

rül a dolog.

KÉNYÉRVÁJOLÁS
,

(kényér-vájolás) ösz. fn.

1. KENYÉRSZAKASZTÁS.
KÉNYÉRVAS

,
(kényér-vas) ösz. fn. Kohóból

kikerült , több mázsás , kenyéralaku vastömeg , mit

verübe vitel eltt ketté vágnak. Toroczkói szó, Er-

délyben.

KÉNYÉRVÁSÁR
,

(kényér-vásár) ösz. fn. Vá-

sár vagyis piacz , hol kiválólag kenyeret árulnak és

vesznek.

KÉNYÉRVESZTÉGETÖ
,

(kényér-vesztégetö)

ösz. mn. és fn. Ki hiába , meg nem szolgálva , meg
nem érdemelve eszi a mindennapi kenyeret.

KÉNYÉRVIRÁG, (kényér-virág) ösz. fn. 1. KÉ-
NYÉRBÉLVIRÁG.

KÉNYÉRZSURMA, (kényér-zsurma) ösz. fn. 1.

KENYÉRMORZSA.
KÉNYES, (kény és) mn. tt. kényes-t v. —et, tb.

— ek. 1) Elpuhult érzék, ki egyedül a kényt, kényel-

met és kedves benyomásokat keresi, ki a kellemetlen

állapotot nehezen tri, legkisebb megbántásra felin-

gerl, különösen az ételben, italban válogató, finynyás.

Kényes urficska , leányka. Kényes városi emberek. 2)

Szájíznek különösen tetsz. Kényes csemegék, falatok.
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3) Némely vidékeken am. hegyke , rátartós , kevély.

Kényes járás. Ej ha .' be kényes ; különösen mondják

lóról, ha pajkos, szilaj , ha tánczolva jár. Kényes pa-

ripán ülni. 4) Átv. ért. mivel gyöngéden ,
vigyázva,

kémélve kell bánni. Ez igen kényes dolog. Valaminek

kényes oldalát érinteni. Most egy kényes tárgyról fo-

gunk szólani.

KÉNYÉSÉDÉS, (kény-és-éd-és) fn. tt. kényésé-

dés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. Kedélyállapot, mi-

dn valaki kényes természetvé, tulajdonságúvá lesz.

V. ö. KÉNYES.

KÉNYÉSÉDIK, (kény-és-éd-ik) k. m. kényéséd-

tem, — tél, — étt. Kényessé lesz, e szónak minden ér-

telmében. V. ö. KÉNYES.

KÉNYESEN, (kény-és-en) ih. Kényes módon,

mint a kényesek szoktak
; finnyásán ; nyalkán, rátar-

tósan
;
pajkosan, szilajul. Kényesen válogatni az étel-

ben. Kényesen lépni, tánczolni. Kényesen ülni a lovon.

Kényesen járó paripa. V. ö. KÉNYES.

KÉNYÉSÍT , KÉNYÉSIT
,
(kény-és-ít) áth. m.

kényésít- élt , htn. —ni v. —eni
,
par. — s. Kényessé

tesz , különösen elpuhít
,
pajkosít. A gyermeket túlzó

kedvezések által kényesíteni. V. ö. KÉNYES.

KÉNYÉSÍTÉS, KÉNYÉSITÉS, (kény-és-ít- és)

fn. tt. kényésítés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Cselek-

vés , illetleg hibás szoktatásu nevelés , bánásmód,

mely által valakit kényessé tesznek. V. ö. KÉNYES.

KÉNYÉSKÉDÉS
,

(kény-és-kéd-és) fn. tt. ké-

nyéskédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Finnyáskodás,

az éldeleti tárgyak között túlságos válogatás , azok-

nak fitymálása. Kényeskedésböl nem enni valamely

ételt. 2) Hegykélkedés, rátartóság, kevélykedés.

KÉNYESKEDIK, (kény és-kéd-ik) k. m. ké-

nyéskéd-tem ,
—tél ,

—étt. Magát kényesen viseli,

tartja , hordozza , izlés dolgában válogatóst játszik,

hegykélkedik, büszkélkedik.

KÉNYESSÉG, (kény-és-ség) fn. tt. kényésség-ét,

harm. szr. — e. Kényes tulajdonság , milyen különö-

sen a finnyásság , hegykeség , szilajság
,

pajkosság.

Kényességböl fitymálni az ételeket. Kényességre szokta-

tott gyermek.

KÉNYEZTET
,
(kény-éz-tet) áth. m. kényeztet-

tem, — tél ,
—étt, par. kényeztess. Valakit kényessé

tesz, kényes érzelmekre szoktat, elpuhít, túlzó enge-

dékenység által elront, szilajjá, makacscsá tesz. Gyer-

meket kényeztetni, am. gedélni.

KÉNYEZTETÉS, (kény-éz-tet-és) fn. tt. kényéz-

tetés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Túlságosan engedé-

keny
, raajomszeretetü nevelés , igen gyönge bánás-

mód, mely által valakit kényessé tesznek. V. ö. KÉ-
NYES.

KÉNYHATALMI, (kény-hatalmi) 1. KÉNYÚRI.

KÉtfYHATALOM
,
(kény-hatalom) 1. KÉNY-

URASÁG.
KENYHECZ

, falu Abauj m. ; helyr. Kenyhecz-

re, — én, —röl.

AKAD. NAGY 8ZÓTAB. ni. KÖT.

KENYKÉDES, (kény-kéd-és) fn. tt. kénylcédés-t,

tb. — ék. Önkény szerént cselekvés.

KÉNYKÉDIK, (kény-kéd-ik) k. m. kénykéd-

tem ,
—tél, — étt. Cselekvéseiben mások iránt saját

kényét követi , nem azt teszi, amit a törvény , vagy

kötelesség szoros szabályai szerint tennie kellene,

önkénykedik.

KÉNYKEDVEZMÉNY, (kény-kedvezmény) ösz.

fn. Kedvezmény, melyben valaki másokat csak saját

kényébl vagy jótetszésébl részesít. V. ö. KEGY-
BELISÉG.

KÉNYKEGY
,
(kény-kegy) ösz. fn. Kegy , me-

lyet valaki csupa jószántából tanúsít mások iránt.

KÉNYKÉNT, (kény-ként) azaz kény szerént (a

Bécsi codexben : kénkén a t elhagyásával ; 1. KENT).
„Hogy mind kénfy)kén(t) adjuk meg magonkat fut

sponte tradamus nos omnes) Olofernes népének."

KÉNYLEG, (kény-leg) ih. Önakaratból, önhatal-

milag, nem valamely szellemi vagy erkölcsi indokból.

KÉNYLEGÉS, (kény-leg-és) mn. tt. kényle-

gés-t v. —et , tb. —ek. Önkény szerénti , önhatalmú

KÉNYPARANCS, ösz. fn. Parancs, melyet va-

lamely felsség nem bizonyos törvények, rendeletek,

vagy bevett szokás , és társadalmi üledék nyomán,

hanem egészen saját kényét követve bocsát ki. Zsar-

noki kényparancs.

KÉNYSZER
,
(kény-szer) ösz. fn. mely a kény-

szerget, kényszerít, kényszeri, kényszerítés, kényszerit-

len származékokban él. Ezen szók bevett értelme

után indulva kényszer talán am. kény-szor, vagyis oly

állapot , melyben az ember kénye meg van szorítva.

Itt a szket jelent szór hangeredetileg épen úgy le-

hetett szer , mint megfordítva a sort jelent szer

hangrendileg szór és szr
,

pl. kétszer , háromszor,

ötször. És így kényszerrel élni annyi volna , mint

kényszorítólag mködni, és kénszeríteni valakit va-

lamire , am. kényét valamire szorítani. Ezen elem-

zésnek kedvez a latin cogo , azaz coago , öszve-

hajtom , szorítom. Vagy , mivel a kény önz aka-

ratot is jelent , a szer pedig többek között esz-

közt , módot : ennélfogva ,kényszer* annyi volna,

mint önz akarat vagy sors , szükség eszköze

,

és így kényszeríteni valalát am. önz akarat eszkö-

zévé tenni ; s valamire kényszerülni am. valamire

nézve önz akarat vagy a hajthatlan sors, vagy erköl-

csi szükség stb. eszközévé lenni, eszközéül szolgálni.

Némelyek, pl. Sándor István, kínszer-nek írják, mely

szerint a kín szó itt általában szenved állapotot jelen-

tene 5 tehát ,kínszerít' =szenved állapotba tesz, és

,kínszerül' szenved állapotba jut.

KÉNYSZERÉDÉS
,

(kény- szer- éd-és) fn. tt.

kényszerédés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Erszakolt

állapot, midn valakit anyagi vagy erkölcsi kényszer

által sürgetnek, hogy valamit tegyen.

KÉNYSZEREDIK, (kény-szer-éd-ik) k. m.

kényszeréd-tem ,
—tél, — ett. Mondjuk emberrl, mi-

dn valamely kényszertl erszakolva kell valamit

34
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tennie , midn a szükség , megszorultság erszakolja

valamire. Szegénysége miatt kézi munkára kényszered-

ni. Nekikényszeredni. El kényszeredni.

KENYSZERÉG, (kény-szer- ég) önh. m. kény-

szerig tem v. kényszerg-éitem , kényszerég-tél v. kény-

szerg-ét tél , kényszerg-étt , htn. kényszerégni v. kény-

szerg-eni. Kényszerült állapotban van. Csakúgy kény-

szer günk el s hátra.

f

KÉNYSZERFOLYAM
,

(kényszer-folyam) ösz.

fn. Államkötelezvények, bank- vagy más pénzjegyek

olyan értéke, melyet a közönség nem a többé vagy

kevésbé kedvez vagy kedveztlen pénzügyi s keres-

kedelmi körülményekhez mérve alapít meg , banem

melyet felsbb hatósági rendeletek szabnak elébe.

KÉNYSZERG, 1. KENYSZERÉG.

KÉNYSZERGÉS, (kény-szer-ég-és) fn. tt. kény-

szergés-t, tb. —ék. Kényszerült vagy szorult állapot.

KÉNYSZERGET, (kény-szer-g-et) átb. és gya-

kori, m. kényszerget-tem ,
— tél, —étt

,
par. kényszer-

gess. Valakit bizonyos dologra, cselekvésre ertetett

eszközül használgat, vagy valamire reá szorítgat.

KÉNYSZERGETÉS
,
(kény-szer g-et-és) fn. tt.

kényszergetés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

illetleg erszakolás, mely által valakit kéuyszerget-

nek valamire. V. ö. KÉNYSZERGET.
KÉNYSZERI, (kény- szer- i) mn. tt. kényszeri-t,

tb. — ek. Kénytelenked. Beh kényszeri módon me-

nyen a te dolgod. (Kriza J.).

KÉNYSZERÍT , KÉNYSZERÍT ,
(kény-szer-ít)

áth. m. kényszerít étt , htn. —ni v. — eni
,
par. — s.

Régiesen összehúzva : készerit, kíszerit. („Kíszerítlek

az él Istenre." Babonás keresztelés a XVI. századból.

1529— 1571. Nyelvemlékek II. kötet. Vegyes tár-

gyú iratok 45. lap.). Valakit önz akarat, azaz kénynek

eszközévé tesz, vagyis valakinek kényét megszorítja,

valamit tenni erszakolja. Dologra kényszeríteni vala-

kit , am. erszerrel akarni , hogy dolgozzék , vagy :

valakinek kényét dologra szorítani, ertetni. Valakit

más hitvallásra kényszeríteni, am. ertetni, reá szorí-

tani , hogy más hitet valljon. Széles ért. valakit ké-

rés, esedezés, sürgetés, rimánkodás által valamire bír,

mi szintén erkölcsi erteléssel, reászoritással jár. Az

Istenre kérlek, kényszerítlek , tedd meg azt kedvemért.

KÉNYSZERÍTÉS, KÉNYSZERÍTÉS, (kény-

szer-ít-és) fn. tt. kínyszerltés-t , tb. — ék, harm. szr.

— e. Elhatározott kedély vagy akarat cselekvése,

melynél fogva valakit kényszerítünk. Kényszerítésbl

v. kényszerítésre tenni valamit.

KÉNYSZERÍTGET,(kény-szer-ít-get) 1. KÉNY-
SZERGET.

KÉNYSZERÍTLEN ,
(kény-szer-ít-len) mn. tt.

kényszerítlen-t, tb. —ék. Akit vagy amire nem kény-

szerítenek. Kényszerién munkásokkal csinálni az uta-

kat. Kényszerién adó. Értelemre rokon vele az ön-

kénles.

KÉNYSZERKÖÍ.CSÖN, (kényszer-kölcsön) ösz.

fn. Köz kölcsön neme, midn az állami költségek fö-

dözésére az illet állam polgárait arra kényszeritik,

hogy bizonyos kamat kikötése mellett az országos

kincstár javára kölcsönözzenek.

KÉNYSZER, KÉNYSZER, (kény-szerü) ösz.

mn. Erszakolt, saját kényünk, akaratunk, hajlamunk

elleni. Kényszer foglalkozás. Kényszer szolgálat.

KÉNYSZERÜL, KÉNYSZERÜL, (kény-szerül)

ösz. önh. Kénye, kedve, hajlama ellen szükségképen

kell valamit tennie vagy elhagynia.

KÉNYSZERSÉG, KÉNYSZERSÉG, (kény-

szerség) ösz. fn. Erszakolt , szorongatott állapot,

melyben valaki saját kénye, hajlama ellen jut. Elhá-

ríthatlan kényszerség. Ezt nem önként , hanem kény-

szerségbl tettem.

KÉNYTELEN, (kény-telen) mn. tt. kénytelen-t,

tb. — ék. Akarat elleni hajlandóság, kény ellen való;

ertetett. Kénytelen munka. Kénytelen hadi élet. Kény-

telen utazás. Kénytelen vele , mint czigány ló az üge-

téssel. (Km.). Régiesen összehúzva : kételen, valamint

kényszerít készerít. Határozóként am. akarata, kénye

kedve ellen, kénytelenül.

KÉNYTELENÉDIK
,

(kény-telen- éd-ik) k. m.

kénytelened- tem ,
— tél, —étt. Kénytelen állapotba

jön , vagyis olyanba , melynél fogva valamit kénye

ellen tennie vagy nem tennie szükségképen kell.

KÉNYTELENÍT, KÉNYTELENIT, (kény-te-

len-ít) áth. m. kénytelenít- étt , htn. —ni v. — eni,

par. — s. Kénytelenné tesz valakit , vagyis azt cse-

lekszi , hogy valaki Ön kénye kedve , akarata ellen

tegyen valamit. Valakit katonaságra kényteleníteni.

Rokon vele : kényszerít.

KÉNYTELENÍTÉS
,

(kény-telen-ít-és) fn. tt.

kénytelenítés-t , tb. —ék , harm. szr. —e. Erszakoló

cselekvés, mely által valakit kénye ellenére szoríta-

nak, hogy valamit tegyen.

KÉNYTELENSÉG, (kény-telen-ség) fn. tt.

kénytelenség-ét , harm. szr. — e. Kénytelen állapot,

melyben az van , ki valamit kénye, kedve , akarata

ellen köteles tenni, kit erhatalom szorít rá, hogy te-

gyen valamit. Rokon vele : szükség, szükségesség, meny-

nyiben a küls ernek, hatalomnak eredménye. Kény-

telenségbl katonává lenni.

KÉNYTELENÜL , ih. Kénytelen módon , azaz

ön kénye, kedve, akarata, hajlandósága ellen; másnak

parancsára , vagy küls szükségbl , erszakolásból.

Kénytelenül dolgozni. Kénytelenül hagyni el a várost,

hazát.

KÉNYTELENÜL, KÉNYTELENÜL, (kény-te-

len-ül) önh. m. kénytelenl-t. Kénytelenné leszen.

KÉNYTET
,
(kény-tet) áth. és mivelt. m. kény-

tet-tem, —tél, — étt, par. kénytess. Valakinek kényét

erszakolja, vagyis sürget valakit, hogy mintegy ké-

nye kedve legyen valamire. Olyanforma mint : kész-

tet, azaz sürget, hogy kész legyen.

KÉNYTETÉS
,

(kény-tet-és) fn. tt. kénytetést,

tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, illetleg erkölcsi

erszakolás, mely által valakit kénytetünk.
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KÉNYÚR, (kény- úr) ösz. fn. Széles ért. oly úr

vagy felsöség , ki az alattvalókkal kénye szerént pa-

rancsol, rendelkezik. Szoros ért. fejedelem , ki vagy

eredetileg teljes és független hatalommal uralkodik,

vagy ki valamely népnek alkotmányát, szabadságát,

törvényeit eltapodva , korlátlan hatalmat gyakorol.

(Despota). Keményebb kifejezéiscl : zsarnok.

KÉNYURALOM, (kény uralom) lásd : KÉNY-
URASÁG.

KÉNYURASÁG, (kény-uraság) ösz. fn. Ura-

ság, illetleg államkormányi hatalom , melyet valaki

mint kényúr gyakorol vagy bitorol. Kényuraság alatt

nyög népek. V. ö. KÉNYÚR.
KÉNYURI, (kény-úri) ösz. mn. Kényurat illet,

arra vonatkozó. Kényúri hatalom
,
parancs. Kényúri

kormányrendszer. V. ö. KÉNYÚR.
KÉNYÚRILAG, (kény-úrilag) ösz. in. Kény-

urak módja , szokása szerint , kényhatalmat gyako-

rolva. Kényúrilag tapodni a népek jogait, szabadságát.

KENYU, tájdivatos, ,ken' v. ,kencs' helyett

;

1. ezeket. A régieknél pedig, pl. Pesti Gábornál, köny-

nyü' helyett.

KEP , elvont gyöke kepiczkel (=eviczkel) ke-

piczkelödik , továbbá kepeszkedik , kepesztet igéknek
;

az utóbbiakban azonos geb gyökkel ; 1. ezt.

KEP, (1), kép et, harm. szr. — e. Szabó Dávid-

nál s Molnár Albertnél eléforduló, de ma már teljesen

elavult szó ; am. szúró eszköz v. fegyver. Kép vasa

Szabó D.-nál láncsa- v. dárdavas. Ezen szó ily érte-

lemben s alakban magán áll nyelvünkben, rokon tár-

sak nélkül, miért legnagyobb valószínséggel idegen

származatúnak tarthatjuk. Vastaghangon rokon ér-

telm a szintén szurófegyvert jelent kopja gyöké-

vel. Bet átvétessél hasonló a dsidát jelent lengyel

pika szóhoz, mely ismét rokon a szláv pichnem (szú-

rok), a latin pungo, és a magyar bökök szókkal. Tehát

,kép' e szerént am. bök. Egyébiránt rokonságban

látszik lenni mind ezekkel a magyar pikkely, átvetve

kippely , mely a halnak pénzalaku szúrós , böks hé-

ját jelenti.

KÉP, (2), (rokonságait 1. itt alább), fn. tt. kép-

et. Kicsinyezöje : képecske, harm. szr. — e. Eredetileg

vagy a kúp szóval azonos, honnan kop onya is ered
;

amdin egyezik velk a szanszkrit kapála-sz , kapá-

la-rn (=Schale, Scherbe, Schádel. Curtius), a német

Giebel , Gipfel , Kopf , a régi fels német gibili (z=z

Stirn), kibilla (znScheitel), gebei (=Kopf), latin ca-

put, hellén xsqiaXi] stb.; vagy pedig az ép szó maga
elébe vévén a k mássalhangzót, melynek egyik jelen-

tése : ki , kül , lesz ki-ép vagy kül-ép annyi mint kül-

egész, valaminek külseje teljes épségében ; vagy csak

épen maga a régies kiiue, mai kívül, tájdivatosan : ké-

vö ; vagy végre kép legtisztább gyökeleme a közel-

eéget , rámutatást jelent e-(«z-)ben rejlenek , mely

megvan a dunamellcki itt van e, ide hozd e, így ülj

e, ilyen legyen e stb. mondásokban. Ezen rámutató e

vagy é a mutató m vei lesz em v. im, v. ime, és k

elötétellel (melynek jelentése itt i; : kül, küls) : kul-

im v. kül-em , s öszvehúzva és az ajak m hang, ajak

p-vé változva : kép. Ezen elemzés szerént kép mint-

egy valamit vagy valamire mutató , valamit külsleg

elétüntet, mely hasonlító minségben mintegy figyel-

meztet, hogy ez , amit most szemlélünk, annak küls

teljes alakzata, mely attól elválasztva is gondolható,

s annak mintegy hasonmását ábrázolja. Ezen észre-

vétel után indulva, nem nehéz átlátni azon özs^efüg-

gést , mely a görög slog (alak , forma) és HcoXov

(bálvány v. kép, idom), az EIKfi, eotxa (hasonló va-

gyok) és sixcov (kép), a latin similis és simulacrum,

imitor és imago szók között létezik , melyekben a

gyökhangok std, et'/., sim, im, igen közel járnak a ma-

gyar e v. i s im gyökhangokhoz. Egyébiránt a magyar

,kép' jelentései 1) Széles ért. azon alak, forma, mely

valamely tárgyat úgy tüntet elé, mint külsleg a sze-

meknek látszik. Pestnek ez eltt száz évvel egészen más

képe volt. A magyar alföld képe hasonló a tenger képéhez.

2) Faragott, írt, rovott, festett, öntött, rajzolt s bármi

módon utánzott alakja valamely érzéki tárgynak vagy

szelleminek is, ha azt érzékileg, azaz megtestesülten

állítjuk élénkbe. Képet faragni, írni, festeni, rajzolni,

mázolni , másolni , metszeni, önteni. Arczkép , mellkép,

életnagyságú kép, szoborkép, tájkép. Állókép. Földkép.

Térkép. Szentek
,
jeles emberek

,
fejedelmek képei. Jel-

kép. Arnyékkép. Orozlánkép, majomkép. Igazság képe.

Venus képe. 3) Atv. észtani ért. azon alak, melyet va-

lamely dologról elménkben akár öntudatosan , akár

álmunkban alkotunk , s azt mintegy lelki szemeink-

kel látjuk, vagyis maga a dolgokat eléállító fogalom.

Innen mondjuk : Elttem lebeg a képe. Még most is

mintha elttem volna a képe. Alomkép. Túlvilági kép.

Vörösm.

„Búsan tnik fel képed , óh hon."

Kölcsey.

4) Szkebb értelemben az emberi alaknak legjel-

lemzetesebb része, t. i. az arcz, s ez értelemben roko-

nok vele közelebbrl a latin caput, hellén xecpalrj

német Kopf, Haupt, svéd kopp , kappe, talán általá-

nosa értelemben a finn kaapa (=minta), kicva, lapp

kov, gov, észt kujo, kojo, magyar koponya, kápa, kúp,

mint föntebb. Gömböly , kerek ,
hosszúkás ,

tojásdad

kép. Csikókép, azaz hosszú, mint a csikóé. Szép, tt,

szabályos, idomtala.n kép. Jól megnézni a képét. Elta-

karni szégyenében a képét. Különös szólásmódok : egé-

szen kikelt a képébl am. ábrázatja egészen átválto-

zott, t. i. haragjában vagy ijedtében. A képire mászni

am. szóval vagy tettel megtámadni. 5) Hasonlóság,

hasonlat. Isten a maga képére alkotta az embert. Ez

a fiú édes apjának szakasztott képe. G) Atv. ért. ki

másnak személyét helyettezi valamely ügyben. Ki-

rály képe. (Levelestár). Császár képe. (Debreczeni Le-

gendáskönyv). Valakinek képét viselni. Valamit más-

nak képében végezni. „Képemben bocsátlak , mint jó

hív szolgámat." (Tinódi). „Kit hallváu az Aspásius,

melyet a Simplicianus úr képében hagyott vala."

(Debreczeni Legendáskouyv). Képebeli ember=. kép-

visel. (Levelestár.). „Az ö képebeli embert ott hagy -

34*



535 KEP—KÉPBESZÉD KEPBETU—KEPE 536

vári." Debr. Leg. könyv. 7) Átv. ért. Oly szó, vagy

mondat, mely valamely tárgyat egy másikhoz hason-

lít, 8 annak nevével jellemzi, pl. midn a költ a har-

matcseppet gyöngynek nevezi, vagy ilyen mondatok-

ban : a szerelem dárdája szivemet állaljárja ; selyem-

mezn járok ; a ,dárda' és selyem' átvitt képek. 8)

Átv. ért. a társas életbl, viszonyokból kikapott egyes

tüneményeknek, jeleneteknek szóval vagy Írásban elé-

adott rajza. Harczi, tábori képek. Életképek. Városi, fa-

lusi, pusztai , alföldi képek. 9) A régieknél am. mód,

valaminek a módja. így Pestinéi : „Es mind a ház

népe, mely igen engemet szeret, meg nem mondhatom
a képét." Ezen értelem van közelebbrl több ma is

használtatni szokott származékokban, pl. kép v. képen

névhatározóban , képes melléknévben , ettl ismét

képesen, képesént igebatározókban stb.

KÉP, (3), v. KÉPEN, (kép-en, törökül : gibi, a

finnben pedig kaava am. minta) névhatározó vagyis

névrag. Eredetre és értelemre nézve ugyanaz a for-

mát, alakot jelent kép fnévvel, s jelent általán véve

hasonlatot, vagy módot, mely szerént valami létezik,

vagy melynél fogva egyik tárgy a másikhoz hasonló.

A bevett szokás szerént nem külön áll, hanem, vala-

mint szer, kor, a viszonyszókhoz ragad, pl. ekkép (=
ezkép) am. ezen módon v. ehhez hasonlólag ; akkép

(=azkép), azon módon v. ahhoz hasonlólag ; máskép,

oly formán mint más , nem úgy mint ez ; sokfélekép,

sokféle módon, alakban, hasonlatra ; mindenkép, min-

den módon, minden hasonlat szerént ; semmikép, sem-

mi mód szerént ; belsökép, külsökép, a dolognak bels
vagy küls részeit , alakját véve ; csodakép , csoda

gyanánt , úgy , oly formán , mint valamely csoda
;

egyenlökép , egyet úgy , oly módon , mint a másikat,

vagy mint a többit
; fkép, úgy mint valamely f dol-

got, f tárgy gyanánt tekintve ; hihetkép elmondani

valamit , úgy , olyan formán , hogy hinni lehessen
;

voltakép^ épen úgy mint volt ; türhetkép, oly módon,

hogy el lehet trni ; kitelhetökép , oly módon , mely

szerént kitelhetik stb. Fölveheti mindenütt az en tol-

dalékot vagyis valóságos határozói ragot is : akképen,

ekképen, másképen, mindenképen , egyenlképen, volta-

képen stb. ; épen úgy mint kor, kivált régebben : ak-

koron, ekkoron, mindenkoron stb. Tehát nem : kép-

pen (mint nem korron). Különboztetésül v. ö. KÉNT.
KÉPAL v. KÉPALJ

, (kép-al v. —alj) ösz. fn.

Kbl vagy fából, vagy érczbl való talap, melyen va-

lamely képszobor áll.

KEPALLAS
,
(kép-állás) ösz. fn. Négyszögüre

vágott tábla kbl , alul és fölül pártázattál ellátva,

melyre az épületdiszít szobrot állítják.

KÉPÁLLVÁNY, (kép-állvány) ösz. fn. L. KÉP-
OSZLOP.

KÉPÁRULÁS
,

(kép-árulás) ösz. fn. Képekkel
kereskedés.

KEPARUS
,
(kép-árus) ösz. fn. Kalmár, ki ké-

pekkel kereskedést üz. Házaló, bolti képárus.

KÉPBESZÉD, (kép-beszéd) ösz. fn. Oly beszéd,

melynek egyes szavai és mondatai átvitt értelemben

használtatnak, mi ugyan gyakran a köz prózai nyelv-

ben is elkerülhetlen , de helye leginkább a költi,

szónoki és felsbb eléadásban van
,
pl. A kel nap

mosolygó arczczal üduözlé a harmatgyöngyökben fürd
mezket. Harag szikrái villogtak beborult szemeibl. A
képbeszéd tiszta vagy vegyes amint a kifejezések

vagy mindnyájan, vagy csak részént átvitt értelmek.

KÉPBÉTÜ, (kép-bétü) ösz. fn. Régiek, kivált

egyiptomiak Írásmódjában egyes jel , mely a gondo-

latokat holmi állatok , növények , és tárgyak festett

képeivel jegyzetté fel. (Hieroglyph).

KÉPBÉTÜIRAT
,
(kép-bétü-irat) ösz. fn. Kép-

betükkel jegyzett Írásmód, vagy iromány.

KÉPCSARNOK
,

(kép-csarnok) ösz. fn. Csar-

nok, mely különféle képek gyjteményével diszeske-

dik. Családi képcsarnok. A magyar nemzeti múzeum

képcsarnoka.

KÉPCSOPORT, KÉPCSOPORTOZAT , (kép-

csoport v. —csoportozat) ösz. fn. Több képnek bizo-

nyos jelleg szerénti osztályozása.

KÉPDULÁS, (kép-dulás) ösz. fn. A régi, külö-

nösen keleti keresztény anyaszentegyház történeté-

ben némely hitfelekezetüek erszakossága , melynél

fogva a templomokból minden szent képeket kiirtani

törekedtek, képrombolás. (Iconoclasia).

KÉPDULÓ , (kép dúló) ösz. fn. A régi , külö-

nösen keleti keresztény egyházban támadt szakadá-

rokra használt név , kik az isteni és vallási tisztelet-

bl a képeket kiirtani akarták , s tettleg irtották is.

Másképen : képromboló. (Iconoclasta).

KEPE
, (1), fn. tt. kepét. Túl a Dunán am. ka-

langya, azaz több keresztekbl összerakott kévés ga-

bouasor , Szabó Dávidnál : kalongya , rakás , csomó,

tehát ami közönségesebben : kereszt , mely értelem-

ben a mély hangú kupacz szóval rokon. A székely

tájbeszédben különösen am. a learatott és kalangyá-

ba rakott gabonából a papnak járó rész (Gyarmatid-

nál is); ezt Magyarországon pap-nak nevezik. Külö-

nösebben így híják azt a kévét , mely a kereszt te-

tején fekszik, tehát mintegy kúp a kereszten. S ,pap'

nevét onnan vehette , hogy a kisebb , úgynevezett

fél keresztekben rendszerént tíz kéve levén (t. i. alul

egy, négy oldalról kett-kett , legfelül ismét egy) a

legfels a tizedik, tehát mintegy a papi tizedbe járó

volt. Molnár A. latinul capetia szóval értelmezi. Bod

Péter Glossariolumában is capetia am. kepe , kéve, s

ezen capetia egynek látszik a magyar kepével, vagy

inkább kuptcz-va). Egyébiránt, némely tájszokás sze-

rént, különösen a Tisza vidékén jelent aratórészt, s e

szerént talán kepe annyit is tesz, mint kéve, melyhez

hangra és alakra nézve is hasonló ; s kepében aratni

am. bizonyos részért, a kepék v. kévéknek bizonyos

hányadáért aratni, pl. fvi minden 10-ik vagy 12-ik

kéve , illetleg kereszt az aratóé. Finnül Fábián I.

szerént kavia és kavet am. kepe és kupo am. kéve. V.

ö. KÉVE.
KEPE, (2), hegy neve Kolos megyében.
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KEPEBELI, (kép-e béli) 1. KÉP (2), alatt.

KÉPED, 1. KÉPPED.

KEPÉL
,

(kepe-el) áth. m. kepéit. L. KEPÉZ.

KÉPEL
,
(kép-el) áth. m. képel-t. Valamit ala-

kít^ formál , képez. Észtani ért. valamely tárgynak

képét öntudatosan felfogja , szokottabban : képlel.

(repraesentat).

KÉPELET v. szokottabban : KÉPLET
,

(kép-

el-et) fn. tt. képeletét, harm. szr. — e. Azon alak vagy

forma , melyet valaki bizonyos tárgyról gondolat-

ban alkot. Különösen észtani ért. az öntudatos észszel

felfogott tárgynak alakja.

KÉPEN, (kép-en) névh. 1. KÉP (3), névh.

KÉPES
, (1) , (kepe-es) mn. tt. kepés-t v. — et,

tb. —ek. Kepékkel rakott , kepékkel bvelked. Ké-

pes föld.

KEPÉS, (2), (kepe-es) fn. tt. kepés-t, tb. —ék.

1) Oly arató, ki nem napszámban , hanem bizonyos,

határozott mennyiség gabonarészért arat. 2) így ne-

vezik néhutt azon arató munkást , ki a markokra ra-

kott gabonát kévékbe szedi, máskép : kötöz.

KÉPES
,
(képes) mn. tt. képes-t v. — et, tb.

—ek. 1) Képekkel bvelked , képekkel ékesített.

Képes gyjtemény, képes bolt. Képes könyv, képes tere-

mek, csarnokok, szobák. 2) Atv. ért. mondjuk beszéd-

rl, írásról, mely a szókat és kifejezéseket , mondato-

kat nem tulajdon értelemben használja , hanem más

tárgyakra alkalmazva , mennyiben köztök bizonyos

hasonlóság létezik, pl. képes kifejezés , midn a hst
harczok mennykövének , a félénk katonát nyúlnak,

nyúlszivünek mondjuk stb. V. ö. KÉP. 3) Atv. ért.

ill, helyes , az adott szabályokkal , körülményekkel

egyez, azoknak megfelel , bizonyos mértéket tartó.

Ebbl ered képesen és képesint. Képesen v. képesint

bánni valamivel. Itt is az alapértelem bizonyos mód
vagy forma , mely szerént valaki cselekszik , vagyis

oly cselekvésmód, mely bizonyos szabályhoz, mérték-

hez hozzá illik , ahhoz alkalmazkodik, annak alakját

mintegy tettel elétünteti.

„Ilyen méltó oktul ö megindéttatott

,

Hogy küldjön általunk neked barátságot

;

S hogy ebben láthasson ö állandóságot

Izent néked tülünk képes kívánságot.

U kívánsága ez : Ez várat kezében

Adjad és ne bízzál nagy keménységedben

,

Haszontalan harag, az ki nincs erben
,

Esztelen , ki kíván az mi lehetetlen.

"

Gr. Zrínyi M.

4) Atv. ért. am. valamire termett, alkalmas, ki bír és

tud oly formán cselekedni , mint kell. Itt a cselekv
er a teend dologgal jön hasonlításba

, pl. Nem va-

gyok képes fölkelni ain. nincs annyi erm , mennyi a

felkeléshez kell, vagyis a vonzó er nincs egyensúly-

ban a visszahúzóval. képes minden gonoszt elkövetni,

azaz, ö olyanforma ember, kitl minden gonosz kite-

lik. Újabb idben : szerzdésképes , váltóképes , kinek

szerzdést, váltót kötnie a törvények tehetséget ad-

nak. Ezt a latin nyelv néha par szóval fejezi ki, mely

máskép hasonlót jelent , némely esetben pedig ca-

pax szóval. 5) Valamire kiképzett , alkalmas. Rokon
vele ez értelemben a latin habilis , finn kuvainen. (A
török itt alább jön elé). 6) A székely s általában er-

délyi szójárás szerént am. lehet. Ugyan hogy képes

ezt tenned f Ha képes, tedd meg. Nem képes = nem
lehet, nem lehet, nem lehetséges, Kolosvárt : nem

képessé (talán : nem képes e t. i. nem lehet ez). Kri-

za J. Ha képes , segélj rajtam , barátom. Szabó Elek.

Nem képes erre magamat adnom. Szabó Dávid. Nem
képes rá nézni. Szatkmár vidékén Mándy Péter. Ré-

gente is. „Ki (=mi) nem képes dolog" 1551-diki

levél. (Levelestár). Épen ezen jelentése van a török

kábil (rzrlehet) szónak, ettl ered : kábüijetzzz képes-

ség, s kábilijetliz=z képes.

KÉPESEN, KÉPESÉNT, KÉPESINT, (kép-

es-en v. képes-ént) ih L. KÉPES alatt, 3).

KÉPESÍT , KÉPESÍT
,

(kép-es-ít) áth. m. ké-

pesítet-tem, —tél, —étt. Képessé alkalmassá tesz. Jo-

gosít.

KÉPESÍTÉS , KÉPESÍTÉS
,

(kép-es-ít-és) fn.

tt. képesítés-t, tb. — ék. Képessé tevés
5
jogosítás.

KÉPESSÉG, (képesség) fn. tt. képesség-ét,

harm. szr. — e. 1) Azon tulajdonság, melynél fogva

valamit képesint teszünk, különösen, mérséklet, bizo-

nyos korlátok közti tartózkodás. 1) Valamire termett-

ség, alkalmasság, tehetség, vagyis azon tulajdonság,

melynél fogva valaki tehet, rendelhet, végezhet vala-

mit , rendelkezhetik valamirl. Szavazati képességgel

birni. Végrendelkczési képesség. Képesség bizonyos hi-

vatalra. V. ö. KÉPES.
KEPESSÉGI, (kép es-ség-i) mn. tt. képesség-it,

tb. — ek. Képességre vonatkozó. Képességi kimutatás

.

KÉPEST, (kép-es-t) névh. Valamihez hasonlítva,

valamihez mérve. Hozzám képest gyermek vagy. Jövedel-

méhez képest kevés a kiadása. Másokhoz képest boldog

vagyok. Mik vagyunk mi dics seinkhez képest ?

„Mert élet-é, melyhez képest a halál kincs V"

Gr. Teleki József, a költ.

Tájdivatosan -ra, -re raggal is viszonyúi : erre képest,

e helyett : ehhez képest.

KÉPESÜL, KÉPESÜL, (kép-es-ül) önh. m. ké-

pesült. Képessé lesz. Jogosul.

KÉPÉSZ
,

(kép-ész) fn. tt. képészt , tb. —ék,

harm. szr. —•«. Mvész, ki képek festésével vagy ké-

szítésével foglalkodik. Arczképész ,
tájképész

, fény-

képész.

KÉPÉSZET,(kép-ész-et) fn. tt. képészet-ét, harm.

szr. — e. Képek festésével foglalkozó mvészet.

KEPESZKEDIK, (kep-esz-kéd-ik) k. m. ke-

peazhkl tem ,
— tél, — étt. A inélyhangu kapaszkodik

igének magashangu változata ; máskép : g^beszkedik.

V. ö, KAPASZKODIK.
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KEPESZKÉDIK. (kép-esz-kéd-ik) k. m. képesz-

kéd-tem ,
—tél, — étt. Kriza J. szerént „rémesen rá-

mereszkedik mint egy fakép." V. ö. KEPPED.

REPESZTET
,

(kep-esz-tet) önh. m. kelesztet-

tem, — tél, —étt. Kemenesali szó. L. KEPESZKÉ-
DIK. Oly alkotású mint ,kaptat.'

KEPÉT, falu Temes in.; helyr. Kepet-re, —én,
— röl.

KÉPETLEN
,
(kép-etlen) mn. tt. képetlen t, tb.

—ék. Képek nélküli, amiben vagy abol kép nincsen.

Képetleu terem. Képetlen falak. Képitlen imakönyv.

KÉPEZ, (kepe-ez) önh. m. kepéz-tem ,

— tél,—étt
,

parancs. —í. 1) A gabonakévéket kepékbe

rakja. 2) Az aratónak vagy aratóknak járó részt ki-

jelöli.

KÉPEZ, (kép-ez) átk. m. képez-tem ,
— tél,

— élt, vagy képzettem, képzettéi, képzett, htn. —ni v.

képzeni, par. — z. 1) Valaminek a képét valamely

anyagból, pl. márványból, gipszbl, viaszból, agyag-

ból stb. kialakítja. Gránitból szobrot képezni. Már-

ványból orozlánt képezni. Pázmánnál is : kiképezi am.

efformat, effingit. 2) Valamely testi anyagnak más

alakot ad , vagy abból más testet alkot. A természet

az elrohadt növényekbl új növényeket képez. 3) Vala-

mely testetlen tárgyat is egy egészszé alakít. így
szót képzünk , midn valamely más fogalom kifejezé-

sére hangváltoztatással , el-, közbe-, utótéttel stb.

valamely egyszerbb szóból más szót alkotunk, pl.

vág igébl az á-nak é-vé változtával lett : vég név
;

így bök-böl utótéttel is : bika ; különösen a magyar-

ban szóképzés leginkább valamely utóhang, utótét se-

gítségével történik. V. ö. KÉPZ fn. 4) Valaminek

alakját eszével felfogja
,
gondolatjában eléállítja.

„Képzem, hogy nehéznek tetszék szivének."

Istvánfi Pál a XVI. századból.

„Képzé , hogy alkolmas lenne
,

Hogy imezkképpen tenne."
1

Katalin verses legendája.

Innen ered a képzel, képzelem, képzeldik. 5) Atv. ért.

valakit kimvelés , oktatás által tökélyesbít, s bizo-

nyos hivatalra , életmódra , mvészetre, mesterségre

stb. alkalmassá, ügyessé tesz. Valakit papnak, kato-

nának képezni. Ügyvédségre, festészetre , színészetre,

állami hivatalviselésre képezni valakit. Magát képezni,

kiképezni a tudományokra.

KÉPEZDE, (kép-ez-de) fu. tt. képezdé-l. Széles

ért. intézet , melyben bizonyos tudományra , mester-

ségre stb. rendszeres oktatást nyernek az illet lauít-

ványok. Különösen, tanoda , melyben elemi oskolata-

nítókat képeznek. (Praeparandia).

KÉPEZDEI, (kép-ez-de-i) mn. tt. képezdei-t, tb.—ek. Képezdéhez tartozó, abban mköd, azzal fog-

lalkodó, stb. Képezdti tanulmányok, ismeretek. Képez-

dei tanárok.

KÉPEZÉS, (kepeez-és) fn. tt. kepézés-t , tb.—ék, harm. szr. —e. 1) Aratói munka, midn >

learatott gabonát kepékbe kötik , és öszverakják. 2)

Az aratórésznek kijelölése.

KÉPEZÉS, (kép-ez-és) fn. tt. képezés-t
, tb.

—ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valamit

vagy valakit képezünk. V. ö. KÉPEZ.

KÉPEZET, 1. KÉPZET.

KÉPEZETLEN, (kép-ez étlen) mn. Ami vagy

aki nincs képezve. Határozóként am. képezetlenül,

képezetlen állapotban.

KÉPEZETLENSÉG
,

(kép-ez-etlen-ség) fn. tt.

k spezetlenség ét. Képezetlen állapot vagy minség.

KÉPEZHET, (kép-ez-ket-) mn. tt. képezhetöt.

Amit képezni vagy akit kiképezni lehet.

KÉPEZHETSÉG, (kép-ez-het-ö-ség) fn. tt.

képezhetségét. Tulajdonság , melynél fogva valami

képezhet vagy valaki kiképezhet.

KÉPFARAGÁS
,
(kép faragás) ösz. fn. Képz -

mesterség, illetleg ehhez tartozó munkálkodás, mely

által valaki kbl , fából stb. képeket vagyis szobro-

kat faragva alakít.

KÉPFARAGÓ
,

(kép-faragó) ösz. fn. Személy

vagy mester , ki fából vagy kbl képeket , illetleg

szobrokat farag, alakít.

KÉPFÉDÉL, (kép-fédél) ösz. fn. Fedél, me-

lyet leginkább a szabad ég alatt álló képek, szobrok

fölé tesznek.

KÉPFEJTÉGETÉS, (kép-fejtégetés) ösz. fn. Az
oly képek jelentéseinek értelmezése , melyek rendem

hetük helyett a gondolatok följegyzésére használtat-

nak, milyenek pl. a régi egyiptomi hieroglyphek, vagy

a jeleimen divatozó képtalányok. (Rebus).

KÉPGYÁRTÁS
,

(kép gyártás) 1. KÉPFARA-
GÁS.

KÉPGYJTEMÉNY, (kép-gyüjtemény) ösz. fn.

Több képekbl álló gyjtemény, különösen az úgy-

nevezett képcsarnokokban, és képteremekben, képtá-

rakban.

KÉPGYÜJTÖ
,
(kép-gyüjtö) ösz. fn. Személy,

ki képek gyjtésével foglalkodik , vagy képeket sze-

ret gyjtögetni.

KEPICZKÉL, (kep-icz-ke-el) önh. m. kepiczkél-t.

Ideoda kapkodva, rugdalódzva mozog, mint aki a vizbe

akar fúlni, vagy mint a kis gyermek , ki a bölcsben

vagy dajkája ölében nyugtalankodva kezeit , lábait

hányjaveti. Rokon vele st k eltét nélkül azonos :

eviczkél, olyan alkotású mint hahuczkol.

KEPICZKELÖDIK
,

(kep icz-k-el-öd-ik) k. m.

kepiczkelöd-tem, —tél, —ott. L. KEPICZKÉL.

KÉPIK, (kép-ik) k. m. kép-tem , —tél, —étt.

L. KÉPPED.
KÉPIMÁDÁS

, (kép-imádás) ösz. fn. A hatvá-

nyozásnak vagyis babonás hitvallásnak azon neme,
mely akár az Istent, akár valamely isteni tulajdonsá-

got, akár embert vagy más állatot ábrázoló képeknek
Isten gyanánt hódol, s azoknak a legfbb tisztelet ne-

i;ét. adja. Ettl különbözik a keresztényeknél bevett
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képtisztelet, mely' tulajdonkép nem magát a szent ké

pet, hanem azt illeti,, kit azon kép ábrázol.

KÉPIMÁDÓ
,
(kép-imádó) sz. mn. és fn. Ba-

bonás hitvallású bálványozó , ki képeket , szobrokat

imád. V. ö. KÉPIMÁDÁS.

KÉPÍRÁS, (kép-irás) sz. fn. 1) írás neme, mely

betk , és szók helyett képeket használ. V. ö. KEP-

BÉTÜ. 2) A képzó'müvészetnek azon neme, mely

mindenféle tárgyakat ,
saját színeiket utánozva, fest.

Képírást tanulni. Képírással foglalkodni.

KÉPIRAT ,
(kép-irat) sz. fn. 1) L. KÉPÍRÁS

1). 2) Rajzolt vagy festett kép.

KÉPÍRÓ, (kép-iró) sz. fn. Általán személy, ki

képeket rajzol, fest. Különösen oly személy, ki a tár-

gyakat saját színeikkel lefesteni és eléadni érti. Más-

kép : festesz, népiesen általában : fest.

KÉPÍRÓI, (kép-irói) ösz. mn. 1) Képirót illet,

ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Képírói eszközök. Kép-

irói felfogása valamely arcznak , tájnak. 2) Olyan

alakú, mely szépsége, érdekessége miatt lefestésre ér-

demes. Képírói fekvés város.

KÉPIRÓPOLCZ, (kép-iró-polcz) ösz. fn. Polcz,

mely képírásra, képrajzolásra szolgál.

KÉPÍRÓSKODÁS
,

(kép-iróskodás) ösz. fn.

Képírással , mint képzmvészettel , festészettel fog-

lalkodás.

KÉPIRÓSKODIK
,

(kép-iróskodik) ösz. k. m.

képiróskodtam, — tál, — ott. Képírással, festészettel

foglalkodik, azt mint különös, vagy kedvet mestersé-

get vagy mvészetet gyakorolja.

KÉPIRÓSÁG, (kép iróság) ösz. fn. Képírói, fes-

tészí mvészet vagy mesterség.

KÉP1RTÓ, (kép-irtó) ösz. fn. 1. KÉPDULÓ.
KÉPJEL, (kép-jel) 1. KÉPBETÜ.
KÉPJELIRAT, (kép-jel-irat) ösz. fn. 1. KÉP-

BETÜIRAT.
KÉPLÁB, (kép-láb) ösz. fn. 1. KÉPAL.
KEPLAP

,
(kép-lap) ösz. fn. Az éremnek azon

oldala, melyre a fejedelem képe vagy más jelkép van

nyomva.

KÉPLEG
,
(kép-leg) ih. Nem tulajdon értelem-

ben, hanem mást képezve , más valamihez hansonlít-

va, például , képleg van mondva : rózsaarcz, biborajk,

bogárszem, hollóhaj, bársonykacsócska.

KÉPLEGÉS
,

(kép-leg-és) mn. tt. képlegés-t v.— et, tb. — ek. Ami képleg , azaz képes értelemben

van véve. Képleges kifejezések. Képleges költi leí-

rások.

KÉPLEIRÁS
,

(kép-le-irás) ösz. fn. Valamely
kép jelentéseinek értelmezése, magyarázása.

KÉPLEL
,
(kép-el-el) áth. m. képlel-t. Gondo-

latban valamely tárgynak képét maga elé állítja.

KÉPLELÉS, (kép-el-el- és) fn. tt. képlelés-t , tb.—ék. Cselekvés, midn valamit képlelünk.

KÉPLET, (kép-el-et) fn. tt. képlet-ét. 1) Azon
alak , melyet valamely tárgyról az elme magának al-

kot. 2) Természeti testek átalakulásának eredménye
;

de ezen értelemben helyesebb : képzet vagy képzd-
mény ; és mint cselekvény : képzdés; mert ,képel'

törzset küh , anyagi értelemben nem helyesen hasz-

nálnék. 3) A mér- vagy vegytanban betk és szá-

mok képében eléállított valamely tétel. (Formula).

KÉPLETES
,
(kép-el-et-es) mn. tt. képletés-t v.— et, tb. —ek. Képletben létez , képletben eléadott.

KÉPLETI, (kép-el-et-i) mn. tt. képlet-t. Kép-
letre vonatkozó.

KEPLOMUVESZET, (képlö- mvészet) 1. helye-

sebben : KÉPZMVÉSZET.
KÉPMAGYARÁZAT, (kép-magyarázat) ösz.

fn. Valamely képmü jelentésének
, czélzatának meg-

fejtése, felvilágosítása.

KÉPMÁS, (kép-más) ösz. fn. 1) Eredeti kép
után festett vagy faragott kép. 2) Szélesb ért. hason-
lósága bizonyos tárgynak egy másikhoz

, különösen
az emberi arcznak vagy valamely tulajdonságnak.

Ezen ifjú arcza , beszédmódja , mozdulata, édes apjáé-

nak képmása.

KÉPMÁSÍTÁS, (kép-másítás) ösz. fn. Vala-
mely szónak átvitt értelemben használása. (Meta-
phora).

KÉPMÁSOL
,
(kép-másol) ösz. áth. m. képmá-

sol-tam, — tál, — t. Valamely képnek mását veszi, az-

az annak alakjára egy másikat fest, vagy farag stb.

KÉPMÁSOLÁS, (kép-másolás) ösz. fn. Cse-

lekvés
, illetleg festés vagy vésés , faragás , mely

által valaki eredeti kép vagy szobor után hasonlót

alkot.

KÉPMETSZ
, (kép-metsz) ösz. fn. Általános

nevezése azon képzmvészeknek, kik valaminek ké-

pét fába, kbe, érczbe vésik , s mintegy bele vágják,

különböztetésül a képfaragóktól, kik a képeket bizo-

nyos anyagból küls idomítás , faragás , simítás által

készítik, vagy kik dombormüveket képeznek.

KÉPMUTALAT, (kép-mutalat) a Müncheni co-

dexben am. képmutatás. A Nádor- és Góry-codexben :

képmutatás. L. KÉPMUTATÁS.
KÉPMUTALÓ

,
(kép-mutaló) ösz. fn. A Mün-

cheni v. Tatrosi-codexbeu , Góry-codexben stb. am.

képmutató. „Es mikor imádkoztok , ne legyetek

ezomorók, miként képmutalók" Máté. 6. „Mikor ke-

dig böjtölendetek, ne akarjatok lennetek szomorók,

miként képmutalók." u. o. „Képmutaló, vesd ki el-

szer a gerendát te szemedbl." Máté 7. „Ezellyetéu

átkozott gonosz nemzet, képmutalóknak döge." Gó-

ry-cod. Mai szokás szerént : képmutató.

KÉPMUTATÁS, (kép-mufatás) ösz. fn. 1) Szé-

les ért. azon neme a gondolatok és érzelmek nyilat-

kozásának, melynél fogva valaki mást gondol és érez

belül, s mást mutat külsleg. 2) Szorosb ért. tettetés,

midn valaki úgy mutatkozik , mintha valamit nem
tudna , nem értene

,
pl. midn a vádlott gonosztév

úgy nyilatkozik szóval és arczvonásokkal , mintha a
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kérdéses vádról semmi tudomása nem volna. 3) Leg-

szorosb ért. tettetés , melynél fogva az erkölcstelen,

vallástalan ember úgy beszél , külsleg úgy viseli

magát, mintha legjámborabb, legvallásosabb volna.

Ezeket feddé legszigorúbban Idvezítnk, midn mon-

da : Jaj nektek képmutatók. A képmutatásnak jel-

leme, holmi külsségekkel , vallási szertartásokkal a

szívnek romlottságát , erkölcstelenségét palástolni.

Ezeket nevezi Urunk báránybrbe öltözött farkasok-

nak, s hasonlítja k< t a bemeszelt sírokhoz , melyek

kívülrl fehérlenek , belül pedig telvék undok csont-

vázakkal. Régiesen : képmutatás (Nádor cod.), kép-

mutatót (Tatrosi cod.).

KÉPMUTATÓ, (képmutató) ösz. mn. és fn. Ki

szóval és tettel máskép nyilatkozik , mint belül gon-

dol és érez. 2) Ki oly érzelmeket mutat kü'sleg,

melyek szivében nem léteznek, tehát tettet. 3) Szo-

ros ért. személy, ki külsleg magát erkölcsösnek, eré-

nyesnek , vallásosnak színleli, holott valósággal er-

kölcstelen és vallástalan. Régiesen : képmutató. V. ö.

KÉPMUTATÁS.

KÉPMU, (kép-m) ösz. fn. Általán minden m,
mely valaminek képét faragva , rajzolva , festve stb.

tünteti elé. 2) Szoros ért. festett kép , különbözteté-

sül a szobormtl, dombormtl stb.

KÉPMÜVÉSZ, (kép-müvész) ösz. fn. Á talán,

minden mvész , ki képmüvek készítésével bármely

módon foglalkodik, ú. in. festesz, szobrász.

KÉPMÜVÉSZET, (kép- mvészet) ösz. fn. Ál-

talán mvészet , mely képmüvek eléállitásával fog-

lalkodik ; festészet, szobrászat. Különbözik : képz-

mvészet.

KÉPNYOMAT
,

(kép nyomat) ösz. fn. Festett

vagy rajzolt képnek nyomtatás általi másolata.

KÉPNYOMÓ
,
(kép-nyomó) ösz. fn. Mester , ki

fába , kbe , rézbe , aczélba metszett , vésett képeket

nyomtatás által lemásol.

KÉPOSZLOP, (kép oszlop) ösz. fn. 1) Széles

ért. minden oszlop , azaz szobor , mely valamely ké-

pet tüntet elé. 2) Szorosb. ért. szilárd anyagból ké-

szített, emelt vagy szabadon álló kép. 3) Az
épületeken egész vagy töredék emberalakok , me-

lyek dereka rendesen négyszög talapkövön nyug-

szik.

KÉPÖNTÖ
,
(kép-önt) ösz. fn. Mümester , ki

érczbl, gipszbl stb. képeket önt.

KÉPÖNTÖDE
,

(kép öntöde) ösz. fn. Mhely,

melyben képeket öntenek.

KÉPPED, (kép-ved, v. kép ü-ed) önh. m.

képped-t. Erdélyben leginkább el igekötvel am. bá-

multában , csodálkozva valamin elhl , eláll szeme

szája , mintegy (fa- vagy bálvány-) képpé változik.

Másképen : képik. Elhéppedtem vagy elképtem rajta.

(Kriza J.). Innen : képpedtiben v. képtiben am. szeme

szája elállván, elbámultában. Lehet úgy is értelmezni,

(mivel ,elképik,' ,<>lképped' szókat leginkább el igekö-

tvel használják) hogy ,képében elváltozik', amit így

is fejeznek ki : ,kikél a képibl'.

KÉPRÁMA
,
(kép ráma) ösz. fn. Ráma , vagyis

keret , mely a képet körülfoglalja. Aranyozott kép-

ráma.

KÉPREGE
,

(kép-rege) ösz. fn. Képes kifeje-

zésekbl szerkezett, valamit példázó beszéd vagy le-

írás. (Allegória).

KÉPREMEK, (kép remek) ösz. fn. Remekm a

képészetben.

KÉPROMBOLÁS, KÉPROMBOLÓ, 1. KÉP-
DULÁS, KÉPDULÓ.

KÉPRONTÓ, 1. KÉPDULÓ.
KÉPSÉG

,
(kép-ség) fn. tt. képség-ét. A széke-

lyeknél am. csoda, elcsodálkozás. Megfogta a képség

= csoda fogta. Kriza J. V. ö. KÉPPED.

KÉPSZÁL, (kép-szál) ösz. fn. 1. KÉPSZO-
BOR.

KÉPSZATÓCS , (kép-szatócs) ösz. fn. Kupecz-

féle kis kalmár, ki vásárokon kirakodva vagy házal-

va , vagy országot járva árulgatja jobbára mübecs

nélküli mázolt képeit.

KEPSZER, (kép-szér) ösz. fn. Szokás vagy tör-

vény által behozott, magállapított mód , melyet bizo-

nyos mködésekben , törvényes eljárásokban stb. kö-

vetni kell. Nem igen jött divatba. Szokottabban

:

formaság
,
formaszerség , alakszerség. (Formalitás).

KÉPSZOBOR, 'kép-szobor) ösz. fn. 1. KÉP-
OSZLOP, 1). 2).

KÉPTALÁNY, (kép-talány) ösz. fn. Talány,

mely képekben , néha egyes betkkel vagy szókkal

vegyítve adatik elé. (Rebu3).

KÉPTAN
,

(kép-tan) ösz. fn. 1) Tan , mely a

képmüvészet szabályait tárgyalja. 2) Mesterség, mely

jelképek által erkölcsi igazságokat , tanulságokat ad

elé, vagy azokat értelmezi, fölvilágosítja.

KÉPTÁR, (kép-tár) ösz. fn. Csarnok vagy te-

rem, mely képek gyjteményével diszeskedik. A ma-

gyar nemzeti múzeum képtára.

KÉPTELEN
,
(kép-telen) mn. tt. képtelen-t , tb.

—ék. 1) Képek nélkül lev , képek nélkül szkölkö-

d. Képtelen imakönyv. Képtelen templom , szabato-

sabban : képetlen. 2) Idomtalan , formátlan , mi úgy
el van rútítva , alakjából kiforgatva , hogy valóságos

képét nem ismerhetni. Innen átv. ért. mondjuk oly

dologról , mely a rendes , szokott állapottól egészen

elüt , avval meg nem egyeztethet. Képtelen drága,

am. renden, mértéken kivül. Képtelen nagy. Képtelen

beszéd , állítás , mely a józan ész szabályaival nem

egyezik. 3) Átv. ért. kinek ereje nincsen a teend

dologgal arányos viszonyban, vagyis a teend sokkal

több, és nagyobb , mint a hozzá mérett er ;
valamit

tenni nem képes , valamire tehetetlen. Sebes lába

miatt képtelen a gyalog utazásra. Ily sok teher viselé-

sére agg korom miatt képtelen vagyok. Határozóként

am. képtelenül.
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KÉPTELENSÉG
,

(kép-telen-ség) fa. tt. képte-

j-ét, harm. szr. —e. 1) Idomtalanság, formátlan-

ság. 2) Átv. ért. oly állapot vagy rmnemség , mely

minden mértéken vagy arányon kivül van , mely az

ész szabályaival meg nem egyeztethet. Egy ember-

nek százzal szembeszállni képtelenség. Ázt állítani, hogy

valaki ugyanazon idöperczben két távol helyen jelen

volt, valódi képtelenség. 3) Átv. ért. azon állapot, mi-

dn valakinek ereje a teendvel arányban nincs , s

azzal megküzdeni nem bir. V. ö. KÉPTELEN , KÉ-

PES.

KÉPTELENÜL
,

(kép-telen-ül) ih. 1) Idomta-

lanul, formátlanul. 2) Mértéken túl. Képtelenül drága

pénzen venni valamit. 3) Az ész szabályaival homlok-

egyenest ellenkez módon. Képtelenül beszélni , állí-

tani valamit. 4) Nem elegend ervel, nem képes ál-

lapotban vagy minségben. V. ö. KÉPTELEN.
KÉPTEREM

,
(kép-terém) sz. fa. Képgyüjte-

ménynyel díszített terem.

KÉPTET, (kép-tet) áth. m. képtet-tem , —tél,

— éti. A székelyeknél am. bámít. ijeszt. Kriza J. —
V. ö. KÉPPED.

KÉPTÖRÉS, KÉPTÖR, 1. KÉPDULÁS, KÉP-
DULÓ.

KÉPÜREG, (kép-üreg) sz. fa. A falban alakí-

tott üreg, vagyis fülke, melybe vagy festett képet he-

lyeznek, vagy képszobrot állítanak.

KÉPVARRÁS, (kép-varrás) sz. fa. Képeket, s

más alakokat himz tvel készít foglalkodás.

KÉPVISEL
,
(kép-visel) sz. áth. Egyike azon

igéknek , melyeknek más rendes igék módjára rago-

zása nem a magyar nyelv természete szerént történik.

Mert egyedül ,valakinek képét viselni' a helyes szóköté-

si alak, de,valakit képviselni' egészen magyartalan, ma-

gyartalanabb az, erszakolni' szónál, mert ebben ,er-

szak' a közvetlen összetétel ; Hasonló : képmás, kép-

másol. ,Képviselni' alak ugyan magában olyan alakú,

mint : favágni, zabaratni, háztüznézni : de ezeket így

csak a határtalan módban használjuk, legfölebb igésne-

veknél : favágás, favágó stb. de így soha sem ragozzuk

:

favágók, zabaratok, hanem : fát vágok, zabot aratok,

tehát : képet viselek, vagy szokottan : valakinek ké-

pét viselem. Azonban ez összetételben, mint a czikk

felülirata tartja, már annyira elhatalmazott, hogy még
a szenved igeragozásba is átment : képviseltetem,

képviseltetel, képviseltetik, s teljes kiküszöböltetését

alig reméljük. A figyelmeztetés inkább arra szolgá-

land , hogy több hasonló magyartalanságtól óvakod-

junk. Azonban képviselés , képvisel , épen úgy , mint

favágás, favágó, zabaratás, zabarató, tökéletesen sza-

bályosak.

KÉPVISELÉS, (kép viselés) ösz. fa. Cselekvés,

mködés, különösen a polgári életben, törvénykezés-

ben, tanácskozásban , szavazásban stb. melyet valaki

másnak személyében mint annak megbizottja , felha-

talmazottja végez.

KÉPVISELET
,

(kép-viselet) ösz. fa. Átv. ért.

a polgári viszonyokban, alkotmányos életben stb. je-

AKAD. NAGY SZÚTÁR. III. KÖ!.

lenti azon állapotot , melyben valaki egy másiknak

i vagy többeknek személyében mint megbizott mkö-
dik, intézkedik, rendelkezik, szavaz stb.

KÉPVISELETI
,
(kép-viseleti) ösz. mn. Képvi-

selethez tartozó , azt illet , arra vonatkozó. Képvise-

j

leti rendszer. Képviseleti utón intézkedni valamirl. V.

|

ö. KÉPVISELET.

KÉPVISEL
,

(kép-visel) ösz. mn. és fa. Ki

I valamit másnak személyében, mint annak megbizottja,

j
meghatalmazottja, küldöttje teszen, rendel, végez, in-

téz. Kerületi, megyei, városi képviselk az országgylé-

sen. Képviselk háza. Képvisel testület.

KÉPVISELI, (kép-viseli) mn. tt. képviseli-t,

tb. —ek. Képviselt v. képviselket illet, arra vagy

azokra vonatkozó. Képviseli minség
,
jogosultság,

meghatalmazás. Képviseli testlet.

KÉPVISELSÉG, (kép-viselség) ösz. fa. Kép-

viseletre felhatalmazott állapot. Képviselséget keresni,

gyakorolni. V. ö. KÉPVISELET.

KÉPVONÁS
,
(kép-vonás) ösz. fa. Az emberi

képnek vagyis arcznak némely jellemz vonása

,

akár természetesen s a korokhoz képest fejldött ki,

akár a kedély s indulatok hatalma által nyilatkozik.

Szelíd , nyájas képvonás. Haragos , irigy képvonás.

Máskép : arczvonás v. arczvonal.

KÉPZ, 1. KÉPEZ.

KÉPZÉKÉNY
,

(kép-ez-ék-ény) mn. tt. képzé-

keny-t v. —et, tb. —ek. Természeti hajlammal, ügyes-

séggel biró, melynél fogva az ismeretek, mesterségek,

tudományok, illetleg mveltség fokára, oktatás, gya-

korlás utján eljuthat ; kit valamire képezni lehet. Vi-

tethetik dologra is. L. KÉPEZHET.
KÉPZÉKÉNYSÉG

,
(kép-ez-ék-ény- ség) fa. tt.

képzékénység-ét , harm. szr. —e. Tulajdonság , illet-

leg lelki vagy testi tehetség , melynél fogva valakit

mvelni, idomítani stb. lehet. V. ö. KÉPZÉKÉNY és

KÉPEZ.
KÉPZEL, (kép-ez el) áth. m. képzel-t. 1) Vala-

minek képét gondolattal felfogja , maga elé állítja,

tünteti. Csatát képzelni , am. a csata képét gondolat-

tal maga elé állítani. Képzelem, mi történt, am. gon-

dolattal látom. Képzeld csak, mint jártam. Képzelhetni

mily nagy lesz az öröm. 2) Olyasmit gondol, ami va-

lósággal nem létezik , minek megfelel mása vagy

eredetije nincs , hanem egyedül a mköd ész szüle-

ménye. Ijeszt rémeket képzelni. Nincs az úgy, csak

képzeled. A bolondok igen furcsa dolgokat képzelnek.

Azt képzeli, hogy a legokosabb ember.

KÉPZELEG, (kép-ez-el-ég) önh. és gyakor. in.

képzelég-tem, —-tél, képzelgétt, htn. — ni v. képzelgéni.

Hiú, üres képeket alkot magának, eszét, gondolkozá-

sát oly képekkel foglalkodtatja , melyeknek semmi

valóság nem felel meg.

KÉPZELEM
,

(kép-ez-el-ém) fa. tt. képzelm-et,

harm. szr. — e. 1) Azon észkép v. képek, melyeket va-

laki vagy valóságos tárgyakról alakít, vagy hiú, üres

35
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elmefuttatások által tüntet maga elé, máskép : képze-

mény. 2) Használják ,képzelet' helyett is.

KÉPZELÉMDUS, (képzelém-dús) 1. KÉPZE-
LETDÚS.

KÉPZELÉS, (kép-ez-el-és) fn. tt. képzelés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. A gondolkozó ész mködése,
midn képzel valamit. V. Ö. KÉPZEL.

KÉPZELET, (kép-ez-el-et) fn. tt. képzelet-ét,

harm. szr. —e. 1) Azon kép , melyet valaki elméjé-

ben bizonyos tárgyról alakít. Nincs róla képzeleted,

mennyit kellett szenvednem. 2) Oly kép, milyet valaki

a tapasztalat után , de némi módosítással alkot , és

összeállít. Ilyenek a költi képzeletek. 3) Üres , hiú

kép , melyet a tapasztalás és valóság alapjától tá-

vozó, és csapongó elme alkot. Hiu képzeletekben élni.

„A forró képzelet csapongva jár."

Kisfaludy K.

KÉPZELETDÚS, (képzelet-dús) ösz. mn. Kép-

zeleti tárgyak eléállitásában vagy festésében kitn te-

hetség 5 vagy tárgyra vitetve , melyben a képzeleti

tünemények gazdagon nyilatkoznak.

KÉPZELETI, (kép-ez-el-et-i) mn. tt. képzeleti-t,

tb. —ek. Képzeletben létez' ; képzeletre vonatkozó.

Képzeleti tárgyak, lények, alakok, tünemények. Képze-

leti világ. Képzeleti erö, tehetség.

KÉPZELG, 1. KÉPZELEG.

KÉPZELGÉS . (kép-ez-el-ég-és) fn. tt. képzel-

gés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Az elmének azon ne-

m mködése, melynél fogva képzeleg, azaz hiú, üres

képekkel foglalkodás, az elmének oly gondolatokon

való futtatása , melyeknek valódi , tapasztalati alap-

jok nincs , st az okoskodó észnek szabályaival sem

egyezk.

KÉPZELG, (kép-ez-el-ég-) mn. és fn. tt. kép-

zelg- 1. Hiú , üres gondolatokkal, képekkel bíbeld.
Szoros ért. ki a tapasztalást és valóságot mellzve
egyedül saját elmekoholmányaiban él. (Phantasta).

KÉPZELHETETLEN,KÉPZELHETLEN,(kép-
ez-el-het-[et-]len) mn. tt. képzelhetetlen-

1 , tb. — ék.

1) Szoros ért. amit eszünk szabályai szerént , vagy

korlátoltsága miatt képzelni nem birunk , tehát ami

megfoghatatlan. 2) Nagyító kifejezéssel am. valami

rendkívül való különössége, nagysága, szokatlansága

miatt annyira meglep , hogy megáll az eszünk bele.

Képzelhetetlen vakmerség.

KÉPZELHETETLENSÉG, KÉPZELHETLEN-
SEG, (kép-ez-el-het-[et-]len-ség) fn.tt.képzelhetetlemég-

ét, harm. szr. — e. Valaminek oly tulajdonsága vagy

állapota, melyet képzelni, illetleg felfogni lehetetlen.

Az örökkévalóságnak képzelhetetlensége.

KÉPZELHET
,

(kép-ez-el-het-) mu. tt. kép-

zelhetö-t. Amit képzelni, illetleg, vélni, gondolni, fel-

tenni lehet. Képzelhet, mint örülend azon.

KÉPZELMÉNY
,

(kép-ez-el-mény) fn. tt. kép-

zelmény-t, tb. — ék. Képzelt lény, képzelt valami. Sa-

jó.' képzelményeiben gyönyörködni.

KEPZELMI, (kép-ez-el-em-i) mn. tt. képzelmi-t,

tb. — ek. Képzelemre vonatkozó, képzelemben létez.

Képzelmi er. Képzelmi tárgyak.

KÉPZEL ,
(kép-ez-el-) mn. tt. képzelt. Aki

vagy ami valamit képzel. Arany hegyeket képzel áb-

rándos. Képzel er, tehetség.

KÉPZELÖDÉS, (kép-ez-el--d-és) fn. tt. képze-

lödés-t , tb. — ék. harm. szr. — e. Az elmének azon

mködése , melynél fogva képzeldik. Képzeldésben

élni. Hiú
,
furcsa képzelödések. Képzeldésbl beteg.

Ijeszt, szomorú, édes, szerelmi képzelödések.

KÉPZELDIK, (kép-ez-el--d-ik) belsz. m.

képzeld-tem, — tél, —ött, htn. — ni. 1) Képzeletek-

kel veszdik , bibeldik , foglalkodik. Holmi fényes

jövrl képzeldik. Mondják kivált oly emberrl , ki

holmi kedvetlen, szomorú, ijeszt képeket alkot ma-

gának , milyenek a betegek , lépkórosok , félénkek,

gyanúskodók. 2) A székelyeknél mintegy személyte-

lenül am. tetszik, rémlik, rémzik. Nekem úgy képzel-

dik am. nekem úgy tetszik. Kriza J. Néhutt : képzik.

KÉPZELD
,

(kép-ez-el--d-ö) mn. tt. képze-

ld-t. Képzeletekkel veszd , bíbeld , foglalkodó,

mulató. Képzeld beteg. Képzeld lépkóros. Hirrl,

dicsségrl képzeld vitéz. Képzeld szerelmesek. Kép-

zeld er, tehetség. V. ö. KÉPZELDIK.
KÉPZELÖSKÖDIK

,
(kép-ez-el--s-köd-ik) k.

m. képzelösköd-tem, — tél, —ott. Hiú, üres, alaptalan

koholt elmeképekkel veszdik
,
gyakran vagy folyto-

nosan képzeldik.

KÉPZELT, (kép-ez-el-t) mn. tt. képzelt-et. Amit

valaki képzel , valóságban nem létez. Képzelt rém,

betegség, veszedelem.

KÉPZEMÉNY, (kép-ez-e-mény) fn. tt. képze-

mény-t, tb. —ék. 1. KÉPZELEM.
KÉPZEMÉNYI, (kép-ez-e-mény-i) lásd : KÉP-

ZELMI.
KÉPZÉS, (kép-ez-és) fn. tt. képzés-t , tb. — ék,

hárm. szr. — e. Altalán cselekvés , mely által valaki

képez valamit vagy valakit. Szóképzés. A cselekvés

vonatkozhatik dologra is. A természet képzési ereje. V.

ö. KÉPEZ. Különösen az elmének mködése, midn
valamely tárgyról képet alakít.

KÉPZET, (kép-ez-et)fn. tt. képzet-ét, harm. szr.

—e. 1) Azon alak vagy forma, vagy kép, melyet a

gondolkodó elme valamely tárgyról alkot , képlet,

képzelet.

„Bús elmém rajtad tndik
,

Csak kivan , sóhajt
,
gyötrdik.

Édes fojtó képzetek !

Mind ez amit tehetek."

Csokonai.

2) Valamely anyagi , küls testi képzés eredménye.

Ásványi képzetek a föld gyomrában.

KÉPZETLEN, 1. KÉPEZETLEN.
KÉPZETTSÉG

,
(kép-ez-ett-ség) fn. tt. képzett-

ségét. Kiképzett állapot vagy minség.
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KÉPZIK, (kép-ez-ik) személytelen ige ; m. kép-

zett. L. KÉPZELDIK, 2).

KÉPZ, (1), (kép-ez-) mn. tt. képzt. Aki vagy

ami valakit vagy valamit képez, ennek minden jelenté-

seiben. Képz mesterség , képz mvészet. Jó erkölcsö-

ket képz oktatások
,
példaadások. Új testeket képz

természet. Mvészeket, énekeseket , színészeket képz ta-

noda. Gazdákat, papokat képz intézet. Jó nket, anyá-

kat képz neveln. Képz er, képz tehetség am. kép-

zel er v. tehetség.

KÉPZ, (2), (kép-ez-ö) fn. tt. képzt. A nyelv-

tudományban különösen így nevezzük azon szórészt,

szóhangot vagy hangokat , melyeknek segítségével a

nyelvszellem más új fogalom kifejezésére más új szót

alkotott vagy alkot
,

pl. ,él
£ igébl : élés , élet , él,

élénk, éldel, élv, élemény, élelem, eledel, eleség stb.

melyekben az -és, -et, -ö, -énk, -del, -v, -emény, -elem,

edel , -eség szóhangokat képzknek nevezzük , me-

lyekbl újabb képzk segítségével újabb fogalmak

jelölésére ismét újabb szók származhatnak, pl. élénk-

en , éléok-ség , éldeled , élv-ez , élelm-es , élelm-ez

stb. stb.

KÉPZDÉS
,

(kép-ez--d-és) fn. tt. képzdés-t,

tb. — ék, harm. szr. — e. Önmagát képz mködés,
vagyis a képzésnek azon neme , mely a képzre ma-

gára hat vissza, önképzés. V. ö. KÉPZDIK.
KÉPZDÉSI, (kép-ez--d-és-i) mn. tt. képzdé-

si-t, tb. — ek. Képzdést illet, ahhoz tartozó, arra

vonatkozó. A jegeczek különböz képzdési fokai.

KÉPZDIK
,

(kép-ez--d-ik) belsz. m. képzd-

tem, —tél, — ött. Mintegy önmagában, saját erejébl,

bels mködés által alakúi , miveldik. 1) Mondjuk
természeti küls tárgyakról. Képzdnek a jegeczek.

Némely csúcsos hegyek tzokádás által képzdtek. 2)

Mondjuk emberekrl, kik saját iparkodásuk, fáradsá-

guk által miveldnek, bizonyos tudományokban, mes-

terségekben ügyesekké alakúinak. Háborúban képzd-

nek a jó vezérek és vitézek. Gyakorlat által színpadon

képzdik a színész.

KÉPZDMÉNY, (kép-ez--d-mény) fn. tt. kép-

zdménye, tb. — ék. Képzdés eredménye, különösen

természeti tárgyaknál.

KÉPZINTÉZET, (képz-intézet) ösz. fn. 1.

KÉPEZDE.
KÉPZMVÉSZET

,
(képz-mvészet) ösz. fn.

Mvészet, mely különösen természeti anyagokból,

küls testekbl
,

pl. érczekbl , kövekbl , viaszból,

gipszbl, stb. szépmüveknek, pl. szobroknak alakítá-

sával foglalkodik. (Plastik).

KÉPZÖSZTÖN
,

(képzö-ösztön) ösz. fn. Ösz-

tön, mely bennünket sürget , hogy képezzük magun-
kat

, vagyis az embernek a természettl adott mvelt-
ségi hajlama.

KER , elvont gyök , melybl kerdl, kereng, ke-

res, kerek, kerék, kerge, kerget, kergeteg, kerít, kerül,

kert, kertecz (ketrecz), kerevet, kerecsen, kerra, a meg-
nyújtott kéreg, és származékaik erednek. Ide tartoz-

nak a fordított reked , rekesz , rekeszt , rekkent. Mind

ezekben alapértelem a görbe , kerek, magába vissza-

men vagy magafelé visszahajló vonal , vagy ily vo-

nalban mozgás. Lényeges hangjaik a k és r; amaz a

vonalnak hajlós, kajcsos , kanyargó alakját fejezi ki;

az r pedig azon ers légmozgást , melyet a terjesz-

ked s itt körben mozgó test okoz ; amazt t. i. nyel-

vünknek meggörbitésével , ezt rezegtetésével képez-

zük. Ugyanez értelemmel bir a kar, karaj, karé, ka-

rika, karima, karing, kavaly, karvaly, karapol, karám,

a fordított rakoncza (karoncza, a szekér karja), kanyar

(karany), kanyarog (karanyog) ; a kor, a korbács, korez,

korba, korfonyál, korlat, kormány, korong, korona,

korsó, korczolat, a hosszú kórász, korál, kóriczál ; a

fordított rokka (korka=korga, koroga, korogó), ro-

kon ; a kör, a Itörny, környék, körös, körül, köröm, kört-

vély ; a kur, a kurittol, kurkász; a kür, a kürt, kürtöly

szókban, és származékaikban. Rokon hozzá a lágyabb

ger a gerenda, gerendely, gerincz, gerény ; a gar a ga-

raboly, garád, garat, garmada ; a gor, a gornyad ; a

gör, a görbe, görbed, görbül, görbít, görcs, gördít, gör-

dül, görög, görget, göröngy, göröncs, görvély, a fordí-

tott rög; a gur, a gurul, gurít, gurog, gurdít, gurdul,

guriga, gurigái, gurogat szókban és származékaikban.

Hangra és alapértelemre egyezk a hellén :

lÚQvpig, ioqsvco , %OQEÍa, logóg ,
yÍQog

,
yvQÓoo,

xÓqcc!;, xogavt], xoQVfifioc, xoqvvt], xoQvg j a latin :

cardo, circa, circum, circus, circulus, circinus, cirrus,

corona, corolla, corbis, cortina, cortex, cors, curia,

crusta, curvus, girgillus, gurges stb. ; a német : Gar-

be, Garten, Grünze, Gurgel, Gürtel, Kralle, Kröímpe,

Krampf, Kranz, Krapf, Kraus, Kreis, Kropf, Krumm,
Krppel, Korb, quer stb. a szláv : krutit, (keringet)

kruha (kerény, kenyér), kruhli (kerek), korito (tek-

n), krssák (kerra), krivi (görbe), kraj (környék),

grad górod (kerítés, garád ; kerített ersség, vár),

góth : garda (cserény), gards (kerítés), szanszkrit :

garh (bekerít)
,
garhan (kerítés , cserény) , héber :

r\~\p (szembement, találkozott), 0*lp (görbült, haj-

lott) , D"lp (gyr) stb.

KÉR, (1), elvont gyöke kéreg, kérész és kérdzik

szóknak, de él önállólag is számos helynevekben. Ere-

deti értelme az elsben kétségtelenül : ker, kör, de ez

utóbbiakban is az hihetleg oly fekvési tulajdonságban

áll, melylyel mind ezen helyek birnak vagy eredetileg

birtak, mit közelebbrl csak mind ezeknek tájismere-

te által lehetne ugyan egész bizonyossággal meghatá-

rozni, azonban elleg is feltehet, hogy a kört jelent

ker megnyújva kér lappang e helynevekben is, mintegy

(akár a természettl, pl. hegyektl, akár mestersége-

sen is) körülvett. Vájjon nem voltak-e hajdan ezen

helységek vagy határaik sánczokkal , vagy árkokkal

kerítve ? Vagy nem-e nagyobb területekbl kikere-

kített birtokok ?

KÉR, (2), falu Abaúj m., KIS— Nyitra m
.,

NAGY— Nyitra és Bihar m., NEMES— Sopron m.,

SZENT GÁLOS— Somogy m. TÓT— Tolnám.,

ÚJ— Sopron m., VARJAS— Somogy un., puszta

35 *
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Somogy m., IPOLY— , NAGY— és KIS— Nógrád

m.; helyr. Kér-be, —ben, — bi.

KÉR
, (3), (ke-ér, a Levelestár Il-ik levelében

1510-ik évbl kétszer is eléjön : kiérlek [kyerlek]

noha különben itt a nyelv épen nem palóczos) ; áth.

m. ltér-t. Gyöke vagy gyökeleme a kedélyre vonat-

kozó ke, melyhez érz= érint szó járulván , értelme :

kedet érint, vagyis valakinek mintegy kedére , kedé-

lyére hivatkozik. Vagy pedig az egész maga a ker,
'

kör szó, melylyel rokon: görbe; minthogy a kér ember

meggörbül, meghajol. Hangban s értelemben legköze-
,

lebbi rokonságban áll a könyör szóval. Rokon hozzá ,

idegen nyelvekben a szanszkrit : gardh (kivan, kér)

hellén : ^p«co, XQtJ£oí>, 8^tn 9re<̂ an >
gairnjan, német

gern, be-gehren, latin quaero (kérdem) s a rogo meg- i

fordított törzse : gor , a héber |"Hp am különösen :
(

segítségül hí. Ide tartozik a hellén : xqivcú is ,
mely

i

nem csak annyit tesz, mint itél, hanem annyit is, mint i

vizsgálva kikérdez , kitudakol valamit. Származékai : i

kérd, kérdegel, kéredzik , kéreget, kéret, kérelem , kére-
\

meny, kéremés, kérékeny, kérés, kéretlen, kérkedik, kér-
j

lel, és több szók, melyek ezekbl erednek.

Jelentései, 1) Valakinek kegyére, kedvére hi-
J

vatkozik , hogy tegyen valamit. Istent áldásért
,
feje-

delmet, elöljárókat, szüléket, urainkat kegyelemért, párt-

fogásért kérni. Mondj ák így is : Istentl áldást
, feje-

delemtl stb. kegyelmet kérni. Barátinkat
,
jóakaróin-

kat ,
szomszédinkat , társainkat valamire kérni. Itt a

,valamire' annyit jelent, hogy valami teendre kérni.

Valamiért kérni am. valamely adományért kérni. Szé-

pen, alázatosan, teljes tisztelettel, az Istenre vagy Isten

áldására , kegyelmére , szerelmére am. igen nagyon

kérni valakit. Kegyelmet, bocsánatot, engedelmet kérni.

Kérem (önt stb.) legyen oly kegyes. Kérem ,
szánjon

meg, könyörüljön rajtam. Kérünk, hallgass meg minket.

Az Istent esdve és leborulva kérni. Krisztus kínszenve-

désére kérni valakit. Kérlek édes anyám , ne haragud-

jál rám. Arra v. azon kérlek benneteket, legyetek óva-

tosak. Azon v. arra kérem az Istent , hogy valamely

baj ne érjen bennünket. „Kérnk tégöd azon." (Ná-

dor- codex).

„Kérlek benneteket égre földre,

Térjetek már magatokba végre."

(Remete Péter). Czuczor.

2) Különösen azért hivatkozik más kegyére , hogy

olyasmit adjon, ami a felszólitónak kedves vagy szük-

séges. Kenyeret , vizet kérni. Ruhára ,
könyvre pénzt

kérni. Valakinek leányát feleségül kérni. Pénzt kölcsön

kérni. Istentl áldást , hosszú életet , örök üdvösséget

kérni. A paptól feloldozást kérni. Hivatalt , tisztséget

kérni. „Ha mit kérendetek én atyámtól, én nevembe,

adja tünektek , maiglan nem kértetek valamit én ne-

vembe, kérjetek, és veszitek." Münch. cod. János 16.

3) Sürget, vagy követel. Adósságot kérni. Valakitl

számot kérni. A kiadásokat számon kérni. Fölkérni a

várat, várost. Elékérni az irományokat. Ersen kérni

a kárpótlást. Visszakérni , megkérni a kölcsön adott

jószágot. 4) Néha kíméletes kifejezésül használtatik, s

am. tiltom, nem akarom. Kérlek, ne haragítsatok. Kér-

lek, ne boszonts. Néha am. parancsolom. Kérem, tessék

hallgatni. Kérem , most mindjárt takarodjék innen.

Rendel és csendet kérek. Ezen mondat : Azt kikérem

magamnak, németes kifejezés. V. ö. KE gyök.

KERÁL v. KERÁLY , régies király helyett

;

1. ezt.

KÉRCS, falu Szabolcs m., HERNÁD— Abaúj

m.; helyr. Kércs-én, — re, — röl.

KERCSE, falu Szála m.; helyr. Kercsé-re, — n,—röl.

KÉRCZ , hangutánzó törzs kércze és kércze'l

szókban.

KERCZA , falu Vas m.; helyr. Kerczá-ra, —n,

—ról.

KÉRCZE , a közéletben csak kérczerécze össze-

tételben dívott , de újabb idben az állattanban ön-

állólag is használni kezdették. L. KÉRCZERÉCZE.
KÉRCZÉL, (kércz-él) áth. m. kérczélt. Rágcsál,

rágicsál, pl. az egér. Székely szó. „De egy féreg ott

fenn, ahol egy ághoz megköttem vót , elkerczelte , s

én kötelestül lecseppentem." (Kriza J. gyjt.) Ha-

sonló hozzá : egereséi.

KÉRCZÉLÉS, (kércz-él-és) fn. tt. kerczelés-t, tb.

— ék. Rágicsálás.

KÉRCZERÉCZE, (kercze-récze) ösz.fn. 1. CSÖR-
GÖRÉCZE v. CSÖRGKÁCSA.

KÉRD
,

(kér-d a törökben szor-mak) ; áth. m.

kérd-étt v. kérd-tem, — tél. Valakit a végre szólít meg,

azért kér , hogy bizonyos tudakozásra feleljen. Azt

kérdem tled, hol voltál ? Akkor szólj , ha kérdenek.

Aki kérdi, kell-e t nem örömest ad. (Km.). Hiába kér-

desz, nem mondom meg. Kérdjétek azt, aki ott volt. Azt

sem kérdette , honnan jösz. Minden apróságot kikérd.

Majd megkérdik , hol szolgáltál. (Km.). A müncheni

cod. rövid e-vel. „És kerdé , mik volnának ezek?"

Lukács 15. „Kerdlek en es ttöket ez igérl." Lu-

kács 20. Szintén rövid e van itt származékaiban is.

V. ö. KÉRDEZ, KÉRDEZKEDIK.
KERDE

,
(ker-d-e) fn. tt. kerdé-t. Keringve

mozgó test, nevezetesen vízörvény, porfergeteg. V. ö.

KERGE.
KÉRDEGEL v. KÉRDÉGÉL, (kér-d-ég-el) önh.

m. kérdégel-t. Gyakran vagy folytonosan , ismételve

kér valamit. Házról házra alamizsnát kérdegelni. Más-

kép : kéreget.

KÉRDÉGELÉS, (kér-d- ég-el-és) fn. tt. kérdége-

lés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Gyakori, ismételt vagy

folytonos kérés, kéregetés.

KÉRDEMÉNY, (kér-d-e-mény) fn. tt. kérde-

mény-t, tb. —ék. Valamely megoldandó feladat, vitás

és kétes kérdés.

KÉRDÉS
,

(kér-d-és) fn. tt. kérdés-t , tb. —ék,

harm. szr. — e. 1) Felszólitó kérés , mely által vala-

kinél valami felöl tudakozódunk, melyre feleletet vá-

rúr 1 Kérdést tenni valakinek. A kérdésre felelni. Jobb

egy kérdés egy napi járóföldnél. (Km.). Az a kérdés,
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azt akarnók tudni. 2) Azon mondat, mely a tudako-

zódó kérést magában foglalja. Az ezzel közvetlen vi-

szonyban lev mondat : felelet vagy válasz. Valamely

tant kérdésekben és feleletekben adni elé. Föltenni a

kérdést. A kérdéseket fekv betkkel nyomtatni. Hány

kérdésbl áll a mai leczke ? Kérdés feleletet vár.

(Km.). Kérdésedre im e választ adom. A milyen a kér-

dés , olyan a felelet. Jogi kérdés magából a jogból

vagy törvénybl megoldandó tétel. Ténykérdés, mely-

nek meg- vagy nem történte forog szóban , mely bi-

zonyítást kivan.

KÉRDESBELI, (kérdés-beli) ösz. mn. Kérdés-

ben lev. L. KÉRDÉSES.
KÉRDÉSES, (kér-d-és-és) mn. tt. kérdésest v.

—et , tb. — ek. Kérdésben, kérdés alatt lev, mirl

kérdést tesznek, vagy mirl a szó foly. A kérdéses

tárgyra ez a válaszom.

KÉRDÉSKÉPEN, (kérdés-képen) ösz. ib. Kér-

désformában, kérdleg, tudakozólag.

KÉRDÉSPONT, (kérdés pont) ösz. fn. 1) Azon

dolognak lényege , veleje , melyrl a kérdés foly. 2)

A több részekbl álló kérdésnek egy-egy czikke. Az

els kérdéspontra ez a válaszom.

KÉRDÉSTÉTEL, (kérdés- tétel) ösz. fn. Cse-

lekvés , mely által valamely kérdést megoldás végett

feladnak.

KÉRDET
,
(kér-d-et) fn. tt. kérdet-ét. L. KÉR-

DÉS 2)
%

KÉRDETLEN, (kér-d-etlen) mn. tt. kérdetlen-t,

tb. —ék. 1) Akit nem kérdenek , kitl semmit sem

tudakoznak. Kérdetlen tanulók. Kérdetlen tanúk. 2)

Mondják tárgyról , mely iránt nem tétetik kérdés.

Kérdetlen árúk, melyeknek árát senki sem kérdi. Ha-

tározóként am. kérdetlenül.

KÉRDETLENÜL, (kér-d-etlen-ül) ib. A nélkül,

hogy kérdenék vagy tudakozódnának felle. A behí-

vott tanukat kérdetlenül elküldeni. Az elkövetett gonosz-

tett okát kérdetlenül hagyni.

KÉRDEZ, (kér-d-éz) áth. m. kérdéz-tem, —tél,

— itt, par. —z. Valamit több , ismételt, gyakoribb

kérdések által tudakoz , megvizsgál. A tanukat kér-

dezni, kikérdezni, megkérdezni. Oskolai vizsgálatkor a

tanulókat kérdezni. Aki sokat kérdez, sok feleletet kap.

(Km.). Ki kérdezett ? Ne kérdezz már annyit. A köz-

beszédben az egyszer kérd helyett is használtatik.

Azt kérdezte tlem, hogy hínák. Kérdezd meg, hány az

óra. Többet ér egy kérdezem száz kérésemnél. (Km.).

A müncheni codexben rövid e-vel. „Hogy valaki ker-

dezjen tégedet."

KÉRDEZÉS, (kér-d-éz-és) fn. tt. kérdezés-t, tb.

— ék, harm. szr.— e. Többszöri kérdések által tett tu-

dakozás.^ V. ö. KÉRDEZ.
KÉRDEZET, (kér-d-éz-et) fn. tt. kérdezetét. Am.

kérdet. A Müncheni codexben : kérdezet.

KÉRDÉZKÉDÉS
,
(kér-d-éz-kéd-és) fn. tt. kér-

dézkédés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. Gyakori, több-

szörös, ismételt kérdés, vagyis a kérdezés azon neme,

midn a tudakozódó az adott feleletekbl is mintegy

alkalmat vészen új meg új kérdésekre ; mint a kuta-

tók, törvényszéki vizsgálók tenni szoktak, vagy álta-

lán akárki
,

pl. utazó , midn mindent tövérl he-

gyére akar tudni.

KÉRDÉZKÉDIK, (kér-d éz-kéd-ik) k. m. kér-

dézkéd-tem ,
— tél, — étt. Gyakori, ismételt kérdések

által tudakozódik, s az adott feleletekbl új kérdése-

ket támasztva vizsgálódik, puhatolódik. A kíváncsiak,

idegenek, utasok szeretnek kérdezkedni.

KÉRDÉZKÉDÖ
,

(kér-d-éz-kéd-ö) mn. tt. kér-

dézkéd-t. Aki kérdezkedik , tudakozódik
, ismételt

kérdésekkel , és az adott feleletek nyomán tovább

vizsgálódik. Kérdezkedö törvényszéki ügyész. Kérdez-

kedö utasok, kémek, rendörök.

KÉRDEZ, (kér-d éz-) mn. tt. kérdézö-t. Aki

kérdez. Hallgatókat kérdez tanár. Utat kérdez ván-

dor. V. ö. KÉRDEZ.
KÉRDÉZLEG, (kér-d-éz ö-leg) ih. Kérdez

módon, kérdés által tudakozva, vizsgálva. Kérdezöleg

kitudni valamit.

KÉRDEZSKÖDÉS, (kér d-éz--s-köd-és) fn.

tt. kérdezösködés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Több
kérdések általi tudakozódás, vizsgálódás. V. ö. KÉR-
DEZSKÖDIK.

KÉRDEZSKÖDIK, (kér-d- éz--s-köd-ik) k.

m. kérdezösköd-tem, — tél, —ött. Valakinek többféle

kérdéseket téve vagy többeket kérdezgetve tudako-

zódik, puhatolódik. Házról házra kérdezsködni vala-

mely elveszett jószágról. A rendörök városszerte kérde-

zsködnek egy megszökött tolvajról. Csupa kíváncsiság-

ból kérdezsködni.

KÉRDEZSKÖD, (kér-d-éz--s-köd-) mn. tt.

kérdezsköd- 1. Ki valaki vagy valami fell kérdezs-

ködik. Kérdezsköd poroszlók , rendörök. Aruk után

kérdezsköd kalmárok. V. ö. KÉRDEZSKÖDIK.
KÉRD

,
(kér-d-ö) mn. tt. kérdö-t. Aki valakit

v. valamit kérd. Tanítványait kérd tanár. Utat kérd
idegen. Használtatik fnévül is , ekkor am. kérdés,

vagy számadás. Kérdre vonni
, fogni , húzni valakit.

Kérdre kell venni a cselédeket.

KÉRDJEL, (kérd-jel) ösz. fn. írásbelijei,

melyet oly mondat vagy szó után teszünk , mely ál-

tal valamit kérdünk, pl. Ki azt Kivagy? Mit akarsz?

— „Elmegyek." Hova? „Budára."

KÉRDLEG
,
(kér-d--leg) ih. Kérdve , kérd

módon, kérdésképen , kérdést intézve. Kérdleg szólí-

tani valakit. A kérdésre kérdleg felelni, -pl. Mit akarsz

itt ? felelet : Hát te mi járatban vagy ?

KÉRD NÉVMÁS, névmások osztálya, me-

lyekkel kérdezünk , ú. m. ki ? mi ? mily ? hány ? mi-

csoda ? stb.

KÉRDSZÓ, (kérd-szó) ösz. fn. 1) Általán

azon szó ,
melyen a kérdés közvetlenül fekszik

,
pl.

Hol akarsz lakni , Pesten ? vagy Budán ? 2) Szoros

ért. a kérd névmások , ú. in. ki, mely, mi, kicsoda,

micsoda, kiféle, miféle, mily, milyen, mennyi, mennyi-

féle, melyik. 3) Azon határozók, melyek által valami
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nek okát, helyét, idejét, módját, számát, létét vagy

nem-létét tudakozzuk, pl. miért, miokért ? hol, merre,

hová, honnan f mikor, mióta, meddig f hogyan, mikép,

mimódon t hányszor, hányóval, hányasával f Ott lesz-

tek-e t Elmentek-e t Kell-e f

KERDÜL, (ker-d-ül) önh. m. kerdül-t. Törzsöke

kerg v. kéreg, innen kerdl am. kergül, azaz kergó'vé

lesz. Altalán annyit tesz, mint szédül, mely vagy kép-

zelt, vagy valóságos keringéssel jár. Mondják külö-

nösen a juhokról , midn az agyvelejökben bizonyos

férgek támadnak , s e miatt szédülésnek indulva ke-

ringenek , mígnem földhöz vágják magukat , s meg-

döglenek. V. ö. KERGE.

KERDÜLÉS, (ker-d-ül-és) fa. tt. kerdülés-t, tb.

—ék, harm. szr. — e. Kóros állapot, különösen a ju-

hóknál , midn az úgynevezett kergetegbe esnek. V.

ö. KERGETEG.

KERECSEN
,
(ker-ecs-en) fn. tt. kerecsen-t , tb.

—ék
}
harm, szr. —e v. —je. Sólyomfaj, égszinü tol-

lakkal, rövid , ers, és igen meggörbedi hegyes csr-

rel, nagy fekete szemgolyókkal, égszinü csupasz láb-

szárakkal. (Gyrofalco , falco rapax). E szó a régi

magyar világban , midn a sólyomvadászatok diva-

toztak, közismeretü vala, innen több helységek is ne-

veztettek el róla. Mi e szó eredetét illeti , legvalószí-

nbbnek látszik , hogy gyöke a köröskörül mozgást,

kering szállongást jelent ker , melybl lett í eres,

azaz körös (körben mozog), keres , kerese , kerecse, s

n toldalékkal kerecsen, mint élö , eleve, eleven, mer,

mere, mereve, mereven, kel, kelé, kelen stb. Minthogy

a ragadozó madarak egyik kitn sajátsága a körös

szállongás , innen van , hogy a ker vagy ezzel rokon

kar kur gyöktl vették neveiket némely mások is,

mint : kerra , karvaly (latinul is spira, vagy varus,

mely mindegyik kerek görbe hajlást jelent) kur-héja.

Ez értelmezést ersíti a középkori latin gyrofalco is.

Maga a nemet jelent vultur szinte úgy látszik am.

voltor, volvitor. Mi a német Geier vagy Gierfalk szó-

kat illeti, Adelung szerént némelyek azt tartják, hogy

a gittig (ragadozni vágyó) szónak rokona ; mirl vi-

tatkozni ámbár ide szorosan nem tartozik : mindazáltal

ha a Gier helyett a németeknél is szokottabb Geiert

veszszük , ezzel legrokonabb az alsó németországi

geien ige, mely am. csavarni, tekerni , forgatni, külö-

nösen a vitorlákat a hajókon, s megfelel neki a fran-

czia cargue. E szerént a német Geier is annyi volna,

mint csavaró, teker, vagy inkább csavargó, tekerg,

forgó, t. i. repülésü.

A kerecsen régi magyar nyelvben kerecset alak-

ban is eléfordúl , melyben a t szintén oly toldalék,

mint az elébbiben az n, s ebbeli tulajdonságára nézve

rokon az evet , követ , kuvat , s némely más szókhoz,

melyeken els tekintettel meglátni, hogy az et at nem
miveletet jelent képz , mint pl. a menet, ütet, mon-

dat, járat szókban.

Orosz nyelven e madár neve krecset vagy koro-

csun
,
gorocsun. Ámbár e nevek a magyarhoz han-

j

gokban is igen hasonlók : mindazáltal kereken ál-

I

lítani nem lehet , hogy a magyar az orosztól , vagy

viszont kölcsönözte volna, miután igen sok pél-

dákból kimutatható , hogy a kar, kor, kör, kur, kür s

a lágyabb gar, gor, gör, gur, gür gyökök az árja, és

finn nemzetségi (jelesen a magyar) nyelvekben is

. számos oly szóknak teszik alapját , melyek kereket,

I keringést, görbe hajlást jelentenek. V. ö. KER.
KERECSEND, falu és puszta Heves m.; helyr.

I
Kerecsend-re, —én, —röl.

KERECSENTOLL
,

(kerecsen-toll) ösz. fn. A
kerecsen nev ragadozó madár tolla. Kertcsentollal

diszltett süveg, kalpag.

KERECSENY, falu Szála m.; helyr. Kertcseny-

be, —ben, —bi.

KERECZKE, falu Máramaros m.; helyr. Kerecz-

ké-rt, — n, —röl.

KEREDZIK
,

(ker-ed-éz-ik) k. m. keredz-éttem,

v. — tem, —ettél, v. — tél, —étt, htn. — tniv.—ni.

par. — zél. Mátyusföldén és Csalóközben am. rimán-

kodva, sürgetzve kér , könyörög. Mondják különö-

sen a gyermekekrl, midn a büntetéstl félve men-

tegetznek, siránkoznak, könyörögnek. Gyöke a meg-

rövidített kér ige, mely a Tatrosi codexben kérd szó-

ban és származékaiban is megrövidül ; s azonegy ké-

redzik szóval.

KEREDZIK
,

(kér-ed-éz-ik) k. m. kértdz ettem,

v, — tem, —ettél, v. — tél, — étt, htn —eni v. — ni,

par. —zél. Engedelmet, szabadságot kér, hogy vala-

hová mehessen. Oskolából haza kéredzeni. A cseléd

szüléihez kéredzik. A kis gyermek kikéredzik t. i. szük-

ségére. A régieknél : keretezik.

KÉREDZKEDIK
,

(kér-ed-éz-kéd-ik) k. m. ké-

redzkéd-tem, —tél, —étt; 1. KÉREDZIK.

KÉREG, (kér-ég) fn. tt. kérget, harm. szr. — e.

Kicsinyezve : kérgecske. Gyöke a kört , kerületet je-

lent ker. Egyezik vele gyökben a latin cortex , és

crusta , szanszkrit karttis (br) , hellén xgoíg. 1)

Tulaj d. ért. a növénynek , különösen a fának leg-

küls héja, takaró hártyája, mely derekát vagy ágait

körülkeríti. Vastag, vékony, sima, cserepes kéreg. Le-

húzni a fa kérgét. Annyit használ, mint ebnek a fáké-

reg. (Km.). V. ö. NÖVÉNY. 2) A csizmákban , sa-

rukban azon kéreg darab , melyet leginkább a hárs-

fáról szoktak lehántani. Kinyomni a csizma kérgét. A
kéreg nyomja, szorítja a sarkát. 3) Az emberi tenyé-

ren vagy lábtalpon , lábsarkon megkeményedett

br. 4)Átv. ért. valaminek külseje , fólszine. Ez a do-

lognak csak kérge, nem veleje. a dolog kérgén rágó-

dik egyedül.

KÉRÉGDUGASZ v. —DUGÓ
,

(kérég-dugasz

v. dugó) ösz. fn. Dugasz, az úgynevezett pantoffel-fá-

nak azaz kéregcsernek kérgébl.

KÉRÉGÉL, (kér-ég-él) gyak. áth. m. kéregéit.

L. KÉREGET.
KÉREGET, (kér-ég-et) áth. és gyakor. m. kére-

gettem, — tél, —étt, par. kéregess. 1) Szélesért, gyak-
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ran, ismételve kér valakit vagy valamit. 2) Szoros

ért. megkér, fölszólít, sorról sorra, házról házra járva

fölhí másokat , hogy adakozzanak, alamizsnát nyújt-

sanak, bizonyos testületet , intézetet gyámolítsanak,

stb. Szegények, égettek, víz által károsultak számára

kéregetni. Kolostor, templom, egyház részére kéregetni.

Egyszersmind szépitö kifejezés a koldul helyett. To-

jást, baromfiat, búzát, kukoriczát, bort kéregetni.

KÉREGETÉS, (kér-ég-et-és) fn. tt. kérégetés-t,

tb. — ék. Kérés általi gyjtögetés, alamizsnaszedés,

koldulás. Kéregetésbl élni. V. ö. KÉREGET.

KÉREGET
,

(kér-ég-et-ö) mn. és fn. tt. kéré-

getö-t. Aki kéreget, vagy kéregetni jár. Oly személy,

ki maga vagy mások javára, szükségére jámbor ada-

kozatokat, alamizsnákat gyjtöget. Szépitett kifeje-

zés koldus helyett. Innen a nyitravölgyi magyar asz-

szony, midn azt vetették szemére , hogy koldusnak

adta leányát , azt felelte : Nem koldus ö , csak kére

getö. (Adoma).

KÉRÉGFA, (kérég-fa) ösz. fn. Déli Európában

tenyész cserfaj, melynek taplószerü, rugalmas kérge

dugaszoknak igen alkalmas. Máskép : dugaszcser, pa-

rafa, pantoffel-fa. (Quercus suber).

KÉRÉGHÁMLÁS
,
(kérég-hámlás) Ösz. fn. Né-

mely fák, pl. a boglárfák kérgének bizonyos idszak-

ban történni szokott elválása, s lehullása. Szélesb.

ért. minden hámlás, mely által a fák kérgei akár ön-

magoktól , akár küls erszak által leválnak
,

pl.

a fzfa-ág kérgének leválása , midn sípot készí-

tenek belle a gyermekek.

KÉRÉGHEJU
,

(kérég-héju) ösz. mn. Aminek

olyan héja van , mint a kéreg , melyet kéreg gya-

nánt le lehet hámozni, pl. ilyenek a gesztenyék, mak-

kok stb.

KÉRÉGHULLATÁS
,

(kérég-hullatás) ösz. fn.

Némely növények , különösen fák
,

pl. boglárfák

tulajdonsága , midn kérgeiket elhullatva , mintegy

vedlenek , kéreghámlás.

KÉRÉGHULLATÓ
,

(kérég-hullató) ösz. mn.

Ami bizonyos idszakban fölrepedezett kérgét elhul-

latja. Kéreghullató boglárfák.

KÉRÉGMOLY
,
(kérég-moly) ösz. fn. Molyféle

apró nyü , mely a fák kérgeiben tenyészik , s azokat

rágva éldegél.

KÉRÉGPONDRÓ, (kérég-pondró) ösz. fn. A
fák kérge alatt éld pondrónemü féreg.

KEREK
, (1), (ker-ek) mn. tt. kerek-et. Egyike

azon szavainknak
, melyek elül-hátul olvasva azon-

egy hangúak és értelmek. Ilyenek : bab, bób, csöcs,

gög, kék, pép, szesz stb. Gyöke a magába visszamen
görbe vonalt jelent ker. L. ezt. 1) Szoros ért. jelent

oly görbét , mely azon pontra megyén vissza , ahon-

nan kiindult, és pedig oly vonalban, melynek minden
pontjai egyarányos távolságra esnek a középponttól,

tehát maga a mértani kör. Kerek kalap , kerek asztal

kerek tányér , kerek tál. 2) Szélesb ért. oly görbe,

mely a körhöz legközelebb áll. Kerek arcz. Kerek

föld, kerek világ, kerek erd, kerek tó. Kerek bolt, ke-

rek födél, kerek köpönyeg, kerek paizs, kerek táncz. Ke-

rek e földön : (mint : széles e földön) vagy kerek

egész földön. Kerek egész Háromszéken v. Udvarhely-

széken. De Csíkról : Csík országában : (Kriza J.).

„Az én szeretmnek kerek dombon háza,

Hat karikán fordul csikorgós kapuja."

Népdal. (Kriza J. gyjt.).

3) Atv. ért. ami rövid kivonatban, meghatározva min-

dent magában foglal , s mintegy bekeríti , ami a do-

loghoz tartozik. Kerek szám , am. öszves szám , mely

a fbb fokozatos számokat (tízeseket, százasokat, ez-

reseket) foglalja magában
,

pl. tíz, húsz, ötven, száz,

kétszáz, ezer, tízezer. Szemes kocsis, szemes ló, kerek-

számra igen jó. (Km.). Kerek szólás, am. olyan szólás,

mely a gondolatot vagy érzelmet teljes mivoltában,

kímélet , hímezés-hámozás nélkül kimondja. Kerek

válasz am. himezés-hámozás nélkül kimondott válasz.

KEREK
, (2) , falu Arad , és puszta Pest m.;

helyr. Kerek-re, —én, — röl.

KEREK, (ker-ék, a törökben : csark, de ez je-

lent itt gépet , és sajtót is , a persában pedig kerek

mozgást, eget, holdat, sorsot ; rokon vele mély han-

gon : karika); fn. tt. kerek-et , harm. szr. —e. Kicsi-

nyezve : kerekecske. Eredetileg rövid kerek , mint az

ország több tájain , különösen a palóczoknál , széke-

lyeknél is divatozik , azért a képzk eltt általán el-

veti az éket , mint : kerekít, kerekes , kerekecske

,

kerekedik , kerekség , kereketlen , st némely mó-

dosító ragok eltt is országszerte rövid , mint : kere-

ket, kerekek, kerekem, kereked stb. Azonban a nyelv-

szokás úgy akarta , hogy különböztetés végett a rö-

vid kerek inkább melléknévül , a hosszú kerék pedig

fnévül használtassák. 1) Széles ért. kör , azaz ma-

gába visszamen görbe vonal, melynek minden pont-

jai a középponttól egyenl távolságra esnek. Ilyen a

láthatárt képz vonal. 2) mü, vagy eszköz , melynek

kerülete köralakú, és saját tengelye körül forogható.

Szekér-, kocsi-, taligakerék. Malom-, kútkerék. Óra-,

rokkakerék. Fogas kerék, száraz kerék a malomban.

Vas kerék, fa kerék. Vasas kerék, fakó kerék, csikorgó

kerék. Fakó kerék, kenderhám, nemes ember, szttrdol-

mány. (Km.). Ötödik kerék. Olyan mint ötödik kerék a

kocsiban. (Km). Kereket kenni, hajazni, kereket kötni,

akasztani, megereszteni. Kereket oldani átv. ért. is am.

elillanni , szökni. Kerékben törni a bnöst. Kereket

hajtani, forgatni. Els kerék után forog a hátulsó is.

Ne csak az els kereket nézd , hanem a hátulsót is.

(Km.). Kerék annyit megy le , mint fel. (Km.) am.

forgandó a sors. A kent kerék könnyen szokott menni.

(Km.). Úgy forog a kerék, ha kenik; v. megy a kerék

ha hajazod. (Km.). Ha jár kerék, malom forog. (Km.).

Nem jár egy vágásban a kereke. (Km.). Búslakodik,

mint a kereke-tört paraszt. (Km.). A kerék fbb ré-

szei : a) keréktengely ; b) kerékagy ; c) kerékküllö vagy

kerékzáp, v. kerékfentö, v. kerék kévö (Baranyában) azaz
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kerék-küv=kerékküls), vagy keréksugár, v. kerék-

köp (Gönczi szó , ez is küvö-böl módosult); d) kerék-

talp; e) kerékheveder v. kerékvas v. sin; de ez utóbbi

német szó. 3) Atv. ért. a kerékhez mködésre, vagy
alakra nézve hasonló valami. Szerencse kereke. Czi-

gány kerék, am. a testnek földre szegezett kezek és

lábak segítségével körülforgatása, átvetése. Kerékbe

állva tánczolni , énekelni. Megállott az esze kereke, v.

megbomlott a kereke. (Km.). Leesett v. lepottyant a ke-

rékrl, a változó rangról. (Km.). Jár a kereke, mint a

szélmalom, (Km.) am. sokat beszél. Tolja a kereket,

mint a jó szomszéd (Km.) azaz szükségben segít.

KERÉKABRONCS, (kerék-abroncs) ösz. fn.

Vas abroncs, máskép : kerékheveder , szokottabban a

német nyelv után : sin, melyet a keréktalpra húznak,

és szegeznek.

KERÉKÁCS, (kerék-ács) ösz. fn. Mesterember,

ki kerekeket ácsol, gyárt, máskép : kerékgyártó, bog-

nár, s némely vidéken , mint Mátyusföld egy részén,

tótosan : kollár.

KERÉKAGY, (kerék-agy) ösz. fn. Üreges hen-

ger fából , melynek középoldalábóí a keréktalpat

öszvetartó küllk kisugárzanak , mely a tengelyt

közvetlenül keríti , s a körül forog. Kerékagyig

ér sár.

KERÉKAGYFÚRÓ
,

(kerék-agy-fúró) ösz. fn.

Vastag fúrú szerszám , melylyel a kerékgyártók az

agynak való hengerfát kifúrják.

KERÉKAGYKARIKA, (kerék-agy-karika) ösz.

fn. Vasból kovácsolt karika , melyet ersítés végett,

s repedés ellen a kerékagyra húznak , illetleg rá-

sütnek.

KERÉKAGYLIK, (kerék-agy-lik) ösz. fn. A
kerékagyat képez henger ürege , melybe a tengely

megy.

KERÉKBETÖRÉS, (kerékbe-törés) ösz. fn.

Régi idben büntetés neme , midn a halálra ítéltet

kerékben vagy kerékkel törték.

KERÉKCSAP
,

(kerék-csap) ösz. fn. A kerék-

agy közepe , honnan a küllk vagy zápok kisugár-

zanak.

KERÉKCSAPÁS, (kerék- csapás) ösz. fn. 1. KE-
RÉKNYOM.

KEREKCSÍP, (kerek-csíp) ösz. fn. 1) Eszköz,

melylyel a brt kihúzza a szíjgyártó , hogy ránezos

ne legyen. 2) Szeges br, melyet a borjú orrára köt-

nek , hogy meg ne szopja az anyját. Székely tájszó.

KEREKDED, (ker-ek-ded) mn. tt. kerekded-ét.

Aminek kerek formája van , de nem tökéletes kerek.

Kerekded arcz, asztal.

KEREKDEDEN, (ker-ek-ded-en) ih. Kerekded
minségben.

KEREKDEDSÉG
,

(ker-ek-ded-ség) fn. tt. ke-

rekdedségét , harm. szr. — e. Valaminek kerekded

alakja, formája, tulajdonsága. Asztal kerekdedsége. V.

ö. KEREKDED.

KEREKDOMB
,
puszta Pest m. és hegy neve

Székelyföldön a Szepsi székben ; helyr. Kerekdomb-

ra, — ón, — ról.

KEREKECSKE, (ker-ek-ecs-ke) kies. fn. tt.

kerekecskét. Kisded kerék, köröcske. Kerekecske, dom-

bocska, azon van egy nyulacska, erre szalad, erre sza-

lad. (Dajkák játékszava a kis gyermekekkel).

KEREKEDIK, (ker-ek-éd-ik) k. m. kerekéd-tem,

—tél ,
—étt. 1) Kerek alakúvá formálódik , kerek

alakot ölt. Korong forgása által kerekedik a tál. 2)

Kerek alakban mozdul , indul , repül. Tánczra kere-

kedni. A madarak fölkerekedve elrepülnek. 3) Görbe

utakon jön megy. Végre haza kerekedtünk. Majd egy-

szer csak elékerekedik. 4) Támad, ered. Jó kedve kere-

kedett. Nagy szél kerekedett. Fölkerekedett , s elment.

Nem tudom , mi kerekedik ki belle. Szárnyára kere-

kedett.

KEREKEGYHÁZA , falu Jászságban, és pusz-

ták neve Jászságban és Kunságban, helyr. Kerekegy-

házá-ra, —n, —ról.

KEREKEN, (ker-ek-en) ih. 1) Kerek alakban.

Kereken kimetszeni valamit. Kereken vetni a foltot. 2)

Atv. ért. szépítés , hímezés-hámozás nélkül , a maga

valóságában. Kereken szólani , megmondani valamit.

3) Atv. ért. egész terjedelmében, mindenestül. Kere-

ken tagadni valamit.

KÉRÉKÉNY, (kér-ék-ény) mn. tt. kérékeny-t

v. —et , tb. —ek. Aki kérni szeret. Eléfordúl Páz-

mánnál.

KEREKERD, puszta Gömörm.; helyr. Kerek-

erdö-re, — n, — röl.

KEREKES
, (1), (ker-ek-es) mn. tt. kerekes-t v.

—et, tb. — ek. 1) Kerekekkel ellátott, keréken vagy

kerekeken járó. Kerekes sátor, melyet kerekeken tol-

nak. Kerekes kormány a hajón. 2) Minek kerek for-

mája van. Kerekes kalács. Ránezos mint a gallér, ke-

rekes mint a tallér. (Km.)

KEREKES, (2), (ker-ek-es) fn. tt. kerekes-t, tb.—ék. Am. kerékgyártó, és több magyar család neve.

KEREKESDI
,
(ker-ek-es-di) fn. tt. kerekesdi-t,

tb. — k. Kerekes játék, vagyis játék neme, melyet ke-

rékbe állva szoktak játszani. így nevezhet a nyil-

vános mulató helyeken azon kerek gyanánt forgó al-

kotvány, kis kocsikkal, faparipákkal stb. fölszerelve,

melyen a köznépek és gyermekek játékból kocsikázni,

lovagolni szoktak. (Ringelspiel).

KEREKETLEN, (ker-ek-etlen) mn. tt. kereket-

len-t, tb. —-ék. 1) Aminek kereke nincsen. Kereketlen

sátor, puszta , malom. 2) Ami nem kerek , ami nem
köralakú. Kereketlen tál, medencze.

KEREKEZ, (kerekez) áth. m. kerekez-tem,

—tél, — étt, par. — s. Kerékkel ellát, fölszerel va-

Jamit, kereket csinál valamihez. Kerekezni a malmot,

órát stb.

KEREKEZÉS
,
(ker-ek-ez-és) fn. tt. kerekezés-t,

tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés , midn kerekez-

,
nek, azaz kerékkel ellátnak, fölszerelnek valamit.
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KERÉKFAL, (kerék-fal) ösz. fn. 1) Azon egyes

görbe fák , melyek egymásba eresztve a keréktalpat

képezik , s mintegy kerít falul szolgálnak. 2) Maga

a keréktalp egész kerületében véve. A vízi malmok

kerekeinek falát a fels Duna mellékén kíség- v.

kilség-nek hívják.

KEREKFENY, erdélyi puszta a gyergyói fiók-

székben, helyr. Kerekfenyö-re, —n, —röl.

KERÉKFENTÖ, (kerék-fent) ösz. fn. Azon su-

gárfa, melynek egyik vége a kerékagyba , a másik

a keréktalpba van eresztve. Máskép : küll, kerékzáp.

Lásd KERÉK alatt. 2).

KERÉKFORGÁS, (kerék- forgás) ösz. fn. A ke-

réknek azon mozgása , melyet tengelye körül teszen.

KEREKFÖDÉL, (kerek-födél) ösz. fn. Valamely

épületnek kerekalakú, kúpnemü födele.

KEREKFÖLD
,

(kerek-föld) ösz. fn. Földünk,

egész kerekségében véve. Nincs a kerekföldön hozzá

hasonló ember. V. 5. FÖLDKEREKSÉG.
KERÉKFÚRÓ, (kerék-fúró) ösz. fn. 1 ) Mester-

ember , ki kerékagyakat fúr. 2) 1. KERÉKFÜRÚ.
KERÉKFÚRÚ, (kerék-fúrú) ösz. fn. Vastag

fúrú, melylyel a kerékgyártók a kerékagyat kifúrják.

KEREKGEDE , falu Gömör m.; helyr. — gedé-

re, —n, —röl.

KERÉKGYÁRTÓ, (kerék-gyártó) ösz. fn. 1)

Szoros ért. mesterember , ki akármiféle kerekeket

gyárt. 2) Szélesb. ért. oly kézmives, ki nemcsak ke-

rekeket, hanem egész szekereket, kocsikat készít; né-

metesen : bognár (=Wagner), tótosan kollár. Tájej-

téssel : kerékjártó.

KERÉKGYÁRTÓMUNKA, (kerék-gyártó-mun-

ka) ösz. fn. Mindenféle fai munka, melyet kerékgyártó

szokott készíteni , ú. m. kerék , tengely , kocsioldal,

kocsirúd, járom, tézsla stb.

KEREKHAL, (kerek-hal) Ösz. fn. Halnem, mely-

nek teste golyóhoz vagy zömök hengerhez hasonló.

KERÉKHÁZ
,

(kerék-ház) ösz. fn. A huta- és

malomépítésekben azon épületrész, melyben az illet

kerék fel van állítva és forog.

KEREKHEGY , falu Máramaros m.; helyr. Ke-

rekhegy-re, — én, — röl.

KERÉKHEVEDER, (kerék-heveder) ösz. fn. A
keréktalpat körülvev, s ahhoz szegezett vasabroncs.

Németesen : sín, keréksín.

KEREKHOSSZAN
,

(kerek-hosszan) ih, Hosz-

szúkás gömbölyén.

KEREKHOSSZÚ
,

(kerek-hosszú) ösz. mn. To-

jásdad, melynek hosszúkás gömböly alakja van.

KEREKI , falu Somogy, s puszták Komárom,
Pest, Zala, megyékben, NAGY—, KIS—, faluk Bi-

har megyében, NEMES— puszta, Békés megyében
;

helyr. Kerekibe, — ben, —böl.

KEREKÍT , KEREKÍT
, (ker-ek-ít) áth. m. ke-

rekít-étt, htn. — ni v. —eni, par. —s. Valamit kerek

alakban kiképez, kerek alakúvá tesz. A hordónak, bö-

dönynek feneket kerekíteni. Valamit szépen kikerekíteni.

A ruhára foltot kerekíteni. V. ö. KEREK.
AKAD. NAGY SZÖTÁlt III. KÖT.

KEREKÍTÉS , KEREKÍTÉS, (ker-ek-ít-és) fn.

tt. kerekítés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

midn kerekítenek, kerekké képeznek valamit. V. ö.

KEREKÍT.
KEREKÍT, KEREKÍT, (ker-ek-ít-) mn. és

fn. tt. kerekít-öt. Mondják eszköerl , melylyel va-

lamit kerekítenek. Feneket kerekít czirkalom. Külö-

nösen, vargák , csizmadiák kése , melylyel szabáskor

a brt, talpat, stb. kimetszik.

KEREK KAPOR v. KEREK KAPOTNYAK,
kapotnyak faja. (Asarum europaeum).

KERÉKKENÖ
,
(kerék-ken) ösz. fn. 1. SZE-

KÉRKEN.
KERÉRKÉVÖ, (kerék-kév azaz —küvö =ki-

vül való, küls) ösz. fn. Baranyai szó am. kerékküll.

KEREKKÖPÖNYEG, (kerek-köpönyeg) ösz.

fn. Igen b köpönyeg , ujjak nélkül , mely kiterítve

egész kereket képez. A kerekköpönyeg szárnyát vállra

vetni.

KERÉKKÖPÜ
,
(kerék-köpü azaz küvö =kül-

s) ösz. fn. Kassai József szeréut gönczi szó s am

kerékküll.

KERÉKKÖTÉS
,
(kerék-kötés) ösz. fn. Cselek-

vés , midn a lejtn , ereszkedn lemen szekérnek

vagy kocsinak egy , vagy néha két kerekét is meg-

akasztják, hogy ne foroghasson, s a szekeret vagy ko-

csit a leszaladás ellen föntartsa.

KERÉKKÖT, (kerék-köt) ösz. mn. és fn. Mi-

vel a lejtkön, ereszkedkön a kocsi vagy szekér ke-

rekét megkötik vagy megakasztják. Kerékköt láncz,

v. kötél, talpfa, alabor.

KERÉKKÜLL, (kerék-küll) ösz. fn. 1. KE-

RÉKFENTÖ.
KERÉKLÁNCZ

,
(kerék-láncz) ösz. fn. Láncz,

melylyel a lejtökön , ereszkedkön a kereket meg-

kötik.

KEREKLEVELÜ, (kerek-levelü) ösz. mn. és

fn. Mondják növényekrl, melyek levelei kerekdedek.

KEREKMOGYORÓS, puszta Gömör m ; helyr.

Mogyorós-on, — ra, —ról.

KEREKMONDAT, (kerek-mondat) ösz. fn. Ál-

talán oly beszéd , mely valamely egyszer mondatot

hozzá ill mellékletekkel fölékesítve, s mintegy feneket

kerítve, körülírva fejez ki. Egytagú kerekmondat, mely-

nek izeit egy zárige foglalja össze. Kéttagú, háromtagú,

négytagú kerekmondat, amint az alapeszmét vagy

két , vagy három , vagy négy teljesen kifejlett mon-

datban terjeszti elé.

KERÉKMOTÓLA, (kerék-motóla) ösz.fn. Mo
tóla, mely kerékkel van ellátva. V. ö. MOTÓLA.

KERÉKMOZGONY v. —MOZDONY ,
(kerék

-

mozgony v- —mozdony) ösz. fn. Mozdony , melynek

lényeges alkatrészét kerék teszi , mely kerékforgatás

által mködik.

KERÉKMU, (kerék-mü) ösz. fn. Gépezet , mtí-

szerkezmény, illetleg mozdony, mely egymással ösz-

vefügg kerekekbl áll.

36
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KEREKNYE , falu Ungh m. ; helyr. Kereknyé-

re, — n, —röl.

KERÉKNYOM
,

(kerék-nyom) ösz. fn. Nyom,

melyet a haladó kocsi v. szekér kereke maga után

hagy , kerékvágás.

KERÉKPÉNG, (kerék-péng) ösz. fn. Vas le-

mezbl való karika , a kerékagy és lcs között. Ré-

szint az agykopás elhárítása , részint hegyek között

szk utakon járó szekereken a végett szokták hasz-

nálni , hogy pengésével a szemközt jöv szekereket

figyelmeztesse kitérésre alkalmas helyen megálla-

podniuk.

KERÉKPERSELY, (kerék-persely) ösz. fn. Az
agy bels oldalára alkalmazott vaslemez. A kerékten-

gely alsó részére alkalmazott vaslemez pedig, mely a

tengelyt a kopástól óvja : marokvas.

KEREKRÉPA
,

(kerek-répa) ösz. fn. Répafaj,

mely a karórépától csak gyökerénél fogva különbö-

zik, a kerekrépáé t. i. gömböly, húsos. Van hosszu-

dad, s gyakran elágazó gyöker fajtája is, melyet tö-

vesrépának neveznek. (Brassica rapa.) V. ö. KARÓ-
RÉPA.

KEREKRÉT, falu Sáros m., puszta Nógrád m.;

helyr. Kerekrét~re, — én, —röl.

KERÉKROKKA, (kerék-rokka) ösz. fn. Kerék-

kel ellátott fonó eszköz v. gép. Egyébiránt elég ezt

egyszeren rokkának mondani , mert a rokka már
maga forgót, kereket jelent. V. ö. ROKKA. A mely

kézi fonóeszköznek kereke nincsen, az guzsaly.

KERÉKRÓNA
,

(kerék-róna) ösz. fn. L. KE-
RÉKVÁGÁS.

KEREKSÉG
,

(ker-ek-ség) fn. tt kerekség-éh

harm. szr. — e. Valaminek kerek alakja, formáját

vagyis azon tulajdonsága, melynél fogva kereket, kört

képez. Föld kereksége. Világ kereksége.

„Es vele megrendül az egész nagy földi kerekség."

Vörösmarty.

KERÉKSÍN , KERÉKSÍNVAS, 1. KERÉKHE-
VEDER.

KEREKSZÁM, (kerek-szám) ösz. fn. 1. KE-
REK, 3).

KERÉKSZEG, (kerék-szeg) ösz. fn. 1) Általán

minden szeg , mely a kerék részeit öszvetartja
,

pl.

melylyel a hevedervasat a talphoz szorítják. 2) Kü-

lönösen azon fejes , és alant rendesen kilyukasztott

négyszög szeg , melyet a tengely végébe szúrnak,

hogy a kereket, s illetleg a lcsöt is a kieséstl aka-

dályozza.

„Pinczetokja folyjon ki
,

Kerékszege hulljon ki." Faludi.

KERÉKSZÉK, (kerék-szék) ösz. fn. A ke-

rékgyártóknál deszkával béllelt lyuk a földben , két

görbe fával ellátva, melybe a kereket beszorítják, mi-

dn az agyát kifúrják.

KEREKSZO
,
(kerek- szó) ösz. fn. Egyenes , hí-

mezés-hámozás nélküli , minden kéméletet mellz,

szinte szó, vagy kifejezés , vagy mondat. Megmond

tam neki kerekszóval, magyarán.

KEREKSZÓLÁS, (kerek-szólás) ösz. fn. Hí-

mezés-hámozás nélküli, egyenes, szinte szólás , nyi-

latkozás.

KERÉKTALP
,

(kerék-talp) ösz. fn. A kerék

nek, különösen a szekér- és kocsikeréknek kerületét,

körszélét alkotó, görbe , abroncsforma tömör karika,

mely közvetlenül a földet éri.

KERÉKTALPFA
,
(kerék-talp -fa) ösz. fn. Ka-

nyaralakú fadarabok , melyek egymásba eresztve a

keréktalpat képezik.

KERÉKTALPSZEG, (kerék-talp-szeg) ösz. fn.

Szegek , melyek a keréktalpfákat összetartják , vala-

mint azon szegek is , melyekkel a kovács a hevedert

a keréktalphoz szegezi.

KERÉKTÁNCZ, (kerék-táncz) ösz. fn. 1. KÖR
TÁNCZ.

KERÉKTENGÉLY, (kerék-tengély) ösz.fn. Ten-

gely, mely körül a kerék forog. V. ö. TENGELY.

KERÉKTÖRÉS, 1. KERÉKBETÖRÉS.

KEREKUDVAR
,
puszták Heves és Bars m.

helyr. Kerekudvar-ra, — on, — ról.

KEREKUTYÓZ, (kere-kutyóz) ösz. önh. Tré-

fás beszédben am. úgy forog, mint a játszó ebecske,

midn farkát a szájába fogva kering , vagy , mint az

egymással játszó , s egymást kerget kutyók. Ke-

menesali táj szó.

KEREKÜL
,

(ker-ek-ül) önh. m. kerekl-t. Ke-

rekalakúvá leszen , olyan formát kap , mint a kerék

.

KERÉKVÁGÁS
,
(kerék-vágás) ösz. fn. Vágás,

azaz mélyebb nyom, melyet a szekérkerék a lágyabb

földben, sárban képez. Máskép : kerékróna. Nem hisz-

nek némely asszonynak , míg a kerékvágást átlépheti.

(Km.) Átv. ért. a beszédnek vagy cselekvésnek bizo-

nyos fonala , menete. Kilépett a kerékvágásból , azaz

beszédének, vagy cselekvésének szokott rendes útjá-

tól eltért.

KERÉKVAS
,

(kerék-vas) ösz. fn. 1. KERÉK-
HEVEDER.

KERÉKVONAL
,
(kerék-vonal) ösz. fn. Körvo-

nal, mely a kerék legkülsbb pontjait képezi.

KERÉKZÁP
,

(kerék-záp) ösz. fn. 1. KERÉK-
FENTÖ és v. ö. ZÁP.

KEREKZET
,

(ker-ek-éz-et) fn. tt. kerekzet-ét,

harm. szr. — e. Kerékbl álló m ; egymással ösz-

vefügg kerekek szerkezete. Szekér , malom kerekzete.

KÉREL, (kér-el) áth. m. kérel-t. 1) Valakit

kérve engesztel, békít. „Aki szívbl téged mostan

kérelni akar. (Beniczky). Szokottabban : kérlel, mint :

ízei, ízlel, szagol, szaglál. 2) Széles ért. am. kér, hon-

nan : kérelem , amit kérünk. „És kérljed tet nagy-

ajtatosan, hogy megmutassa teneked az édes fiát."

Katalin prózai legendája. (Toldy Ferencz kiadása)
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KÉRELEM, (kér-el-ém) fn. tt. kérelm-et, harm.

szr. — e. 1) Általán azon tárgy, melyért valakit ké-

rünk, melyet mástól kérés által megnyerni akarunk.

Kérelmét megnyerni. 2) Szóval, vagy írásban eléadott

kérés. Valakinek kérelmét meghallgatni. A kérelmet

irásba foglalni és benyújtani.

KÉRELÉMLEVÉL ,
(kérelém-levél) ösz. fn.

Iromány , mely a kérésnek tárgyát és indokait ma-

gában foglalja, kérvény. Kérelemlevelet benyújtani. A
kérelemlevelet hátirattal visszakapni.

KÉRELMES, (kér-el-ém-es) fn. 1. KÉREL-
MEZ.

KÉRELMÉS , a régieknél betüátvetéssel
,

,ké-

remlés' helyett.

KÉRELMEZ
,

(kér-el-ém-ez) áth. m. kérelmez-

tem, — tél, — étt, par. — z. Valamit szóbeli vagy iro-

mányba foglalt kérelem utján keres.

KÉRELMEZÉS
,

(kér-el-ém-ez-és) fn. tt. kérel-

mezés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Valaminek kérelem

utján, kérelem által való keresése , valamiért folya-

modás.

KÉRELMEZ
,
(kér-el-ém-ez-) fn. tt. kérelme-

zö-t. Személy , ki valamiért kérelem útján folyamo-

dik, A kérelmezt kihallgatni
, jó reménynyel biztatni.

KEREL , erdélyi falu Kükül lö m. ; helyr. Ke-

relö-re, —n, — rol.

KEREL SZENT PÁL , erdélyi falu Küküllö

in.; helyr. — Szent Pál-ra, —on, — ról.

KÉREMEL, (kér-em-el) 1. KÉR.
KÉREMÉNY, (kér-em-ény v. kér-e-mény) fn.

ít. kéremény-t , tb. —ék, harm. szr. —e. Lásd : KÉ-
RELEM.

KÉREMÉNYÉZ, (kér-em-ény-éz) 1. KÉREL-
MEZ.

KÉREMÉNYÉZÉS,(kér-em-ény-ez-és)fn. 1. KÉ-
RELMEZÉS.

KÉREMÉS, (kér-em-és) 1. KÉRÉS.
KÉREMLÉS, (kér-em-el-és) 1. KÉRÉS.
KÉREMZIK, (kér-em-z-ik) k. m. kéremz-étt, htn.

—eni. L. KÉREDZIK.
KERENG

,
(ker-eng v. ker-en-eg) önh. m. ke-

reng-tem, — tél, —étt, htn. —ni v. — eni. Körvonal-

ban mozog, jár. Különösen, vagy sarkán forog, vagy

bizonyos középpont körül forogva jár , mozog , tán-

czol stb. Kereng a vér az erekben. Átv. ért. szájról

szájra, kézrl kézre megy. Az a hír kereng, hogy . . .

Hamisított pénzek kerengenék. Megkereng a Bécsi co-

dexben áthatólag használtatik. „Tahát Eliachim meg-

kerengé mind Izraelt." Judith. 4.

KERENGÉL
,
(ker-en-eg-él) önh. m. kerengél-t.

L. KERENG.
KERENGÉS, (ker-en-eg-és) fn. tt. kerengés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. Körvonalban vagy vissza-vissza

fordulva való mozgás, járás, tánczolás stb. V. ö. KE-
RENG.

KERENGET, (1) ,
(ker-en-eg-et) áth. L. KE-

RÜLGET.

KERENGET, (2), (ker-en-eg-et) fn. tt. kerenge-

tét. A Bécsi codexben am. kör , körület. „Te tötted

mennyet és földet és valami mennynek kerengetében

(ambitu) tartatik." Eszter 13. fejezet.

KERENG, (ker-en-eg-ö) mn. és fn. tt. kerengö-t.

Körvonalban mozgó
,
járó, tekervényes. Kereng lép-

eszet. Kereng csillagok. Kereng út. Különösen így
neveztetik azon táncz , midn a tánczos bizonyos té-

ren és körben saját maga körül, vagy körben forogva

lejteget. Máskép : kering. (Walzer).

KERENGR, (kereng-ör) ösz. fn. r , ki bizo-

nyos kerületet bejárva rködik, vigyáz.

KERENGS
,

(ker-en-eg--ös) mn. 1. KERGE.

KERENTA , fn. tt. kerentát. Székely tájszólás

szerént am. kerek fa tál, melyben a savót a túróból

kinyomják. Gyöke a kört jelent ker, melybl lett ke-

rent am. kerint , s igenév kerent , kerente , kerenta,

mint : ger, gerend, gerenda ; hasonlók : leventa s a ré-

gies szerencsa.

KERÉNY, puszta Pozsony m. ; helyr. Kerény-be,

— ben, —bi.

KERÉNY , táj ejtés szerént átvetve kenyér he-

lyett , 1. KENYÉR.

KEREP, (ker-ep) fn. tt. kerep-ét, harm. szr.—e v.

—je. 1) Hangutánzó, s jelent kerregö faeszközt, pl. mi-

lyent a római katholikusok templomaiban nagycsütör -

töktl nagyszombatig harangok és csengetyük helyett

szoktak használni. 2) Elavult, vagy legalább igen szk
divatú értelemben jelent réveken használt talpat, vagy

dereglyét. A kamasi samojed nyelven is kerep , am.

hajó. Máskép : kerepes, mely M. Alb. szerént különös

hajónem , s minthogy meg nem határozza , milyen ?

szabad gyanítani, hogy talán alakjáról, különösen ke-

rekded faráról neveztetett el, (ker-ep). Ezen értelme-

zésnél fogva hasonlít a kerevet szóhoz , mely keleti

pamlagot jelent , melyet szintén kerek alakban szok-

tak rendesen készíteni , kivált melyen evés alkalmá-

val ülnek. 3) A kétfalkások seregéhez, és tízhímesek

rendéhez tartozó uövénynem ; csészéje csöves , öt-

fogu ; bokrétája szárnyai a csónak felett boltosán

öszveborúlnak. Hihetleg ezen utolsó tulajdonságá-

tól vette nevét. (Lotus). Fajai : gatyás, bársony-, kar-

csú, spárga-, szarvas-, szomorú kerep.

KEREPECZ, falu Bereg m., puszta Gömör m.;

Kerepecz-re, — én, —rl.

KEREPEL, (ker-ep-él) önh. m. kerepél-t. A ke-

rep nev faeszközt kerregeti , zörgeti. Átv. ért. fül-

sért durva hangon lármáz , fecseg. Ugyan ne kere-

pelj ! V. ö. KELEPEL.
KEREPÉLÉS

,
(ker-ep-él-és) fn. tt. kerepélés-t,

tb. — ék, harm. szr. —e. A kerep nev faeszköznek

kerregtetése, zörgetése. Nagypénteki kerepelés.

KEREPES, (1), (ker-ep-es) mn. tt. kerepes-t v.

— et , tb. — ek. Ami kerep nev eszközzel van ellát-

va ; és aki kerepel.

KEREPES, (2), (ker-ep-es) fn. tt. kerepes-t, tb.

ék. L. KEREP, 2).

36*
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KEREPES, (3), falu Pest ni.; helyr. Kerepes-re,

— én, —röl.

KEREPHAJÓ
,

(kerep-hajó) ösz. fn. 1. KE-

REP, 2).

KEREPKÖKÖRCSÉN ,
(kerep-kökörcsén) ösz.

fn. A kökörcsének neme alá tartozó növényfaj ;
mely-

nek szárlevelei hármasak , levélkéi tojásdadok, foga-

sak. (Anemone trifolia).

KEREPL, (kerep-él-ö) fn. tt. kereplö-t, 1. KE-

REP, KEREPEL. Úgy jár a szája, mint a kerepl.

(Km.).

KEREPLYE
, (1) ,

(kerep-lye=kerep-el-) fn.

tt. kereplyét. L. KEREP 1).

KEREPLYE
, (2), falu Zemplén m. ;

helyr. Ke-

replyé-re, — n, —röl.

KEREPLYÉZ, (kerep-lye-ez) önh. m. kereplyéz-

tem, —tél, —étt. L. KEREPEL.
KERES, (ker-es, mongolul : kihr, Beregszászi;

latinul : quaerit) áth. m. keres-tem, — tél, — étt, par.

—s. Gyöke a görbe mozgást jelent ker. V. ö. KER.

1) Körüljárva, körültapogatódzva , szemeit körülhor-

dozva kutat, vizsgál, megtalálni iparkodik valamit. Áz

elveszett jószágot házról házra , az eltévelyedett csikót,

lovat tanyáról tanyára keresni. Valamit sötétben ke-

resni. Valakivek fejében keresni, (férgeket). Helyén ke-

resd, megleled. (Km.). Megtaláltad amit nem kerestél.

(Vörösmarty). Könyvbl valamit kikeresni. Valakit a

nagy embertömegben fölkeresni. Minden zsebet öszve-

keresni. 2) Járva kelve , sokfelé fáradozva valamit

szerez , tulajdonává tesz. Munkával
}

aratással , ka-

szálással pénzt , kenyeret keresni. Nyáron télrevalót

keresni. Mindennapi kenyerét véres verítékkel keres-

ni. Árvákra
,

gyermekekre keresni. Hivatalt , szol-

gálatot keresni. Ki mint keresi , úgy veszt

(Km.). Ki mit keres, megleli (Km.). Talál az aki ke-

res (Km.). Ahol nincs, ne keress. (Km.). Elfogy a va-

gyon, ha reá nem keresnek. (Km.). A házi szükségre va-

lót bekeresni. 3) Törv. ért. kárpótlást , elégtételt , va-

gyontérítést, büntetést sürget. A szenvedett kárt, az el-

lopott jószágot másokon keresni. Valakin pénzt keresni.

Valakit fején keresni , am. halálos büntetését kérni,

követelni. 4) Átv. ért. valakit bizonyos czélból vagy

czélra fölszólít, megint. A szomszéd birtokosokat vala-

mely jótékony czélra megkeresni.

KÉRÉS, (kér-és) fn. tt. kérés-t, tb. —ék, harm.

szr. — e. 1) Cselekvés , melynél fogva valakit vala-

miért kérünk. Szegénynek nem kell a kérést szégyenleni.

2) Azon tárgy, melynek megnyeréseért máshoz folya-

modunk. Kicsiny, nagy, szükséges kérés. Kenyér-, pénz-,

hivatal-, szolgálatkérés. 2) Szóbeli vagy Írásba fog-

lalt tartalma azon dolognak , melyet más kegyébl

megnyerni szeretnénk. Azon alázatos kéréssel járulok

kegyedhez, hogy. V. ö. KÉR.
KERESD , erdélyi falu Fels Fehér m. ; helyr.

Keresd-re, —én, — röl.

KERESDÉGÉL, (ker-es-d-ég-él) önh. m. keres-

dégél-t. Valamit gyakran vagy folytonosan keres, más-

kép : keresgél, áthatólag : keresget.

KERESÉS, (ker-es-és) fn. tt. keresés-t, tb.—ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, illetleg utánjárás, midn
valamit vagy valakit keresünk. Pénz-, kenyér-, hiva-

tal-, szolgálatkeresés. Haszonkeresés.

KERESESZEG , falu Szála m. ; helyr. Kerese-

szeg-re, — én, —röl.

KERESET
,

(ker-es-et) fn. tt. kereset-ét , harm.

szr. —e v. —je. 1) Fáradság, munka, legyen az szel-

lemi vagy testi, s utánajárás által szerzett vagyon,

birtok
,
pénz. Saját keresetébl élni. Hamis kereset.

Nem sokat fiadzik a hamis kereset (Km.). Nincs áldás

a hamis kereseten (Km.). Hitvány kereset az árulkodás

(Km.). Hamis kereset nem száll más ízre v. nem száll

messze (Km.). 2) Járat kelet, mely által valaki vala-

mit keres, vagy keresni látszik. Mi kereseted van itt?

Nálunk nincsen semmi kereseted. 3) A törvénykezés-

ben általán valakinek valamely követelése, vagy pa-

nasza egy másik ellen s azokkal egybekötött igazság-

szolgáltatási kérelem a bíróság eltt. Keresetét valaki

ellen a biró elé terjeszteni. Az alaptalan keresetet visz-

szautasítani. Adóssági, kártalanítási kereset. Váltóke-

reset. Igénykereset. Fekv javak iránti kereset. Bn-
vádi kereset. Fbenjáró kereset. Újított kereset. Kere-

set beadása v. benyújtása.

KERESETADÓ
,
(kereset-adó) ösz. fn. Adózta-

tás neme, melyet valamely keresetág után vetnek ki.

KERESETÁG, (kereset-ág) ösz. fn. Mindenne-

m üzérkedés, munkálkodás^ mesterség, hivatal, szol-

gálat stb. melylyel valamit szerzünk.

KERESETFORRÁS, (kereset-forrás) ösz. fn.

Alkalom , melyet használva , vagy alap , melyre tá-

maszkodva valaki munkája után valamely vagyonra

tesz szert. A vasutak építése sok embernek keresetfor-

rásul szolgál. Az irodalom nálunk általán igen szk
keresetforrás.

KERESETI
,

(ker-es-et-i) mn. tt. kereseti-t, tb.—ek. Keresetet illet , arra vonatkozó , abból ered.

Kereseti adó. V. ö. KERESET.

KERESETI JOG , 1) Azon jog , melynél fogva

valaki akár kézi , akár szellemi munkájával valamit

szerezhet. 2) Azon jog , melyre támaszkodva valaki

valamely bíróságnál keresetet indít.

KERESETINDÍTÁS
,

(kereset-indítás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki valaki ellen keresetlevelet

nyújt a törvényszék elébe.

KERESETJOG
,

(kereset-jog) ösz. fn. Szemé-

lyes jog , melynél fogva valaki bizonyos ügyben az

illet bíróság vagy törvényszék eltt valaki ellen va-

lamely keresetet vagyis pert indíthat. Különbözik et-

tl a kereseti jog.

KERESETLEN, (ker-es- étlen) mn. tt. kereset-

len-t, tb. — ék. 1) Akit, vagy amit nem keresnek, el-

mellzött, elhanyagolt. Keresetlen áruczikkek. Kereset-

len vendégfogadó. Keresetlen mulató helyek
,
fürdk.

2) Amire véletlenül akadunk, találunk a nélkül hogy

kerestük volna. Keresetlen fával verni meg valakit.
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KERESETLEVÉL
,

(kereset-levél) ösz. fn. Ál-

talán oly iromány , melyben panaszunkat , vagy vá-

dunkat , vagy bármely követelésünket s ezzel együtt

igazságszolgáltatási kérelmünket valaki ellen az illet

bíróságnak benyújtjuk.

KERESETMÓD
,

(kereset-mód) ösz. fn. Akár-

miféle mód, pl. munka, mesterség, szolgálat, hivatal;

csalás, lopás, játék, stb. mely által valaki életét, ke-

nyerét keresi. Tisztes, becsületes
,
gyalázatos , alávaló

keresetmód.

KERESETNÉLKÜLI
,

(kereset-nélküli) ösz.

mn. Kinek mestersége, üzérkedése, stb. jelcnnen sem-

mi hasznot nem hajt
,
jövedelem nélkül szkölköd.

Keresetnélkuli mesterember , napszámos. V. ö. KE-
RESET.

KERESETT, (ker-es-étt) mn. tt. keresétt-et. 1)

Akit vagy amit keresnek , atni után tudakozódnak,

amin kapnak. Keresett mvész , mesterember. Keresett

áruczikkek. Keresett fogadó
,
fürd. 2) Amit valaki

munkája, szorgalma, hivatala, szolgálata, üzérkedése

stb. által szerzett
,

gyjtött. Keresett , nem örökölt

vagyonnal bírni. 3) Átv. ért. nem természetes, hanem
mesterkélt , czikornyás, ékesített. Keresett szavakkal,

kifejezésekkel élni.

KERESETTELEN, (ker es-et-telen) mn. tt. ke-

resettelent , tb. —ék. Kinek keresete nincsen , külö-

nösen kinek módja, tehetsége vagy alkalma nincs az

életre szükséges dolgokat megszerezni , keresetnél-

küli. V. ö. KERESET.
KERESGÉL, (ker-es-g él) önh. és áth. m. ke-

resgélt. Valamit folytonosan kutatva, vizsgálva, néz-

kélve, Összevissza forgatva keres. Leginkább aprólé-

kos tárgyakra vonatkozólag használtatik. Madárfész-

keket, tojásokat keresgélni az erdben. A szemétdombo-

kon keresgélni.

KERESGÉLÉS
,

(ker-es-g-él-és) fn. tt. keresgé-

lés-t, tb.—ék, harin. szr.—e. Folytonos kutatás, vizs-

gálás, forgatás általi keresés. V. ö. KERESGÉL.
KERESGET, (ker-es-g-et) áth. m. keresget-tem,—tél ,

— étt
,
par. keresgess. 1) Valamit folytonosan,

vagy gyakran keres , kutat , vizsgál. A kertben érett

gyümölcsöket keresgetni. Gombát keresgetni. 2) Lassan-

lassan, aprólékosan szerez valamit. Hetenként néhány

forintot keresgetni.

KERESGETÉS
,
(ker-es-g-et- és) fn. tt. keresge-

tés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Gyakori vagy folyto-

nos keresés.

KERESHETSÉG, (ker-es-het-ség) fn. tt. ke-

reshetségét. L. KERESETJOG.
KERESKEDELEM, (ker-es-kéd-el-ém) fn. tt.

kereskédelm-et, harm. szr. — e. Kereskedés, szélesebb

vagy egész terjedelemben véve. Magyar, angol keres-

kedelem, mennyiben az öszves vagy nagyobb terjedel-

m magyar vagy angol kereskedési üzletet magában
foglalja. Eléjön már gr. Eszterházy M. nádornál .já-

ráskelés' értelemben. Tört. Tár. VIII. k. 7. lap.

KERESKEDELMI, (ker-es-kéd-el-ém-i) mn. tt.

kereskédelmi-t, tb. —ek. Kereskedelmet illet , ahhoz

tartozó , arra vonatkozó. Kereskedelmi törvények. Ke-

reskedelmi társaság. Kereskedelmi bank, kamara, ügy-

nök, tanács, testület, törvényszék.

KERESKEDÉS
,
(ker-es-kéd-és) fn. tt. kereské-

dés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. A keresetmódnak azon

neme, midn valaki bizonyos áruczikkeket, pl. termé-

nyeket, iparmüveket, eleséget, barmokat stb. mások-
tól megvásárol , s azokat némi nyereség reményében
ismét áruba bocsátja. Fszer-, posztó-, gyolcs-, vászon-,

ruhakereskedés. Gabona- , marhakereskedés. Könyv-,

papírkereskedés. Kereskedést zni. Kis-, nagykereske-

dés. Hazai , külföldi árukkal kereskedés. Száraz-

földi , tengeri kereskedés. Belföldi , külföldi , átviteli

kereskedés. Észbl, pénzbl áll a kereskedés (Km.). A
Müncheni codexben : kereskédet.

KERESKÉDÉSBELI, (kereskédés-beli)ösz. mn.

Ami a kereskedésben eléfordúl , mi a kereskedésnek

tárgyát teszi. Kereskedésbeli szerzdések , megrendelé-

sek, alkudozások, levelezések. Kereskedésbeli czikkek.

KERESKEDÉSI, (ker-es-kéd-és-i) mn. tt. keres-

kédés-it , tb. — ek. Kereskedéshez tartozó , arra vo-

natkozó. Kereskedési viszonyok. Kereskedési ügyesség.

KERESKEDIK, (ker-es-kéd-ik) k. m. keresked-

tem, —tél, —étt. 1) Valamivel kereskedést z. V. ö.

KERESKEDÉS. Borral, gabonával, sertésekkel, göbö-

lyökkel kereskedik. Posztóval, vászonnal, könyvekkel ke-

reskedik. Fszerrel, gyarmati árukkal kereskedik. 2)

Valahol valamit keresve jár. Kopár helyen kereske-

dik. 3) Valakin követel valamit. Rajtam ne keresked-

jél , én nem tartozom neked. Aki kárt tett , azon ke-

reskedjél. 4) Göcsejben mondják a tehénrl , midn
üzekedik. Ezen értelmét a forgástól , köröskörül já-

rástól vette , s fogalmi rokonságban áll a bereg (a

juh), görög (a disznó), forog (a kutya) igékkel.

KERESKED, (ker-es-kéd-) fn. tt. kereskédö-t.

Személy, ki kereskedést üz. V. ö. KERES, KERESKE-
DÉS. Bor-, gabona-, dohánykeresked. Posztó-, vászon-,

füszerkereskedö. Nagykeresked , ki az illet árukat

nagyban, nagyobb mennyiségben (pl.! mázsa , hordó

számra stb.) veszi, és adja.

KERESKÉDBOLT
,
(keresked-bolt) ösz. fn.

Bolt, melyben a keresked különféle ingó áruczikkeit

eladás végett lerakja , s azokat maga , vagy biztosai

által a venni akaróknak árulja.

KERESKEDHAJÓ
,
(keresked-hajó) ösz. fn.

Hajó, melyen kereskedési áruczikkeket, terményeket,

iparmüveket stb. szállítanak, különböztetésül a hadi,

posta-, s másféle hajóktól.

KERESKEDHÁZ, (keresked ház) ösz. fn. Ál-

talán ház , melyben kereskedést znek. Különösen,

és átv. ért. tekintélyesebb
,
gazdagabb kereskedés,

vagy keresked személy , vagy társulat , mely több

más nevezetesebb kereskedési társulatokkal viszony-

ban áll.

KERESKÉDOHELY, (kereskédö-hely) ösz.' fn.

Általán hely
, hol kereskedést znek. Különösen oly

hely ,
oly város

, melynek lakosi fleg kereskedéssel
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foglalkodnak , hol nevezetes nagy vásárok esnek , s

lerakó boltok ,
árutárak nagyobb számmal léteznek,

pl. Magyarországban Pesten, Debreczenben.

KERESKEDI, (ker-es-kéd-ö-i) mn. tt. kereske-

dit , tb. —ek. Kereskedt illet , abboz tartozó,

arra vonatkozó. Kereskedi levelezések, megrendelések.

KERESKÉDINAS
,

(keresked-inas) sz. fn.

Inas a kereskedboltban, ki a kereskedési üzletet mint

ujoncz tanulja és gyakorolja.

KERESKÉDÖJEL
,

(kereskéd-jel) ösz. fn. 1.

KALMÁRJEL.
KERESKÉDKÖNYV, (keresked-könyv) ösz.

fn. A kereskednek följegyzési könyve , különösen,

melyben az áruczikkek betétele és kivétele, a pénz be-

vételek és kiadások , hitelben vételek és adások stb.

az idnek és ha szükség a személyeknek is stb. pon-

tos megjelölése mellett foglaltatnak.

KERESKÉDÖLEGÉNY
,

(keresked-legény)

ösz. fn. 1. KALMÁRLEGÉNY.
KERESKÉDLEVÉL ,

(kereskédö-levél) ösz.

fn. 1) Kereskedési üzletet illet , arra vonatkozó le-

vél. 2) Adásvevési szerzdést magában foglaló iro-

mány, oklevél.

KERESKÉDÖSÉG, (ker-es-kéd--ség) fn. tt. ke-

reskédöség-ét , harm. szr. — e. 1) Kereskedi foglala-

tosság. Kereskedségre adni magát. 2) Kereskedk

többsége, sokasága, testülete. Bécsi, pesti kereskedség.

KERESKÉDÖTANÁCS, (kereskédö-tanács) ösz.

fn. A kereskedk társulatából választott tanács, mely

a köz kereskedést illet ügyek iránt intézkedik.

KERESKÉDTÁRS ,
(kereskédö-társ) ösz. fn.

Ki egy másik kereskedvel együtt intézkedik, s vele

mind a nyereményen , mind a veszteségen aránylag

osztozik.

KERESKÉDTÁRSASÁG ,
(keresked-társa-

ság) ösz. fn. 1) Két vagy több kereskedk egyesü-

lete, kik mind a nyereményben, mind a veszteségben

aránylag részt vesznek. 2) Egész tartomány vagy or-

szág nevezetesebb kereskedinek szövetsége
,

pl. a

kelet-, vagy nyugotindiai kereskedtársaság. V. ö.

TÁRSASÁG és TÁRSULAT.

KERESKÉDTÁRSULAT , 1. KERESKÉD-
TÁRSASÁG. 1).

KERESKÉDTÖRVÉNYSZÉK ,
(kereskéd-

törvény-szék) ösz. fn. Törvényszék , mely eltt a ke-

reskedést illet ügyek folynak, s a lehet legrövidebb

úton elintéztetnek. Jobban : kereskedi v. kereskedelmi

törvényszék.

KERESKEDVÁROS, (kereskéd-város) ösz.

fn. Város , melynek lakosai fleg kereskedéssel fog-

lalkodnak, melyben a kereskedést nagyban zik. Pest

Magyarországnak els keresked városa. V. ö. KE-

RESKÉDÖHELY.
KERESKENY, férfi kn. tt. Kereskény-l , tb.

—ék. Crescentius , és Crescentia (am. neveked).

Van ily nev két helység is, NAGY— és KIS

—

Nyitra vármegyében, helyr. Kereskény-be, — ben,—bi.

KERESLEVEL, (keres-levél) ösz. fn. 1. KERE-
SETLEVÉL.

KERESMÉNY, (ker-es-mény) fn. tt. keresmény-t,

tb. — ék, harm. szr. —e v. —je. 1) Azon tárgy, me-

lyet valaki keres , különösen elveszett jószág. Kinek

vagyon veszendéke, nálam leszen keresménye. (Km.). 2)

Szerzemény. Hamis keresmény nem száll harmad örö-

kösre (Km.). Nemfiadzik meg a hamis keresmény. (Km.).

KERES, (ker-es-) fn. tt. keres-t. 1) Aki va

lamit keres, azaz kutat, találni akar. Pénzkeres, kincs-

keres. Hallod-e pénzkeres, kincset üregbe les. (Gyön-

gyösi). 2) Ki valamit akármi úton módon szerez.

Meghalt a gazda , nincs keres a háznál. Isten nyug-

tassa
, beh jó keres volt ! 3) Keres fél a törvényke-

zésben am. fölperes.

KERESTELEK, falu Kraszna m.; helyr. Keres-

telek-re, —én, —röl.

KERESTÉLY, férfi kn. tt. Kerestélyt, tb. — ék,

A latin Christianus (am. Krisztust valló, Krisztusban

hiv). Ugyancsak ebbl is eredett. Máskép : Ke-

resztély.

KERESVÉNY, (ker-es-vény) fn. tt. keresvény-t,

tb. — ék. L. KERESMÉNY és KERESETLEVÉL.

KERESZ, falu Ungh m.; helyr. Kerész-re, — én,

— röl.

KÉRÉSZ, (1), fn. tt. kérész-t, tb. —ék, harm.

szr. —e. Vízpartokon tenyész féregfaj, mely alig egy

napig , rendesen csak néhány óráig él, a viz színén s

parton ide-oda szállongva párzik, megtojik, s azonnal

vége vagyon vagy más férgeknek szolgál eledelül.

(Ephemeris.). Hihetleg a ker gyöktl vagyis kerin-

gés-tö\ vette nevezetét ; kérész v. kérész , mintegy :

keringesz. V. ö. KÉRÉSZ, (2).

KÉRÉSZ, (2), (kér-ész v. ker-ész =keres) áth.

m. kérész-tem ,
— tél ,

— étt. Lugossy József szerént

Göcsejben am. keres v. keresgél.

KERESZT, (1), v. KÉRÉSZT, v. KÖRÖSZT,
fn. tt. kereszt-ét vagy köröszt-öt, harm. szr. —je. Kicsi-

nyezje : keresztécske. Úgy tartják, hogy közelebbrl

a latin crux után a német Kreuz , svéd kriss , szláv

krizs, kreszt , krszt, persa kruszk módjára alakúit szó.

Gyöke egyébiránt szinte ker, kör, mely, mint az illet

helyeken s különösen ker gyöknél látható , számos

nyelvekben feltaláltatik. Adelung a német ,Kreuz'-ot

a ,Krücke' szóval azonosítván, azt mondja róla : „und

druckt eigentlich die Hervorragungen des oberen

Querholzes aus. " Magyar elemzés szerént annyi volna

mint körös , melynek részei egy központból indulnak

ki, mint a köréi, a t toldalékként járulván hozzá, mint

a tájdivatos választ, ereszt szókban, és az általános di-

vatú esperest-hen a kölcsönzött esperes helyett. 1) Ál-

talán oly két vonal, melyek közöl egyik úgy húzódik

által a másikon, hogy vagy négy egyenl szöget képez,

vagy rézsútosan , két éles és két tompa szöget alkot.

Keresztet húzni vonni. Ónnal, tollal keresztet csinálni.

A rovásbotra kereszteket metszeni. A hangjegyekben

a négy vonalból álló :$: kereszt jelenti, hogy az utána
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következ hangjegy félhanggal magasabbra van emel-

ve. Az egyszer X jelenti, hogy a ketts kereszt által

fél hanggal magasabbra emelt hangjegyet még féllel

fölebb kell emelni. 2) Két test, a fennemlített módon
egymásra téve, ragasztva , kötve stb. Keresztbe tenni

a lábakat , kezeket. Keresztbe rakni a hajón az ülés-

deszkákat. A fonalakat keresztbe szni. Keresztbe rakni

a gerendákat. Keresztbe rakni a kévébe kötött gabonát.

Innen az így öszverakott gabonakupaczot kereszt-

nek mondják. Száz kereszt búzája termett. Tíz, tizen-

négy, tizennyolcz , huszonhat kévés kereszt. 3) Szorosb

ért. függlegesen álló gerenda, melyre egy másik rö-

videbb dorong általvonalban van szegezve , milyenre

hajdan gonosztév rabszolgákat s másokat gyaláza-

tos halálbüntetés végett feszítettek. Keresztet állítani,

földbe ásni. Valakit keresztre kárkoztatni
,

feszíteni,

szegezni. Kereszten kínlódni, meghalni. Az ily kereszt-

nek alakja majd T, majd X, majd Y bethöz hason-

lított, melyek közöl az els Antal, a második András

keresztjének , a harmadik villás keresztnek nevezte-

tik. Az elsféle kereszten, melynek az eredetitl egy

kevéssé eltér t formát adnak, feszíttetett s halt meg
Krisztus is. Innen 4) a keresztényeknél , különösen

a római és görög egyházbelieknél emlék- és tisztelet-

jelül faragott vagy öntött szobra , vagy festett képe

azon keresztnek , melyre az Üdvözít feszíttetett , s

mely ha az Úrnak képét is magán viseli , különösen

feszillet-nék mondatik. Fa, kö, márvány , vas , réz ke-

reszt. Szent kereszt. Kereszt eltt állani, süveget emelni,

imádkozni. A nyilvános körmenet eltt keresztet vinni.

A templom tornyára keresztet tzni. Az utak mellé ke-

reszteket állítani. 5) Egyházi, polgári, katonai díszjel,

st fényzési ékesség is. Érseki, püspöki, apáti kereszt.

Vitéz rendi kereszt. Szent István rendének nagy , kö-

zép, kiskeresztje. Érdemkereszt. Nyakban, fülben függ
kereszt. Ketts, hármas kereszt. 6) Jel, melyet a kath.

keresztény hivek különféle alkalommal és czélból uj-

jaikkal arczuk és mellük fölött , vagy általán a leve-

gben képeznek. Homlokra , szájra , mellre keresztet

vetni. A népre áldásképen keresztet hányni. Szentelt

vizzel keresztet csinálni. Félelembl, babonából keresz-

tet hányni. Átv. ért. valamire keresztet vetni am. el-

veszett vagy elveszend gyanánt tekinteni. 7) Átv.

ért. Krisztus szenvedésére vonatkozólag , am. kín,

szenvedés. Kiki a maga keresztjét viseli. Nagy keresz-

tem van ezen rósz gyermekekkel. Ez már igazi kereszt.

„Jaj Istenem mit adtál

,

Hogy megházasítottál ?

Adtál egy nagy keresztet

,

Hogy az erdn nem veszett."

Népd.

Az egélytanban, és bibliai nyelvben jelent szenvedést,

béketrést, egyszersmind Urunk kiengesztel és meg-

váltó nagy müvét. Aki iitánam akar jönni , tagadja

meg önmagát , emelje keresztjét , és kövessen engem.

(Krisztus szavai). Nem akarok dicsekedni , csak ami

Urunknak Jézus Krisztus7iak keresztével. (Sz. Pál. Ma-

gyarítva Káldi után). 8) Némely összetételekben, pl.

keresztanya, keresztapa, keresztfiú , keresztnév , kereszt-

víz stb. kereszteléstöl veszi jelentését, mintha monda-

nók : keresztelési anya, kerészlelési fiú, keresztelési név.

KERESZT
, (2), v. KÉRÉSZT , v. KÖRÖSZT,

mn. tt. kérésztét v. körösztöt. Ami egy másikon által

(keresztül) van téve, mi egy másikat vagy egyenes vagy

egyenetlen szöget képezve általmetsz, pl. kereszt bolt,

kereszt barázda, kereszt fa a rakodó szénás szekerén,

mely az oldalakon általvetve a vendégoldalakat fen-

tartja. Kereszt vonás. Kereszt metszés.

KERESZT
, (3) , falu Ung , és puszta Somogy

in.; helyr. Kereszt-re, — én, — rl.

KERESZTAJÁNDÉK, (kereszt-ajándék) ösz.

fn. Ajándék , melyet a keresztapa vagy keresztanya

illet keresztgyermekének ad.

KERESZTANYA
,

(kereszt-anya) ösz. fn. N-
személy , akár férjnél van , akár hajadon , ki a ke-

resztelendt , mint mondani szokás , a keresztvízre

tartja. A keresztanya a megkeresztelt szüléinek ko-

maasszonya lesz. V. ö. KERESZTAPA.

KERESZTAPA, (kereszt-apa) ösz. fn. Férfi sze-

mély , ki a keresztelendt keresztvízre tartja , vagy

csak mint tanú a keresztelésen jelen van , vagy , ha

nincs is jelen , ezen tiszteleti czím viselésére megké-

retik. A keresztapa egyszersmind a megkeresztelt szü-

léinek komája v. komaura.

KERESZTATYA, (kereszt-atya) ösz. fn. 1. KE-

RESZTAPA.
KERESZTBÁDOG, (kereszt-bádog) ösz. fn.

Vastagabb lemez bádog , melybl keresztet csi-

nálnak.

KERESZTBARÁZDA, (kereszt-barázda) ösz. fn.

Barázda , melyet a szántóföldön nem hosszában , ha-

nem szélében húznak, s mely a hosszában men ba-

rázdákat általmetszi.

KERESZTBE, (ker-eszt-be), és KERESZTBEN,
(ker-eszt-ben) igehatárzók, amaz szabatosabban e kér-

désre felel: hová ? (tenni, állítani stb.), ez pedig erre:

hol ? v. miképen? (létez). Oly vonalakba (n), vagy vo-

nalba (n), melyek egymást általszegik. Keresztbe tenni

egyik darab fát a másikra. Keresztbe rakni lábait. Ke-

resztbe rakni a kévéket. Keresztben rakott deszkák, ge-

rendák. Keresztben sztt kelme. Keresztben állani a

szekérrel az utczán. Keresztben metszett utak. Kereszt-

ben szántani , aratni , azaz a földet nem hosszában,

hanem széltében véve.

KERESZTBOLT, (kereszt-bolt) ösz. fn. Bolt,

vagyis bolthajtás, melynek ívei egymást általszegik.

KERESZTBOLTOZAT, (kereszt-boltozat) ösz.

fn. Több összefügg boltok szerkezete , melyek ívei

egymást általmetszik.

KERESZTCSÍK, (kereszt csík) ösz. fn. Csík,

azaz vonás , mely egy másikkal keresztet képez
,
pl.

a szamár hátán hosszában és farán széltében vonuló

húzás; vagy ilyeténképen egymást általmetsz vona-

lak némely kelméken.
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KERESZTCSONT
,

(kereszt-csont) ösz. fn. A
négylábú állatoknál a hátgerineznek alsó vége, mely

az embernél öt , egymással szoros kapcsolatban lev
szöget képez.

KERESZTCSONTFÁJÁS, (kereszt-csont-fájás)

ösz. fn. Éles fájdalom a keresztcsontban.

KERESZTEL, (kereszt-él) áth. m. keresztél-t.

1) Szoros ért. a keresztény anyaszentegyház szokása

szerént valakit az Atya, Fiú , és Szentlélek Isten ne-

vében, a kafholikusoknál keresztet is képezve, vizzel

megöntöz, vagy vízbe márt, hogy erkölcsileg megtisz-

tuljon, egyszersmind az anyaszentegyház tagjává ig-

tattassék , midn a megkeresztelt úgynevezett ke-

resztnevet is kap. Megtér zsidókat, pogányokat keresz-

telni. Kisdedeket keresztelni. En vízzel keresztellek tite-

ket, de egy erösebb jön utánam , ki benneteket Szentlé-

lekkel és tzzel keresztel meg. (Lukács 3. 16.) Elmen-

vén tanítsatok minden népeket , megkeresztelvén ket,

Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek nevében. (Máté

28.). Valakit Péternek, Pálnak keresztelni, am. a ke-

resztségben Péter v. Pál nevet adni. 2) Átv. ért. el- i

keresztelni, másra keresztelni valamit, am. a dolognak

más szint, más nevet, más czimet adni, a dolgot más- i

ra csavarni. 3) Átv. ért. és tréfásan am. valakit bizo-
'

nyos alkalommal , és szokásból megöntöz
,
pl. midn

|

a tengeri hajósok megöntözik az utast , ki elször

száll tengerre , vagy némely vidékeken hazánkban a

pórlegények megkeresztelik a sihedert , ki a legény-

sorba be akar lépni . 4) Átv. ért. bort , vagy más sze-

szes italt megkeresztelni am. vízzel vegyíteni.

KERESZTÉLEND
,

(kereszt-él-end-) mn. és

fn. Személy, kit a keresztény egyház szokása szerént

keresztségre visznek.

KERESZTÉLÉS, (kereszt-él-és) fn. tt. kereszte-

lés-t. tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által

valakit keresztelnek. A keresztelést a templomban vagy

a háznál végezni. 2) Egyházi szertartás , és innepély,

midn valakit keresztelnek. Keresztelésre meghívott

vendégek, atyafiak. Máskép : keresztel.

KERESZTELÉSI , (kereszt-el-és-i) mn. tt. ke-

resztelés-it , tb. —ek. Kereszteléssel járó , azt illet.

Kereszteled szertartás. Kereszlelési anyakönyv.

KERESZTELETLEN, (kereszt-él-etlen) mn. tt.

kereszteletlen-t , tb. —ék. Aki nincs megkeresztelve.

Kereszteletlen zsidók
,
pogányok. Kereszteletlen kisded.

Átv. ért. kereszteletlen bor , melybe vizet nem vegyí-

tettek
,
pogány bor. Határozóként am. keresztelés

nélkül.

KERESZTÉLKÉDÉS, (kereszt- él-kéd- és) fn. tt.

keresztélkédés-t , tb. —ék , harm. szr. — e. Cselekvés,

midn valaki magára keresztet vet. 2) A keresztség

szentségének fölvétele. Keresztelkedéskor ellene mon-

dani az ördögnek, letenni a keresztény hitvallást.

KERESZTELKEDIK, (kereszt-él-kéd-ik) k. m.

keresztélkéd-tem ,
—tél, — étt. 1) A keresztség szent-

ségét fölveszi. 2) Magára keresztet vet.

KERESZTÉL
,

(kereszt-él-) mn. tt. kereszté-

lö-t. Altalán am. a keresztséghez tartozó , azzal vi-

szonyban lev. Keresztelövíz , melylyel a keresztelen-

dt megöntik. Keresztelökö , melyben a keresztvizet

tartják. Keresztelkönyv, melybe a kereszteltek neveit

beírják stb.

KERESZTÉL, (2), (kereszt-él-) fn. tt. keresz-

tel-t. 1) Személy, ki keresztel, ki a keresztségét föl-

adja. Keresztel szent János. 2) Innepély , melylyel a

keresztelés véghez vitetik. Keresztelre menni. Ke
resztelben lenni. 3) Lakoma , melyet keresztelés al-

kalmával adni szoktak. Keresztelbe menni. Máskép :

paszita.

KERESZTÉLINO, (keresztel-ing) ösz. fn. 1)

A régi anyaszentegyházban azon hosszú fehér öl-

töny, melybe a megkeresztelteket öltöztették, s mely-

ben els húsvét utáni vasárnapon jelentek meg a

templomban, innen a fehér vasárnap nevezete. 2) A
mai szokás szerént amaz si öltönynek jeléül a ke-

resztelt gyermekre tett ingecske , vagy fehér gyolcs

ruha.

KERESZTÉLÖKENDÖ, (keresztél-kendö) ösz.

fn. Kend , melylyel a kisdedet betakarják , midn
keresztségre viszik.

KERESZTELÖKÖ, (keresztél-kö) ösz. fn. K-
bl csinált medencze a templomokban , mely fölött

a keresztelendt tartják, midn a keresztelvízzel le-

öntik.

KERESZTÉLKÖNYV, (keresztél-könyv) ösz.

fn. Az illet lelki pásztornak , vagyis plébániának

hiteles könyve , melybe a keresztelés évét, napját, a

megkeresztelt nevét, továbbá a szülék és komák, va-

lamint a keresztel nevét is beirni szokás ; máskép :

anyakönyv. Ebbl adatnak ki az úgynevezett keresz-

tellevelek.

KERESZTÉLKÚT, 1. KERESZTELÖKÖ.

KERESZTÉLLEVÉL, (keresztélö-levél) ösz.

fn. A keresztelkönyvbl kivont bizonysági iromány,

a fell, hogy valaki megkeresateltetett, melyben egy-

szersmind a szülék , komák, s a keresztel pap neve,

valamint a kereszteltnek törvényes vagy törvénytelen

születése benn foglaltatik. Keresztellevelet kérni, ad-

ni, elémutatni. Rövidebben : keresztlevél.

KERESZTÉLMEDENCZE , 1. KERESZTE-
LÖKÖ.

KERESZTÉLÖNAP
,

(keresztél-nap) ösz. fn.

Nap, melyen valaki megkereszteltetett , s évenként

visszaforduló ugyanezen nap.

KERESZTÉLPÉNZ, (keresztél-pénz) ösz. fn.

Inkább tiszteleti, mint szoros járandósági díj, melyet

az illet papnak a kereszteléstl adnak.

KERESZTÉLRUHA, (keresztél-ruha) ösz. fn.

Ruha , melyben valakit keresztelnek. Különösen I.

KERESZTÉLINO.
KERESZTÉLT

,
(kereszt-él-t) mn. és fn. tt. ke-

resztélt-et. Akit megkereszteltek, ki a keresztség föl-

vétele által a keresztény egyház tagjává lett. Keresz-

teltek könyve.

KERESZTELY, férfi kn. 1. KERESTÉLY.
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KERESZTÉNY, (1), fn.és mn.tt. keresztényt, tb.

— ék, harm. szr. — e v. — je. A hellén %Qi<7tiav-óg
,

latin christian-us után a franczia chrétien , olasz eris-

tiano, német Christ, christlich, szláv kresztyan stb. szók

módjára alakult név. Némelyek keresztyén-nek irják

és mondják, azt állítván , hogy a lágyított ty jobban

megfelel a latin :
—tian-us végzetnek , mint Sebas-

tianus-bó\ is Sebestyén lön (de túl a Dunán Sebestény

is, st a székelyeknél : Sebestén). Ez ellen ugyan ki-

fogást tenni nem lehet, azonban szintén Christianus-

ból lett Keresztély is , még pedig lágyított t nélkül.

Tehát ezen származtatás is alapos. Nekünk úgy tet-

szik, hogy keresztény kellemesben hangzik, mint ke-

resztyén. Legroszabb volna pedig : keresztyény. A ke-
reszt' szótól származtatás kevésbé alapos. Lásd b-
vebben : KERESZTYÉN. Széles ért. személy , ki

Krisztus hitét , azaz tanítását vallja. Régi , buzgó, áj-

tatos, jámbor , istenfél keresztények. Jó keresztény, ki

a hitet jó cselekedetek által tanúsítja. Rósz keresztény,

ki a keresztény hit parancsolatait meg nem tartja.

Keleti, nyugoti keresztények. Mídó'n melléknévül hasz-

nálják, am. Krisztus hitét valló, ezen hitre vonatkozó,

ehhez tartozó, ezt illet'. Keresztény népek, fejedelmek.

Keresztény oktatás , hit , tudomány. Keresztény erköl-

csök, erények. Keresztény anyaszentegyház. Keresztény

templomok.

KERESZTÉNY, (2), falu Sopron m.; helyr. Ke-

resztény-be, —ben, — böl.

KERESZTÉNY-ALMÁS , erdélyi falu Hunyad
m.; helyr. — Almás-ra, —on, —ról.

KERESZTÉNYPALU, erdélyi falu a Szászföl-

dön 5 helyr. —falu-ba, — ban, — ból.

KERESZTÉNYI
,

(keresztény-i) mn. tt. keresz-

tényi-t , tb. — ek. Keresztényt illet, ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Keresztényi kötelesség.

KERESZTÉNYILEG, (keresztény-i-leg) ih. Ke-
resztény emberhez ill módon.

KERESZTÉNYSÉG, (kereszt-ény-ség) fn. tt.

kereszténység- ét, harm. szr. —e. 1) Tulajdonság, mely-

nél fogva valaki kereszténynek tartatik. Keresztény-

ségének semmi jelét nem adja. Valakinek keresztény-

sége felöl kételkedni. 2) A keresztények öszvege, kö-

zönsége. Egész világ kereszténysége.

KERESZTÉNYTÁHS, (keresztény-társ) ösz. fn.

Széles ért. kik meg vannak keresztelve , és Krisztus

hitét vagyis tanítását vallják, mind kereszténytársak

egymás irányában. Különböz felekezetbeli keresztény-

társak. Szorosb ért. ugyanazon keresztényfelekezet-

hez tartozó személyek.

KERESZTES, (1), (kereszt-és) mn. tt. keresztés-t

v. —et, tb. — ek. Ki keresztet visel; kereszttel éke-

sített ; kereszttel jegyzett. Keresztes vitézek , hadak.

Keresztes barátok. Keresztes pók , melynek hátán ke-

resztet képz két fehér vonal látszik.

KERESZTES, (2), (kereszt-és) fn. tt. keresztés-t,

tb. —ék. Keresztesvitéz. V. ö. KERESZTÉSHAD.
KERESZTES

, (3) , faluk Fehér és Temes m.,

KOMLÓS— Sáros m., MAGYAR— Vas m.,MEZ

—

AKAD. NAGY SZÓTAR. III K<Vr.

Bihar m., mezv. Borsod m., NÉMET— falu Vas

m., PÜSPÖKI— Borsod m
,
puszta Pozsony m., er-

délyi falu Torda m., helyr. Keresztés-re, —én, — röl.

KERESZTES BODZA , a pakóczák neméhez

tartozó növényfaj, máskép : kenderpakócza.

KERESZTÉSDÁMA
,

(keresztés-dáma) 1. KE
RESZTÉSHÖLGY.

KERESZTÉSHÁBORU, (keresztés-háboru) ösz.

fn. Háború, melyet a középkori kére szteshadak visel-

tek. V. ö. KERESZTÉSHAD.
KERESZTÉSHAD

,
(keresztés-had) ösz. fn. A

középkorban így neveztettek azon európai keresztény

Beregek, melyeknek vitézei kereszttel ékesítve a szent-

földre mentek, hogy azt a pogányok, nevezetesen az

arab kalifák, és török szultánok hatalma alól felsza-

badítsák.

KERESZTÉSHÖLGY
,

(keresztés-bölgy) ösz.

fn. Csillagkereszttel díszített frangú hölgyek a feje-

delmi udvarokban.

KERESZTÉSPÓK, (keresztés-pók) ösz. fn. Pók-

faj , melynek hátán keresztet képez fehér vonalak

látszanak.

KERESZTÉSSÉG
,

(kereszt-és-ség) fn. tt. ke*

resztésség-ét , harm. szr. — e. Kereszteshad ; keresz-

tesháboru.

KERESZTÉSVITÉZ
,

(keresztés-vitéz) ösz. fn.

1) Valamely lovagrendnek kereszttel diszített tagja.

2) A régi kereszteshadban szolgált vitéz.

KERESZTÉTE, falu Abaúj m.; helyr. Kereszté-

té-re, — n, —röl.

KERESZTEZ, (kereszt-éz) áth. m. keresztéz-tem,

— tél, — étt. 1) Valamit v. valakit kereszttel jegyez,

vagy fölékesít. A szent földre küldött vitézeket fel szok-

ták keresztezni. Tornyot, templomot keresztezni. 2)

Önh. ért. gabonakévékbl kereszteket rak. Olyanfor-

ma szó, mint : petrenczéz, baglyáz, kazaloz. 3) Barom

-

tenyésztk nyelvén, am. különféle fajú hímet és ns-

tényt nemi közösülésre öszveereszt nemesítés végett,

pl. magyar tehenet svájczi bikával , magyar kanczát

arab ménnel stb. 4) A kertészetben ugyanazon fajú de

fajtájú növények termékenyít részeit egymással érint-

kezésbe hozzák, hogy ismét ujabb változványokat jö-

veszszenek.

KERESZTEZÉS
,

(kereszt-éz- és) fn. tt. keresz-

tezés- t , tb. — ék , harm. szr. —e. Cselekvés
,
midn

valakit vagy valamit kereszteznek. V. ö. KERESZ-
TEZ.

KERESZTFA, (kereszt-fa) ösz. fn. 1) Fából csi-

nált, felállított kereszt, milyenre hajdan a gonosztev

rabszolgákat, s meggyaláztatásul másokat is fölfeszí-

tettek. Keresztfán halt meg Üdvözítnk is.

„Nincsen abban irgalom
,

Érted buzgó fájdalom

,

Aki téged meg nem szán

,

Jézus a keresztfán."

Faludi.

37



579 KERESZTFAL- KERESZTGOMBOLYITO KERESZTGYERMÉK—KERESZTKAPOCS 580

„Jézus függ a keresztfán
,

Szívreható egy látvány
,

Mikép omlik szent vére
,

Lelkünk üdvösségére." Szent ének.

2) Általán minden fadarab , dorong
,
pózna stb. me-

lyet valami fölött vagy alatt által tesznek. Keresztfa

a hosszú szekéren, melyet rakodáskor a szekéroldala-

kon általtesznek, hogy a vendégoldalakat fentartsa.

KERESZTFAL
,

(kereszt-fal) ösz. fn. Fal az

épület széltében egy ffaltól a másikig.

KERESZTFALU , falu Szepes m. helyr. —fa-
la-ba, — ban, — ból.

KERESZTFELMAGASZTALÁS
,

(kereszt-fel-

magasztalás) ösz. fn. Innep a római és görög anya-

szentegyházban, september 14. napján, melynek ere-

dete a legenda szerént ez : Heraclius császár alatt a

perzsa király Cosroes Jeruzsálemet elpusztította , s

többek között annak a keresztnek darabját is , me-

lyet Heléna császárné ott hagyott volt , magával el-

vitte. Heraclius késbb e keresztet visszanyervén,

azt saját vállán vitte Jeruzsálembe a Kálvária he-

gyére. Ennek emlékéül rendeltetett a fenjelelt innep.

KERESZTFELTALÁLÁS
,
(kereszt-fel- találás)

ösz. fn. A régi egyházi történetek szerént azon ese-

mény, midn Constantin császár idejében a Kálvária

hegyén fölásott három kereszt között csudálatosan reá

ismertek azon keresztre, melyre Krisztus urunkat fe-

szítették. Ennek emlékezetét a római egyház május

3-dikán innepli.

KERESZTFIÚ, (kereszt-fiú) ösz. fn. A kereszt-

apának és anyának lelki fia, azaz: aki valakit kereszt-

vízre tart, az keresztapa vagy keresztanya , azon fiú

pedig vagy felntt férfi, kit keresztvízre tartottak, az

keresztfiok. Bevett szokás szerént a bérmálás szent-

ségének fölvételére vezetett fiút vagy férfit is kereszt-

fiúnak nevezik.

KERESZTFOLYOSÓ, (kereszt-folyosó) ösz. fn.

Folyosó , mely egy másik folyosón általvág , s azzal

egyenes szöget képez.

KERESZTFÖDÉL, (kereszt-födél) Ösz. fn. Ke-
resztháznak födele. L. KERESZTHÁZ.

KERESZTFÜ
,

(kereszt-fü) ösz. fn. A négyhí-

mesek seregébe és egyanyások rendébe tartozó nö-

vénynein, máskép : szálkanyak. (Crucianella;.

KERESZTGÁT, (kereszt-gát) ösz. fn. Egymást
keresztben átszeg gátszárnyak.

KERESZTGERENDA, (kereszt-gerenda) ösz.

fn. 1) Általán gerenda, melyet valamin általtéve fek-

tetnek le, pl. valamely éren, kis patakon. 2) Különö-
sen az épületekben a ffalakon általtett gerendák,

melyeknek végeibe az ollófákat beeresztik.

KERESZTGOMBOLYÍTÓ
,

(kereszt-gombolyí-

tó) ösz. fn. Gömbölyít , mely egyenes szögben egy-

másra tett , vagy egymásba eresztett , és forgékony
két rudacskából áll. Ilyenen szokták a falusi gazd-

asszonyok a megszapult és takácshoz adandó fona-

lat felgombolyítani. Vannak ilyféle , de kisebb , és

csinosabb gombolyítók az úri nknél is.

KERESZTGYERMÉK
,
(kereszt-gyermek) ösz.

fn. Fiú vagy leány , kit valaki keresztvízre visz

vagy tart.

KERESZTHAD
,

(kereszt-had) ösz. fn. 1. KE-
RESZTÉSHAD.

KERESZTHÁZ, (kereszt-ház) ösz. fn. Ház, mely-

nek keresztformája van, vagy legalább, mely csonka

keresztet I* képez.

KERESZTHÉT
,
(kereszt-hét) ösz. fn. A római

katholikusok szertartása szerént azon hét , melynek

három els napján az úgynevezett keresztjáró kör-

menetek tartatnak , s melyben az áldozó csütörtök,

vagymáskép Urunk mennybemenetelének innepeesik.

KERESZTHEVEDER, (kereszt-heveder) ösz.

fn. Bizonyos mívek egyik szélétl a másikig nyúló

heveder. Keresztheveder az ajtón. A katonaágy kereszt-

hevederjei.

KERESZTHÚZÁS
,
(kereszt-húzás) Ösz. fn. Az

aláirt név után tollal csinált kereszt , melyet névalá-

írás helyett tesznek olyanok , kik írni nem tudnak,

máskép : keresztvonás, keresztjegy.

KERESZTIGA, (kereszt-iga) ösz. fn. Dorongok

a rakodó szekereken, melyeket az oldalakon kereszt-

ben fektetnek , s velk a vendégoldalakat egyensúly-

ban tartják, máskép : keresztfa.

KERESZTIZOM, (kereszt-izom) ösz. fn. Izom,

mely a test valamely részei között fekszik. így ne-

veztetik pl. egy izom a fültövek között. (Musculus

transversus auriculae).

KERESZTJÁRÁS, (kereszt-járás) ösz. fn. 1)

Általán a római katholikusoknál mindennem ájta-

tosság, nyilvános könyörgés , melyet járva, s keresz-

tet elülhordozva szoktak végezni. V. Ö. KERESZT-
ÚT. 2) Különösen Urunk mennybemenetelének inne-

pét megelz három napon tartatni szokott könyör-

gési körmenetek. 3) A középkorban azon hadjárások,

melyeket a keresztény fejedelmek a szentföldnek,

különösen Urunk sírjának visszafoglalása végett tet-

tek. Az ily hadjárásokra vállalkozott vitézeket ke-

resztjel bélyegzettek volt, melyet fels öltönyük bal-

vállára tztek.

KERESZTJÁRÓHÉT, (kereszt-járó-hét) ösz. fn.

1. KERESZTHÉT.

f

KERESZTJÁRÓNAP, (kereszt-járó-nap) ösz.

fn. így neveztetnek a római katholikusoknál az Urunk
mennybemenetelének innepét megelz három nap

valamelyike, minthogy ekkor könyörg keresztjárások

tartatnak. V. ö. KERESZTJÁRÁS.
KERESZTJEGY, (kereszt-jegy) ösz. fn. L. KE-

RESZTHÚZÁS.
KERESZTKALAPÁCS, (kereszt-kalapács) ösz.

fn. A rézmívesek keresztalaku kalapácsosa , mely-

lyel a rézlemezt kinyújtják, vagy vastagra verik.

KERESZTKAPOCS
,

(kereszt-kapocs) ösz. fn.

Keresztalakú kapocs.
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KERESZTKEP, (kereszt-kép.) Ösz. fa. Kereszt,

Krisztus szobrával vagy lemezre stb. festett képével.

Közönségesebben szólva : feszület.

KERESZTKOMA, (kereszt-koma) ösz. fu. Szo-

ros ért. személy, ki a keresztelendöt keresztvízre tart-

ja, s ezen viszonynál fogva a megkeresztelt családjá-

val lelki atyafiságra lép ; különböztetésül azon ko-

mától, ki a családnak tagját vagy tagjait a bérmálás

szentségére viszi. Keresztkomám uram , komám asz-

szony. V. ö. KOMA.
KERESZTKOMAASSZONY v. TKOMASZ-

SZONY, (kereszt-komaasszony) ösz. fn. így nevezik

a kereszteltnek szüléi azon asszonyt vagy általán nö-

személyt, ki gyermeküket a keresztvízre tartotta. V.

ö. KOMAASSZONY.
KERESZTKOMASÁG

,
(kereszt-komaság) ösz.

fn. Lelki atyafiság a keresztszülék és a keresztelt

szülei között. V. ö. KOMASÁG.
KERESZTKÖTÉS

,
(kereszt-kötés) ösz. fn. 1)

Cselekvés, midn valaki valamit bizonyos szalaggal

vagy zsinórral mind hosszában, mind széltében meg-

köt. 2) Maga az így összekötött csomag.

KERESZTKÖTÖ
,
(kereszt-köt) ösz. fn. Álta-

lán am. köt , kötelék , mely valamely testet mind

hosszában, mind széltében általfog.

KERESZTKÚT
,

(kereszt-kt) ösz. fn. 1. KE-
RESZTELK.

KERESZTLÁNCZ
,

(kereszt-láncz) ösz. fn.

Láncz, rendesen aranyból , melyrl díszkereszt lóg.

Püspöki, lovagrendi keresztláncz.

KERESZTLEÁNY
,

(kereszt-leány) ösz. fn. 1)

így nevezi a keresztapa és keresztanya azon nsze-

mély t, kit egykor keresztvízre tartott. 2) így nevezi

a pap is azon nt, kit megkeresztelt.

„Csorba a szám, mond a püspök,

Nincs itt keresztleányom."

Kisfaludy S.

KERESZTLEVÉL
,
(kereszt-levél) ösz. fu. 1.

KERESZTELÖLEVÉL.
KERESZTLEVÉTEL, (kereszt-le vétel) ösz. fn.

Tulajdonképen am. a keresztrl való levétel , mely

alatt azon esemény értetik , midn Krisztusnak holt

testét a keresztrl levették , valamint azon kép is,

mely e levételt ábrázolja.

KERESZTMETSZÉS, (kereszt-metszés) ösz. fn.

Oly metszés , melynek vonásai egymást általszegik.

KERESZTNÉV, (keresztnév) ösz. fn. Név, me-

lyet valaki kereszteléskor kap. A magyar nyelvszo-

kás szerént a keresztnevet a vezetéknév után mond-
ják és irják

,
pl. Nagy Pál , Kis Péter. V. ö. VE-

ZETÉKNÉV.
KERESZTNYÜG, (kereszt-nyüg) ösz. fn. Nyg

a ló lábán, melylyel két lovat úgy nygöznek össze,

hogy az egyik ló lába azon nyggel keresztbe esik.

KERESZTOROM, (kereszt-orom) ösz. fn. 1) A
kereszt fels része, mely a kereszt vállán fölül áll. 2)

A keresztháznak keresztet képz teteje.

KERESZTORRU, (kereszt-orrú) ösz. fn. A mag-

vájók neméhez tartozó madárfaj , mely horgas csré-

rl vette nevét , leginkább az éjszaki fenyvesekbeu

lakik , s a feoytobozok magvával él. (Loxia curvi-

rostra).

KERESZTÖLTÉS, (kereszt öltés) ösz. fn. 1)

Varrás neme, különösen két darab szövet, pl. vászon

összevarrásánál, midn az öltések egymáson keresztül

tétetnek. 2) Betüvarrásoknál v. tzéseknél kicsi ke-

resztkék képzése, továbbá magok az ily keresztkék,

melyekbl a betk alakittatnak. 3) Különösen , ily

nem sebészi mütés.

KERESZTÖSVÉNY
,

(kereszt-ösvény) ösz. fn.

1) Ösvény, vagyis gyalogút, mely nem a dlk men-

tében, földek , nyilasok tövében húzódik el , hanem
mely azokat általhasítva mintegy torony iránt megyén.

2) Ösvény, mely egy másikat egyenes vagy egyenet-

len szögben áthasít.

KERESZTPAD
,

(kereszt-pad) ösz. fn. Általáu

pad , mely valamely hosszúkás téren
,

pl. templom-

ban , hajón keresztül állíttatik föl , különböztetésül

az oldalpadtól , mely a térség , vagy épület olda-

lán áll.

KERESZTPATAK
,

puszta Abaúj m. ; helyr.

—patak-ra, —on, —ról.

KERESZTPÉNZ
,

(kereszt-pénz) ösz. fn. Pénz,

melyet a keresztapák vagy keresztanyák a megke-

reszteltnek ajándékoznak. Néhutt köznépies kifeje-

zéssel : bölcsöszalagra v. kötre való.

KERESZTPÓK
,

(kereszt-pók) ösz. fn. Nagy
pókfaj, melynek hátán keresztforma vonások húzód-

nak el, s mely kerek hálóját a szabadban szereti szni

;

máskép : keresztes pók. (Aranea diadema).

KERESZTREFESZÍTÉS
,

(keresztre-feszítésj

ösz. fn. Cselekvés, illetleg büntetés vagy kinzás, mi-

dn valakit keresztfára szegeznek. Idvezítönk kereszt-

refeszítése a Kálvária hegyén történt.

KERESZTREND, (kereszt-rend) ösz. fn. A kö-

zépkorban keletkezett , félig vitézi , félig szerzetes

rend , melynek tagjai keresztet viseltek palástjaikon

vagy öltönyeiken, s f hivatásuk vala a hitetlenek el-

len harczolni. Ilyenek voltak a máltai vitézek , a

templáriusok, németrend vitézei stb.

KERESZTREPEDÉS, (kereszt- repedés) ösz. fa.

Repedés, vagy rés, egymást általmetsz vonalakban.

KERESZTRÉTEG
,
(kereszt-réteg) ösz. fn. Ré-

tegek , melyek nem párhuzamosan ,
hanem egymá-

son keresztül húzódva feküsznek.

KERESZTSÉG, (kereszt- ség) fn. tt. keresztség- ét
,

harm. £zr. — e. Általános keresztényi értelemben

szentség, mely által az ember lelkileg, és erkölcsileg

megtisztul, s a keresztényi köztestület tagjává leszen.

A keresztség anyagja természetes víz , alakja pedig

az Idvezít által meghatározott mondat : Eri téged

keresztellek Atyának és Fiúnak és Szentléleknek

nevében. Valakit keresztségre vinni , tartani. A ke-

resztségét feladni. A keresztség által az erede'i bí'm el-

37*
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töröltetik. Átv. ért. vérrel való keresztség az anya-

szentegyház els századaiban annyit tett, mint vérta-

núság, melyet a keresztény hitet tanuló ujoncz szen-

vedett , mieltt a vízzel való keresztségét fölvette

volna.

KERESZTSEGI, (kereszt-ség-i) mn. tt. kereszt-

ségi-t , tb. — ek. Keresztségét illet , arra vonatkozó.

Keresztségi szertartás, innepély.

KERESZTSÉGISMÉTL
,
(keresztség-ismétlö)

sz. fn. Tagja a XVI dik században keletkezett val-

lásfelekezetnek , melynek egyik fbb hitágazata sze-

rént a kisdedek megkeresztelése érvénytelen , miért

azokat felntt korukban ismét megkeresztelték. (Ana-

baptista).

KERESZTSZAKADÁS, (kereszt-szakadás) sz.

fn. Oly szakadás, mely két egymást általszegö irány-

ban történik.

KERESZTSZALAG, (kereszt-szalag) ösz. fn.

1) Szalag, melyen díszkereszt lóg. Vörös, feketesárga

keresztszalag. 2) Keresztalakban feltzött vagy meg-

kötött szalag.

KEKESZTSZEG 1. KÖRÖSSZEG.
KERESZTSZELEMEN, (kereszt-szelemen) ösz.

fn. 1. KERESZTGERENDA.
KERESZTSZÍJ

,
(kereszt-szíj) ösz. fn. Egymá-

son keresztül húzott szíjak , különösen a farhámos,

farmatringos lószerszámokban.

KERESZTSZÖVET, (kereszt-szövet) ösz. fn.

Oly nem szövet , melynek szálai keresztet vagy ke-

reszteket képezni látszanak.

KERESZTTARTÓ, (kereszt-tartó) ösz. fn. Sze-

mély , ki a templomi szertartások , különösen búcsú-

járások, körmenetek alkalmával a keresztet viszi.

KERESZTTEMPLOM, (kereszt-templom) ösz.

fn. Keresztformára épített templom , melynek hajója

keresztet képez.

KERESZTTZ, (kereszt-tüz) ösz. fn. A lfegy-

verekkel vívott harczban két oldalról egy pontra

irányzott lövések. (Kreuzfeuer, feu croisé).

KERESZTUGRÁS
,

(kereszt-ugrás) ösz. fn. 1)

Ugrás, melyet valaki bizonyos téren, pl. árkon, pata-

kon keresztül tesz. 2) Egymást általmetsz vonalak-

ban tett ugrások.

KERESZTÚR, (1), (kereszt-úr) ösz. fn. Vala-

mely keresztrendnek tagja. Máltai , németrendi ke-

reszturak. V. ö. KERESZTREND. Innen vették ne-

veiket több magyar helységek.

KERESZTÚR,(2) faluk Bács, Bars, Pozsony, Vas,

Szála m., APÁTI— Bihar, BALATON— Somogy,

BODROG— mv. Zemplén, DRÁVA— falu Somogy,

HEJÖ— Borsod, KAPÓS— Somogy , KIS— So-

mogy , NAGY— Nógrád, NEMET— mv. Sopron,

Ó— falu Torontál , PETRI— Szála , RÁCZ— To-

rontál , RÁKOS— Pest, SAJÓ— Borsod, SÁR—
Fehér, SARKAD— Bihar, SZECS— Zemplén, SZI-

LÁGYFÖ — K. Szolnok, TISZA— Ugocsa, TÓT—

Somogy m., erdélyi faluk Hunyad m., puszták Nyit-

ra , Somogy , Veszprém , Nógrád , Temes m. ; helyr.

Keresztúr-ha, — ban, — ból v. — on, —ra, — ról.

KERESZTÚRFALVA, erdélyi falu az udvarhe-

lyi székben, helyr. —falvá-ra, —n, —ról.

KERESZTÚRI, (kereszt-úri) mn. tt. kereszturat

vagy Keresztúr nev helyet illet , arra vonatkozó.

Keresztúri kötelességek , díszjelek. Keresztúri lakosok.

KERESZTÚT, (1), (keresz-út) ösz. fn. 1) Azon

pont, melyen két út egymást keresztül hasítja. A ke-

resztúton babonaságot zni, ördögöt, boszorkányt idéz-

ni. 2) Nagyböjti napokon némely templomokban,

kivált a Szent Ferencz rendiekhez tartozókban diva-

tozó keresztjárás , melyet kereszt elülhordozása mel-

lett visznek véghez , midn az úgynevezett státziós

képeket sorról sorra járják , s a reájok alkalmazott

imádságokat elmondják.

KERESZTÚT
, (2), puszták Somogy m.; helyr.

Keresztút-ra, —on, — ról.

KERESZTUTCZA
,

(kereszt-utcza) ösz. fn. 1)

Két párhuzamosan men nagyobb utczát összeköt

kisebbféle utcza vagy köz. 2) Keresztrl nevezett ut-

cza. Nagy-, Kis-keresztutcza Pesten.

KERESZTÜL, (kereszt-ül) ih. 1) Oly vonalban,

mely egy másikon egyenes vagy egyenetlen szöget

képezve általmegy. Keresztül ugrani az árkon
,
pata-

kon. Keresztül úszni a Dunát. Az utczán keresztül tenni

valamely gerendát, fenyüszálat. Keresztül vágni vala-

mit. 2) Görbén , kanosaiul. Keresztül állanak a sze-

mei, keresztül néz. 3) Keresztül kosul v. kasul am. egy-

mást általhasító vonalakban. Keresztül kasul csatan-

golni a mezn , erdn , vetéseken. V. ö. KASUL. 4)

Átv. ért. valamin keresztül esni , am. valaminek vé-

gére jutni, valamit bevégezni. Mondják kivált nehéz,

kellemetlen, bajos dolgokról. Hála Istennek , ezen is

végre keresztül estem. Mindenen keresztül járni , am.

kéméletlenül
,
garázdául bánni mindennel. Keresztül

járni más eszén, am. másnak gondolatait , terveit be-

látni s azokat meghiúsítani. Keresztül vágni a dolgon,

am. kerülgetés nélkül neki esni valaminek s végét

szakasztani.

KERESZTÜLKASUL, (keresztül-kasul) 1. KE-

RESZTÜL 3).

KERESZTVÁGÁS, (kereszt-vágás) ösz. fn.

Általán oly vágások , melyek egymást áthasító vo-

nalban, irányban tétetnek. Különösen a ráspolycsiná-

lóknál azon metszések , melyek rézsútosan vágnak

össze.

KERESZTVARRÁNY
,

(kereszt-varrány) se.

fn. Olyan nem varrány , mely keresztbe öltött var-

rásokból állott elé.

KERESZTVARRÁS, (kereszt-varrás) ösz. fn.

1) L. KERESZTÖLTÉS. 1). 2) L. KERESZTVAR-
RÁNY.

KERESZTVAS, (kereszt-vas) ösz. fn. 1) Álta-

Y.\ oly vas rudak, vas szálak, vas kötök, melyek va-

lamely testet, vagy tért általfognak, pl. a kapu vagy
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ajtó eltt keresztül húzott vas rúd, hogy éj idején be

ne lehessen rajta törni ; vagy , egymáson általmenö

vas rudak, mint az épületfalakban, vagy vas pálczák,

mint a gabonámerükben , vagy a forgó kerékben,

melybe a korongvas hegye eresztetik , stb. 2) Vas

vagy inkább láncz, melyet úgy zárnak a rabra, hogy

egyik örve bal kezét, a másik jobb lábát, vagy meg-

fordítva kerítse. Keresztvasra verni, vagy tenni a ra-

bot. Keresztvasban v. vason lenni, ülni.

KERESZTVENDÉGSÉG, 1. KERESZTEL v.

PASZITA.
KERESZTVÉSÉS

,
(kereszt-vésés) ösz. fn. Vé-

sés, egymást keresztül vágó vonalakban.

KERESZTVÉSÜ, (kereszt-vésü) ösz. fn. La-

katosok vésüje , melylyel a kulcs szakálát szokják

kimetszeni.

KERESZTVETÉS, (kereszt-vetés) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn valaki kezével keresztet képez
,

pl. a

homlokán, száján, mellén vagy a levegben.

KERESZTVITÉZ, (kereszt-vitéz) ösz. fn. 1. KE-
RESZTESVITÉZ.

KERESZTVIV
,
(kereszt-viv) ösz. fn. és mn.

Aki a keresztet kezében vagy más módon viszi.

KERESZTVÍZ
,

(kereszt- víz) ösz. fn. 1) Szen-

telt víz, milyennel a római és görög egyházban tisz-

tulás j elvényeül élni szoktak. 2) Víz , melylyel vala-

kit keresztelnek. Keresztvízre vinni , tartani valakit.

3) Átv. ért. valakirl a keresztvizet levenni, am. oly

gonosznak, oly istentelennek káromolni , összeszidni,

mintha a pogánynál is roszabb volna.

KERESZTVONAL, KERESZTVONÁS, 1. KE-
RESZTHUZÁS.

f

KERESZTYÉN , KERESZTYÉN , KÖRÖSZ-
TYEN , fn. és mn. tt. keresztyén-t , tb. —ek , harm.

szr. —e v. —je. L. KERESZTÉNY. Mi különöseb-

ben a keresztyén alakot illeti, vannak , kik ezen irás-

és kiejtésmódban némi felekezetességet látnak, holott

még a XVI. XVII-dik században általán minden vallási

felekezetüeknél divatozott ; így írta azt a halhatatlan

s buzgó katholikus Pázmán Péter, így Káldi, és má-

sok az egész régiségben. A keresztény és keresztyén

közti kérdés a fölött forog, melyik egyezik meg job-

ban a) a szóelemzéssel ? b) a széphangzattal ? Ha
azt veszszük, hogy (valamint általán csaknem minden

nyelvben , a keresztény nevezet Krisztustól vétetett)

a keresztény szó is valamint a szláv krestjan , fran-

czia chrétien stb. a hellen-latin christianus után ala-

kúit : ezen eredet szerént a lágyitásnak nem az n

hanem a t után kell állania ; keresztyén, melyhez ha-

sonlók Tristianus-ból Terestyén , Sebastianus-ból Se-

bestyén, Coelestinus-hól Szelestyén, ámbár ezek is táj-

szokás szerént : Terestény , Sebestény , Szelestény. A
t bett, midn hangzó áll utána , szereti lágyítani a

nyelvszokás, mint : kártya, hártya, borostyán, kátyú,

batyu, feryety, csengety, csergely, pergety, csá-

galyu , brúgatyu stb. Egyébiránt Keresztély szintén

Christianus után származott , még se mondja senki

Keresztyél- vagy épen Keresztyély-nek. Ha azonban
széphangzatilag veszszük a dolgot, a keresztény szó-

nak azon elnye van, hogy tisztán, folyóan simulhat

a hangzóval kezdd képzkhöz , és ragokhoz
,

pl.

keresztények, keresztényi, keresztényül; ellenben a ke-

resztyén szót ezen esetben igen hajlandó a nyelvszo-

kás így ejteni : keresztyényi , keresztyé?iyl, keresztyé-

nyek, melyeket kellemes haugzatuaknak senki sem
állithat. A székely általános népszokás is, mely igen

nagy nyomatékkal bír a különböz tájnyelvek kö-

zött, egészen mellettünk szól. Itt ugyanis egyik nyelv-

járásban keresztény v. keresztén , a másikban körösz-

tény divatozik , de mindkettben tiszta í-vel. Ugyan-
itt hallhatni Sebestén-t is. Kriza János. Ugyan a

,Vadrózsák' (nyelvészeti tekintetben valóságos gyön-

gyök) els kötete 555. lapján így szól : „A keresztény

szó helyesírását illetleg egy szerény javaslatot kocz-

káztatnék. Tudjuk , hogy a magyar r. katholikus és

protestáns hitfelekezetek közt e részben külön gyakor-

lat kapott lábra : r. katholikus irók rendesen keresz-

tényt
,
protestánsok pedig keresztyént írnak. (Megje-

gyezzük, hogy akik szigorún a származtatáshoz ra-

gaszkodnak, a r. katholikusok közöl is számosan, ki-

vált a régiség-búvárok, pl. Toldy Ferencz, keresztyén-t

használnak). Nem lehetne-e az uniót — folytatja

Kriza — legalább orthographice kieszközölni az ál-

tal, hogy mindenik fél mondana le arról az egész bajt

okozó y-ról ? Lám a székely nyelvszokás igen gyak-

ran elhagyja e bett, s így is mondja : keresztén em-

ber , keresztén emberek , mint mondja Sebestén , nem
pedig : Sebestyén, holott Sebestyén uram szokott leg-

nagyobb ersség lenni az y megtartása mellett. A
székely népnyelv Sebestén-t alkotott Sebastianus-b\,

szintúgy alkothatta a keresztén-t Christianus-ból. Ré-

szemrl — úgymond — mint székely kész vagyok

a görög y-t feláldozni az egyesség kedveért." — Re-

méljük nincs szükség semmi egyezkedésre és felál-

dozásra. Valamint romt, bomt stb. helyett a szófejtés

ellenére ront, bont és több számtalanokat írunk , va-

lamint tekéletes helyett, mind a régiség mind talán a

származás daczára is ,tökéletes'-t használunk , vala-

mint a göcsejiekkel nem írunk koppantyút-t , vagy

épen döftye (zrrdöfje), csuktya (=csukja), haraptya

(=harapja), leptye (=lepje) s több ily kifejezésü

szókat , st épen az ugyanazon eredet Keresztély-t

senki sem írja Keresztyél-uek , s mindezt azért tesz-

szük, mert a kisebb-nagyobb terjedelm szokás mel-

lett a jobbhangzás felsbb törvényét követjük : úgy
meg vagyunk gyzdve , hogy az irodalomban is a

,keresztény' válandik általánossá , kivált ha az ille-

tket figyelmeztetjük , hogy a ,kereszt'-tl származ-

tatás, minden többi európai nyelvek ellenére is semmi

alappal nem bír.

KERESZTYÉNI , KERESZTYÉNSÉG, 1. KE-
RESZTÉNYI, KERESZTÉNYSÉG.

KERET, (keret) fn. tt. keret-ét, harm. szr. — e.

v. —je. 1) A közhasználatú, de idegen (német) Rha-

me szóból alakult ráma helyébe alkotott új szó , s
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am. valamely kép kerületét képez foglalvány. Arany

keretbe foglalt kép. Négyszög, tojásdad keret. 2) Hold

udvara.
,

KÉRET, (1), (kér-et) fa. tt. keretét. L. KÉRE-

LEM.
KÉRET, (2), (kér-et) mivelt. m. kéret-tem,—tél,

— itt, par. kéress. Más valaki által kér valamit vagy

valakit. Magam nem mehetvén, barátom által kérettem

öt, hogy . . Különösen , közbejáró személy által va-

lamely leányt feleségül kér.

„Kérettelek , nem jöttél
,

Ha nem jöttél , ott vesztél

,

Lyányok anyjává lettél."

Népdal.

KERETEZIK ,
(kér-et-éz-ik) k. m. kéretéz-tem,

—tél, — itt. A régieknél am. a mai ,kéredzik/ vagy

egyszer ,kér'. „Midn bemenne , keretezek (petiit)

hogy szabadság adatnék neki éjjel és villámodat

eltt kimenni." Bécsi cod. „Vagyon harmad napja

hogy kenyeret nem ett , ugyan sír némellyik , úgy

keretezik tülem." 155 6-diki levél. (Szalay Á. gyjt.).

„Nagyon foga (=:kezde) ivteni

,

És az várban keretezni."

Katalin verses Leg. (Toldy F. kiadása).

KÉRETLEN
,
(kér-etlen) mn. tt. kéretlen-t , tb.

— ék. 1) Amit nem kértek. Kéretlen adomány, jótéte-

mény, hivatal. 2) Akit nem kértek, hogy adjon vagy

tegyen valamit. Kéretlen adakozó. Határozóként : a

nélkül hogy kérnék, kéretlenül.

KÉRETLENÜL, (kér-etlen-ül) ih. A nélkül,

hogy kéretett volna , önként , önszántából. Kéretle-

nül segíteni a nyomorultakon. Kéretlenül nyert hi-

vatal.

KERETTYÜ, puszta Bihar m.; helyr. Kerettyu-

re, —n, —rbl.

KERETYE , falu Szála m. ; helyr. Keretyé-re,

—n, — röl.

KEREVET , fn. tt. kerevet-ét , harm. szr. —je.

Keleties pamlag, ülpárnákkal. Törökül is kére v. ki-

revet. Gyöke valószínleg a kört jelent ker, melybl

lett magyar elemzéssel : kerö , kére , kereve , végre t

utóhanggal kerevet, mint ev (élénk, mozgó) eve evet,

guva guvat. Régebben
,

pl. Szabó Dávidnál, Simái-

nál : kelevet.

—KÉREZ, mély hangon: —KÁROZ, ritka

használatú összetett igeképz, —kál — kél (=og-ál,

ög-él , ég-él) és -oz, -öz, -éz egyszerbb képzkbl :

sütkérez
,
futkároz.

KERGE, (ker-g-e) mn. tt. kergét. Gyöke a kör-

ben mozgást, forgást jelent ker, melybl lett kerg v.

kéreg ige, innen igenév kergö kerge, azaz kereng, ke-

rengve v. szédelegve forgó. Mondják különösen a ju-

hoki-ól, midn agyvelejökbeu bizonyos férgek támad-

ván, szédülést kapnak , s ennek következtében fo-

rogva végtére földhöz csapják magukat, s megdögle-

nek. Forog, mint a kerge juh v. birka

KERGEKOR, (kerge-kór) ösz. fn. lásd : KER-
GESÉG.

KÉRGES
, (1), erdélyi falu Hunyad m.; helyr.

Kérges-re, — én, —röl.

KÉRGES
, (2) ,

(kér-ég-es) mn. tt. kérges-t v.— et, tb. —ek. 1) Tulajd. ért. aminek kérge van. V.

ö. KÉREG. Kérges fák. 2) Amiben kéreg van. Kér-

ges csizmasark. 3) Átv. ért. mondjuk vastag, kemény
megcserepesedett brrl. Kérges tenyerek , lábtalpak,

lábsarkak.

KÉRGESÉDÉS
,
(kér-ég-es-éd-és) fn. tt. kérge-

sédés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Bizonyos testnek

képzdési állapota, midn kérgesekké lesznek, midn
kéreg n rajtok. V. ö. KÉRGESEDIK.

KÉRGESEDIK, (kér-ég-es-éd-ik) k. m. kérge-

séd-tem, —tél, — étt. Kérges leszen , kérget ölt ma-

gára, kérge n. Némely fák lehámlanak, s megint kér-

gesednek. Átv. ért. mondjuk brrl , midn vastago-

dik, keményedik, cserepesedik. Tenyerén talpán meg-

kérgesedett a bör. Az ökör nyaka megkérgesedett az

igától.

KERGESÉG, (ker-g-e-ség) fn. tt. kergeség-ét,

harm. szr. — e. Leginkább a juhokat pusztító nya-

valya , mely az agyvelben bizonyos férgek által tá-

mad , s a juhnak szédülést okoz, és azt jobbára meg
szokta ölni.

KÉRGESSÉG, (kér-ég-es-ség) fn. tt. kérgesség-

ét , harm. szr. — e. Általán a növények, különösen

fák tulajdonsága , melynél fogva derekaikat, ágaikat

kéreg borítja. V. ö. KÉREG. Átv. ért. az állati br-
nek vastag keménysége, cserepessége.

KERGET, (kerg-et) áth. m. kerget-tem , —tél,—étt
,

par. kergess. Minthogy gyöke a kört jelent

ker, innen tulajd. szoros ért. am. valakit keregni, az-

az korogni, körben forogni késztet , kényszerít, pl. a

nyomtató ágyáson kergetni a lovakat ; valakit a kazal,

asztag
,
pajta körül kergetni ; bizonyos körjátékban a

farkas (személy) a kör körül kergeti a bárányt. Tel-

jes bizonyosságra emeli ezt a Mátyás király halá-

lára írt emlékversezetben (a XV. század végérl) a

kerenget (=kerget) szó :

„Térékéchtül nyerél ajándokokath

,

Ne pusztíthanád országokath
,

Ne kerengethnéd bassájokath."

(Nyelvemlékek. II. Kötet).

Ezen értelem rejlik a kergeleg, kergeteges szókban is.

Szélesb ért. 1) a futót, menekülni akarót, ki görbe

gurba utakon, és irányokban szalad, nyomban hajtja,

üldözi. Kergetni a megszökött tolvajt. Kergetni a futó

ellenséget. A futóska játékban kergetni egymást. 2) Va-

lakit v. valamit felhajtva, fölverve, nyugalmából fel-

zavarva , s futásra kényszerítve terelget , üz , hajt.

Fölkergetni a bokrok közöl a nyulakat. Kikergetni a

barmokat a tilosból. Bekergetni a juhokat az akolba.

Elkergetni valakit a háztól. Megkergetni a kártev

gyermekeket, Szétkergetni a csoportozó népet. A kiszö
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kött csikókat visszakergetni a karámba. A lopott mar-

hát általkergetni a folyón. zni , kergetni. Sima far-

kú a szerencse, hol futja, hol kergeti az embert. (Km).

KERGETEG, (ker-g-et-eg) fn. tt. kergeteg-ét,

harm. szr. —e. Juhok nyavalyája , midn szédülést

kapva forogni kezdenek, és elvesznek. V. ö. KERGE
és KERGESÉG.

KERGETEGÉS ,
(ker-g-et-eg- és) mn. tt. kerge-

tegés-tv. — et, tb. — ek. Kergetegben szenved. Kerge-

teges juh. V. ö. KERGE , KERGETEG. Átv. ért.

eszeveszett bolond, kit néha-néha ér el a bolondság,

s kirl azt szokás ilyenkor mondani : rá jött a bó-

na óra.

KERGETEGÉSSÉG, (ker-g-et-eg-és-ség) fn. tt.

kergetegésség-ét. L. KERGESÉG.

KERGETÉS
,
(ker-g-et-és) fn. tt. kergetés-t, tb.

— ek , harm. szr. —e. Cselekvés, illetleg üzés, haj-

tás, midn valakit v. valamit kergetnek. V. ö. KER-
GET.

KERGETÖDZÉS, (ker-g-et--d-öz-és) fn. tt.

kergetödzés-t , tb. — ék, harm. szr. —e. Egymást vi-

szonosan üzö hajtogatás. V. ö. KERGETÖDZIK.

KERGETDZIK, (ker-g et-ö-d-öz-ik) belsz. m.

kergetödz-tem, —tél ,
—ott

,
par. —zél, htn. — ni v.

—eni. Egymást kergeti, azaz, majd kerget, majd ker-

gettetik. Kergetödznek a játszó gyermekek. Kergetdz-

nek a játszó ebek.

KERGÜL
,
(ker-ge-ül) önh. m. kergl-t. Mond-

ják juhokról , midn úgynevezett kergekórba esnek.

Máskép : kerdl.

KERHO v. KERHÓ , ökörszólitó szó , melylyel

a béres rákiált az ökörre , hogy az iga mellé álljon.

Kerho mellé! így mondják Mátyusföldén , mibl
valószínleg gyaníthatni , hogy a ker am. kerülj

,

a ho am. *iga , tehát : kerülj iga mellé. Innen

nem nehéz megmagyarázni a tájszokásos hód (juge-

rum) nevet, mely am. ho od iga-hely, azaz akkora

föld, vagy tér, melyet egy nap egy igával meg lehet

szántani ; így lett a latin jugum után a jugerum. A
közönségesebb hold pedig elemezve hol-d, s gyöke a

reggelt jelent hol. V. ö. HO, (1), HOL, (2), fn. HÓD
(3). Szélesebb ért. kerhó-t kiáltanak az ökörnek ak-

kor is, midn azt akarják, hogy tovább mozduljon

helyébl , különösen , hogy a jászolhoz közelebb

álljon.

KERICZÉL, (ker-icz-él) önh. m. kericzél-t. A
fiatal tyúkról , vagyis csirkérl

,
jércsérl mondják,

midn ker ker hangon énekel. Vastag hangon : kari-

czál t. i. a tyúk.

KÉRINCSÉL, (kér-in-cse-el) áth. m. kérincsél-t.

Székely szó. L. KÉREGET.
KERING

,
(ker-ing) 1. KERENG és KARING.

KERINGÉL, KERINGET stb. 1. KERENGÉL,
KERENGET.

KERING v. KERENG
,

(ker-eng-ö) mn. és

fn. tt. kering- 1. Keringve mozgó
,
járó , lejt. Ke-

ring leányok], tánczosok. Különösen így neveztetik

azon német nemzeti táncz (Walzer) , melyet folyto-

nosan forogva járnak. Keringt járni ,
tánczolni. Két

vagy három lépéses csoszogó, topogó kering.

KERÍT v. KERÍT
,

(ker-ít) áth. m. kerit-étt,

htn. —ni v. —eni, par. — s. 1) Valamit köralakban

csinál, köralakuvá tesz. A hordónak feneket keríteni.

A kalap karimáját kikeríteni. 2) Valamit körülfog,

körülvesz valamivel. A kertet fallal , sövénynyel, a

rétet, legelöt árokkal keríteni , bekeríteni. A halakat

hálóba keríteni. A falut , dlket fákkal körülkeríteni.

Megkeríteni az ellenséget. 3) Valamit köralakban

forgat , vagy valamivel kört csinál. Parittyát kerí-

teni. Ostorral maga körül egyet keríteni. Valaki-

nek nyaka köré keríteni a korbácscsal. Átv. ért. a

beszédnek nagy feneket keríteni am. a dolgot mesz-

szirl kezdve s körülírva eléadni. A káromkodást

elkeríteni am. hoszszan , czifrán káromkodni. 4)

Valamit utána való járással, tehát tekervényes görbe

utón megszerez, megfog. Akárhonnan, de kerítek egy

pár csikót. Kézre keríteni az elveszett jószágot. Deli

Kortván béget kezünkbe kerítjük. (Thúry Gy. éneke

1548. Thaly K. gyjt.). Elékeríteni valamit. Megke-

ríteni a szökevényeket. Vadakat , átv. ért. embereket

trbe keríteni. 5) Valakit bizonyos czélra hajhász, ke-

rülget, megnyerni iparkodik. Cselédet
,
feleséget kerí-

teni valaki számára. Kéjnöket keríteni.

KERÍTEK , KERÍTEK, (ker-ít-ék) fn. tt. Jeerí-

ték-ét , harm. szr. —e v. —je. Mivel valami be van

kerítve, pl. fal, sövény , korlát , árok
, gyöpü, garád.

KERÍTÉS, KERÍTÉS, (ker-ít-és) fn. tt. kerítés-t,

tb.

—

ék, harm. szr. — e. 1) Cselekvés, melynél fogva va-

lamit kerítünk, azaz körülveszünk, körülfogunk, kör-

alakban kimetszünk, kiszabunk. 2) Azon vonal vagy

test , mely valamit kerít , körülvesz , mint : fal, sö-

vény , árok. Kerítésen átugrani. A kerítést rongálni,

megújítani. Kerítés mögé húzódni, bújni. Kerítésen be-

lül, kívül. Nád-, lécz-, deszka-, sövény-, kkerítés. 3)

Szerzés, megszerzés, mely tekervényes utakon, s ke-

resés által történik. Pénzkerítés. 4) Valamely sze-

mélynek bizonyos czélra megnyerése , különösen n-
személyeknek elcsábítása , mások számára megszer-

zése. V. ö. KERÍT.
KERÍTETLEN , KERÍTETLEN ,

(ker-ít-etlen)

mn. tt. kerítetlen-t , tb. —ék. Ami nincs kerítve, mi

szabadon, tárva nyitva áll. Kerítetlen ház, udvar. Ke-

rítetlen város. Határozóként am. a nélkül, hogy ke-

rítve volna.

KERÍTETT , KERÍTETT ,
(ker-ít-étt) mn. tt.

keritétt-et. Ami kerítve, minek kerítése vau. Kerített

szl, udvar. Fallal kerített város, majorság. Árokkal

kerített rét.

KERÍT , KERÍT ,
(ker-ít-) fn. tt. kerít-t.

Széles ért. oly személy , ki utánjárás , keresés által

valamit másnak számára megszerez , s am. hajhász.

Szorosb ért. ki a férfiaknak házasság végett nket ke-

res, ajánl, szerez. Legszorosb és megvet ért. bordé-

lyos férfi vagy n. Kéjhölgy-kerít.
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KERITFAL, (kerít-fal) ösz. fn. Kerítésül

szolgáló fal.

KERITHÁLÓ
,

(keritö-háló) ösz. fn. Nagy
háló, vagyis gyalom, melynek egyik végét a vizpar-

ton az úgynevezett laptáros tartja , derekát pedig a

csónakban lev legények körvonalban menve a víz-

be eregetik , s másik végével a part felé kanya-

rodnak.

KERITNÖ
,

(kerit-nö) ösz. fn. Bordélyosnö,

ki úgynevezett szabadszemélyeket tart vagy szerez.

V. ö. KERÍT.
KERKA, patak neve Szála m. Nevét valószín-

leg kering folyásától kapta.

KERKA-KÁLÓCZFA, falu Szála m.; belyr. —
Kálóczfá-ra, —n, — ról.

KERKAKUTAS
, falu Szála m. ; helyr. —Ku-

tas-ra, — on, —ról.

KERKÁSKÁPOLNA, falu Vas m. helyr. —Ká-

polná-ra, —n, — ról.

KERKAÚJFALU , falu Szála m; helyr —Új-
falu-ba, —ban, — ból.

KÉRKÉDÉKÉNY, (kér-kéi-ék-ény v. kér-kéd-

é-keny) mn. tt. kérkédékény-t, tb. — ek. Aki kérkedni

szeret , kérked természettel , szokással biró. V. ö.

KÉRKEDIK. Kérkedékeny leány, tudod tánczban hogy

jár. (Km.). V. ö. KÉRKEDIK.

KERKÉDÉKÉNYSÉG
, (kér-kéd-ék-ény-ség)

fn. tt. kérkédékénység-ét, harm. szr. — e. Kérked tu-

lajdonság. V. ö. KÉRKEDIK.
KÉRKÉDI, (kér-kéd-i) mn. tt. kérkédi-t , tb.

— ek. Aki kérkedni szokott, kérkedni szeret
, dicse-

kedve hányiveti.

KÉRKEDIK, (kér-kéd-ik, s kér alkalmasint ösz-

sze van húzva ,kevély' szóból
, mely törökül : kibir,

az arab kebir pedig am. nagy, gar, tehát lehet : gar-

kod-ik is); k. m. kérked-tem ,
— tél, — étt. Innen 1)

am. maga fell szép tulajdonságokat mondogat, azok-

kal dicsekedik, kevélykedik s magát ez által nagyob-
bítni, emelni törekszik. Nemességével, seivel, szépsé-

gével
,
tudományával kérkedni. Azzal kérkedni , mily

kedves ö a társaságokban. Nagy urak barátságával

kérkedni. Erejével , vitézségével kérkedni. 2) Oly tár-

gyak birtokosának hirdeti magát , melyek rendesen

kedvesek az emberek eltt. Pénzzel, gazdagsággal kér-

kedni. Rangjával, elmenetelével kérkedni.

„Végházunk kérkedjen (-ék) sok pogány fejekkel."

Thúry Gy. éneke. 1548. (Thaly K. gyjt.).

3) Minthogy a szép vagy jeles tulajdonságok fitog-

tatása túlzó kitüntetési vágyra mutat , kérkedni any-

nyit is tesz, mint képzelt, koholt jelességekkel dicse-

kedni, magát hányni vetni.

KÉRKÉDISÉG, (kér-kéd-i- ség) fn. tt. kérkédi-

ség-ét , harm szr. — e. Hányivetiség , vagyis tulaj-

donság
, melynél fogva valaki magát tetszetni , kel-

letni, kitüntetni akarván, magáról dicséretes, szép je-

les dolgokat mondogat. V. ö. KÉRKEDIK.

KERKÉDO
,

(kér-kéd-) mn. tt. kérked-t. Aki

kérkedik vagy kérkedni szokott. A kérked embert

megutálni, kinevetni. Kérked katona, ki vitézségeirl

dicsekedve beszél. Kérked n, leány, ki pl. szerelmes

kalandjait emlegeti V. ö. KÉRKEDIK.

KÉRKEDVE, (kér-kéd-ve) ih. Kérked módon,

maga magáról holmi jelességeket , dicséreteket mon-

dogatva. Kérkedve beszélni.

KÉRKÉSZIK , KÉRKÜDIK ,
1. KÉRKEDIK.

KERLÁN
,

(ker- v. ber-lán ? azaz kering v.

berg, förg, honnan ,birka' is); fn. tt. kerlán-t , tb.

— ok, harm. szr. — a. A székelyeknél Gyarmathi

szerént am. egy esztends bárány ; túl a Dunán : tokló;

néhutt : tokjuh.

KÉRLEL
,
(kér-el-el) áth. m. kérlel-t. 1) Ismé-

telve, folytonosan
,
gyakran kér valakit. Erre mutat

a kettztetett el képz. 2) Valakit ismételt
,
gyakori

kérés által engesztel, szelídít, kegyességre bir ; vala-

kinek haragját, bosszúját csillapítja. Kérlelni a meg-

bántott szülket. Kérlelni az ellenséget. Szép szóval,

könyörgéssel, levéllel, ajándékkal, pénzzel kérlelni va-

lakit. Megkérlelni az ellenpártot.

„Hasztalanul eget é3 földet kérlelve betölték."

Vörösmarty.

3) Sírót, szomorgót vigasztalás, biztatás által csen-

desít, enyhít. Kérlelni a szléji után síró gyermeket.

Kérlelni a jajgató, panaszkodó kárvallottakat.

KÉRLELHETETLEN, (kér-el-el-het-etlen) mn.

tt. kérlelhetetlen-t, tb. —ék. Aki annyira haragos, bo-

szús, vagy oly elkeseredetten szomorú, hogy megkér-

lelni nem lehet, tehát am. haragjában, bosszúságában

megrögzött, keservében megfásult. Kérlelhetetlen hara-

gú zsarnok. Kérlelhetetlen szivü atya. Tárgyakról is.

Kérlelhetetlen sors. V. ö. KÉRLEL Határozóként am.

kérlelhetetlenül.

KÉRLELHETETLENSÉG
,

(kér-el-el-het-[et]-

len-ség) fn. tt. kérlelhetetlenség-ét. Állapot vagy tulaj-

donság, midn valaki kérlelhetetlen.

KÉRLELHETETLENÜL
,

(kér-el-el-het-[et]-

len-ül) ih. Haragjában, bosznjában megkeményedve,

hajthatatlanul, engesztelésnek helyet nem adva. Kér-

lelhetetlenül visszautasítani a bocsánatért könyörgöket.

KÉRLELHETLEN
, 1. KÉRLELHETETLEN.

KÉRLELHET, (kér-el-el-het-ö) mn. tt. kérlel-

hett. Akit kérlelni lehet.

KÉRLELHETSÉG, (kér-el-el-het--ség) fn. tt.

kérlelhetség-ét. Kérlelhet tulajdonság.

KÉRMÉLKÉDIK, (kér-m-él-kéd-ik) k. m. kér-

mélkéd-tem ,
—tél ,

— étt. Kemenesalján am. hízel-

kedve ráköti magát valakire, mint a macska szokott,

ki egyszersmind hizelg is, körmöl is.

KERMÉS , 1. KÖRMÖSHÁZA.
KERNECSA, falu Krassó m. ; helyr. Kemecsá-

ra, — n, — ról.

KERNECZ, falu Vas m.; helyr. Kerneczre, — én,

—rl.
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KERNYAJA, falu Bács m.; helyr. Kernyajá-ra,

— n
}
—ról.

KERNYE, puszta Nyitra m.; helyr. Kernyére,

—n,
—rol.

KERNYESD , erdélyi falu Hunyad m. ; helyr.

Kernyesd-re, — én, —rol.

KÉR, (1), (kér-ö) mn. tt. kérö-t. Aki valakitl

valamit kér. Pénzt , kenyeret , ruhát kér szegények.

Szabadságot kér rabok. Bocsánatot kér bnösök. Kér
násznagy, ki a házasulandó férfi nevében megkéri az

illet nt , ki a vlegény ügyeit viszi , s a völegényi

násznépnek fnöke.Kér társ, aki egy másikkal ugyan-

azon nt kéri feleségül. Kér levél , am. folyamod-

vány. Mindezeket öszve is szokták irni : kérnásznagy,

kértárs, kérlevél.

KÉR
, (2) ,

(kér-) fn. 1) Széles ért. személy,

ki valamit kér , ki valamiért folyamodik. Gazdagok

ajtaját elálló kérk. Folyamodványnyal jöv kérk.

2) Szorosb ért. személy, ki vagy maga számára vagy

más nevében valamely nszemélyt feleségül kér,

leánykér. Leányának már több kéri voltak. Jönnek

a kérk. "Elutasítani a kérket. A kérnek kitenni a

szrét. Innen a fennemlített kérnásznagy. 3) Maga

azon cselekvés vagy szertartás, mely által valakit fe-

leségül kérnek. Kérbe menni. Kérben járni. Kérbe

küldeni valakit. 4) Bizonyos nem állatok , mint ök-

rök, juhok, szarvasok , nyulak stb. szokása, midn a

lenyelt takarmányt bizonyos id múlva ismét rági-

csálják. Kért rágni. Kérre szólni, a csengetyürl

mondják, mikor a marha kért rág s ezért a csenge-

tyü rajta sajátságos hangon szól. (Kriza J.) Ennek

gyöke a rágást jelent kér. V. ö. KÉRDZIK. 5) Ru-

hából való tépés, melylyel a kimosott sebet betömik.

(Szabó Dávid). Itt úgy látszik, rokon a rágást, vagyis

eledelnek fölszivását jelent kér szóval, minthogy a té-

pés is a sebbl a genyet kihúzza, vagy magába szívja.

KÉR
, (3), erdélyi falu B. Szolnok m.; helyr.

Kér-re, —n, —rol.

KÉRÖDÉS, (kér--d-és) fn. 1. KÉRDZÉS.
KÉRDIK, 1. KÉRDZIK.
KÉRDÖZIK

,
(kér--d-Öz-ik). A Bécsi codex-

ben ugyanaz ami szokottabban : kérdzik. „Ordeit-

nak vala hajlakokban, búzán és boron kérdöznek

vala." (super triticum et vinum ruminabant).

KÉRDZÉS, (kér--d-z-és) fn. tt. kérödzés-t, tb.

—'ék, harm. szr. — e. Némely négylábú állatoknak

azon szokása, midn kérödzenek. V. ö. KÉRDZIK.
KÉRDZIK, (kér--d-z-ik) k. m. kérdz-tem,

— tél, — ött, htn. — eni v. — ni, par. —zél. Mondjuk

bizonyos állatfajokról , ú. m. a szarvasmarhákról,

juhokról , nyulakról stb. melyek a félig megrágott

s lenyelt eleséget utóbb ismét fölszivják , s még
egyszer megrágják. Az ökrök már nem esznek , csak

kérdzenek. Átv. és gúnyos ért. am. valamit egész

unalomig ismétel , eléhoz , emleget ; továbbá a m.

valamit lassan tesz, különösen sokáig eszik , nyám-

mog. Egy lúdczombon óráig kérdzik. Ne kérdzzél

annyit , hanem mondd ki röviden. Be sokáig kérdzik

AKAD. NAQY SZÓTAR. Hl, KÖT.

azon a levélíráson. Ezen ige gyöke kér szintén rokon-

nak tartathatik ker gyökkel, minthogy a kérdz ál-

lat gyomrából az egyszer megrágott eledel még egy-

szer visszakerül ; de rokonnak tekinthet kerczel, to-

vábbá a vastaghangu rág , és a latin rumex , rumino

szókkal is , midn érteimének lényege a rontást , tö-

rést, vágást , metszést jelent r hangban rejlik, s ily

jelentéssel bir nemcsak számos magyar , hanem árja-

féle s más nyelvosztálybeli szókban is. V. ö. R.

KÉRDZ, (kér--d-öz-) mn. tt. kérdzö-t. Ami
kérdzik. Kérdz állatok. V. ö. KÉRDZIK.

KÉRGYOMOR
,
(kér-gyomor) ösz. fn. A ké-

rdz állatok harmadik gyomra , melynek sok redi

vannak.

KERÖL, KÉRL, (ker-l) áth. m. kerl-t. Hibás

szokás által divatból csaknem végképen kimaradt ige,

mert ma már nem csak a beszédben, de az irodalom-

ban is a szabatosság mellztével az önható értelm

kerül használtatik helyette. Molnár A. szótárában min-

den származékaival együtt keröl áll. Gyöke ker, mely-

bl öl v. él képzvel lett keröl v. kerél , mint tér-bö\

lett terel v. terel, s különbözik tle a terül , valamint

különböznek a tanól és tanúi (jóllehet általán itt is

az utóbbi divatos) , okol és okúi, tarol és tarul, szé-

gyenei és szégyenül stb. Jelentései 1) valamit körüljár.

A cssz Iceröli a határt, a vadász az erdt. Megkerölni

a várost. 2) Átv. ért. valamit óvakodva jár körül, va-

lamitl tartózkodik , s nem mer hozzá közel menni,

csak távolról forog körülötte. Keröli a forrót. (Km.).

Keröli a jót , mint ördög a tömjént. (Km.). Keröli az

oskolát. Nem minden agg róka keröli el a csávát. (Km.).

Akasztófát kerölni , am. gonosztetteinek öntudata

miatt félni, óvakodni az akasztófától. Kikerölni a ve-

szedelmet. 3) Átv. ért. megkerölni valakit , am. mellé-

kes , tekervényes úton módon reávenni valamire.

Pénzzel kell megkerölni a gonoszt. (Km.). V. ö. KE-
RÜL.

KÉRLEG, (kér--leg) ih. Kérképen, kér mó-

don , úgy mint afféle kér ; nem követelve, nem pa-

rancsolva, hanem egyedül más kegyére támaszkodva.

Kérleg szólítani valakit.

KERLÉS v. KERÖLÉS, (ker-l-és) fn. tt. ke-

rlés-t , tb. —ék , harm. szr. —c. Cselekvés , midn
az ember vagy más állat, kérl valakit v. valamit. V.

ö. KERÖL.

KÉRLEVÉL
,

(kér-levél) ösz. fn. Iromány,

mely a kérés tárgyát indokolva eléadja , egyszers-

mind annak kegyére hivatkozik , kihez a kérés in-

tézve van.

KERÖLGET, (ker-öl-g-et) gyakor. önh. m. ke-

rölget-tem, —tél, —étt, par. kerölgess. Valamit foly-

tonosan , vagy ismételve , vagy gyakran keröl. Ke-

rölgeti, mint macska a forró kását. (Km.). V. ö. KE-

RÖL.
KERÖLGETÉS

,
(ker-öl-g-et-és) fn. tt. kerölge-

tés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés , midn va-

lakit vagy valamit kerölgetnek. V. ö. KERÖLGET.
38
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KERÖLÓ, (ker-öl-) mn. és fn. tt. kerölö-t. Aki

valamit kerlve körüljár, vagy aki valamitl óvakod-

va bizonyos távolságban tartja magát. Erdkerül.

Oskolakerül. Dologkerölö. Kasza-kapakeröl. Akasz-

tófakeröl. Különösen mint fnév , Önállólag hasz-

nálva
,
jelent csszt , határra , erdre fölvigyázó sze-

mélyt.

KERÖNG, tájdivatos ; 1. KERENG.

KÉRÖTÁRS
,
(kér-társ) ösz. fn. így neveztet-

nek egymás irányában oly ntlen férfiak, kik ugyan-

azon nt kérik feleségül. Hárman voltunk kértársak,

s mindhárman üres kosarat kaptunk.

KÉRZÉS, (kér--z-és) fn. 1. KÉRDZÉS.
KÉRZIK, (kér--z-ik) k. 1. KÉRDZIK.
KERPECZ , falu Szála m. ; helyr. Kerpecz-rei

—én, —röl.

KERPENYES , erdélyi falu Alsó-Fehér m., és

a Szászföldön ; helyr. Kerpenyes-re, — én, —röl.

KERPENYÉT, falu Bihar m; helyr. Kerpenyét-

re, — én, — röl.

KERPEST , falu Bihar m. ; helyr. Kerpest-re,

—én, —röl.

KERR, hangutánzó, kerreg szóban.

KERRA, fn. tt. kerrát. Ragadozó madár a sóly-

mok osztályából. Rokon vele a magyar kerecsen, kar-

valy, karuly , kurhéja , és a szláv kerssák v. krssák.

Gyöke a kering szállongást jelent ker. V. ö. KE-
RECSEN.

KERREG, (kerr-ég) önh. és gyakor. m. kert-ég-

tem, — tél, — étt. A tyúkról mondjuk, midn harag-

jában kiált
,
pl. ha tojáson ültekor bántják vagy ra-

gadozó madarat lát; máskép : kirrog.

KERRÉGÉS
,
(kerr-ég-és) fn. tt. kerrégést, tb.—ék, harm. szr. — e. Tyúk kiáltozása, midn ha-

ragszik.

KERSECZ, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Ker-

secz-re, — én, — röl.

KÉRSZIGET
,
puszta Heves m. ; helyr. Kérszi-

getre, — én, — röl.

KERT, (ker-t) fn. tt. kert-ét, harm. szr. —je v.

— e. Kicsinyezöje : kertecske. Gyöke a kört jelent

ker, melybl a helyet jelent l képzvel lett ker-t am.

körhely, kerített hely vagy tér. Innen egy 1055-iki

oklevélben : locus Kerthel nomine, ad foenum utilis.

fjerneynél). A Nádor- codexben is am. kerités. (Tol-

dy F.). Rokon vele ez értelemben : garád. Ugyan-

ezen gyök némi módosítással megvan a latin hortus,

hellén ^OQtoq, német Garten, frauczia jardin, sz\kv

hrod, grad, grod, górod stb. szókban. A német Gren-

ze v. Grtinze, lengyel granica, cseh hranice stb. szók-

ban is alkalmasint a kerités fogalma rejlik. V. ö.

KER. 1) Bekerített földtér , telek, különféle hasznos

növények tenyésztése, vagy gyönyörködtetés végett,

s ez a mai legszokottabb értelme. Gyümölcsös , zöld-

séges, káposztás , virágos kert. Mulató kert. Angol,

franczia izlésü kert. Házi kert. Szls , dinnyés kert.

Veteményes kert. Kertet mivelni , öntözni. Kertben sé-

tálni, mulatni. Kertet fallal , sövénynyel , deszkával,

náddal
,
gyepvel keríteni. Nincs oly rósz kert, mely-

ben jó is ne teremne. (Km.).

„Betekintek kis kertjébe
,

De csak nyomát veszem észbe

,

Gyöpü mellett egy rózsafa
,

Legszebb ága leszakasztva."

Népdal.

2) Szélesb ért. kerített hely , melyben valamit tarta-

nak. Méhes kert , vadas kert , szérüs kert. Tüzelöfás

kert. 3) Egészen eredeti értelmében : kerités , mely

valamit körül vesz. Latorkert, azaz várat kerit sáncz.

Innen : kertelni valamit am. bekeríteni. Továbbá : kert-

fedél v. kertsátor, v. kertlésza am. a kerités fedele

v. sátra, v. lészája.

KERTA, falu Veszprém m. ; helyr. Kertá-ra,

—n, — ról.

KERTÁGY
,

(kert-ágy) ösz. fn. A veteményes

kertekben egyes szakaszok , egymástól ösvény vagy

barázda által elválasztva. A kertágyakat zsinór sze-

rint kimérni. Virágos, káposztás, hajmás kertágy.

KERTAJTÓ
,
(kert-ajtó) ösz. fn. Ajtó a kerten.

Hátulsó kertajtó, melyen hátul járnak a kertbe.

KERTECSKE
,

(ker-t-écs-ke) kies. fn. tt. ker-

iécskét. Kis kert. Ház alatt kertecske , abban van egy

nyulacska, erre szalad ! erre szalad ! (Dajka játék-

verse a kisdeddel).

KERTÉKE, (kert-éke) ösz. fn. A tízhímesek se-

regébe és ötanyások rendébe tartozó növénynem,

melynek virágbokrétái magánosak és bogernysek.

Kertek díszvirága.

KERTEKURTÁL
,

(kerte-kurtál) Ösz. iker-

ige, m. kertekurtál-t. Csürcsavar, girbe görbe utakon

jár, tesz vagy mond valamit. Gyöke a kört jelent

ker és kur. Kemenesalji szó.

KERTEL, (ker-t- él) áth. m. kertél-t. Valamit

kerít, bekerít , s ez által mintegy kertté alakít. Sö-

vénynyel, náddal, deszkával, léczczel, gyepvel kertelni

a szért.

KERTÉLÉS, (kert él-és) fn. tt. kertélés-t, tb.—ék,

harm. szr. — e. 1) Cselekvés , midn valaki kertel

valamit. Kerteléssel foglalkodni , veszdni. 2) Kerítés,

azaz sövény , fal
,
gyep stb. melylyel valamit beke-

rítnek. A kertelés költségbe kerül. Elrongálni a ker-

telést.

KERTÉLET, (ker-t-él-et)fn. tt. kertélet-ét, harm.

szr. — e v. —je. Építmény, pl. fal, sövény, palánk,

gyöpü, mely valamely tért bekerít.

KERTÉLETLEN, (ker-t-él-etlen) mn. tt. kerté-

htlen-tj tb. —ék. Aminek kertelete nincsen , mit be

nem kerítettek. Kerteletlen vadas erd. Kerteletlen

dinnyeföld.

KERTÉLT, (ker-t-él-t) mn. tt. kertélt-et. Kerí-

tett, minek kertelete van. Kertelt szl , nér , ma-

jorság.



597 KERTES—KERTESZOLLO KERTESZSEG—KERTSED .98

KERTES, (1), (ker-t-és) mn, tt. kertés-t v. —et,

tb. —ek. Miben kert van, mihez kert van kötve ; ker-

tekkel bvelked. Kertes udvar. Kertes vár. Kertes

major, ház, kastély, kolostor. Kertes határ. Sz. István

1 015-dik évi alapító oklevelében Kertes kö, a bakony-

béli apátság egyik határköve , mely nevét maiglan

fontartja.

KERTES
, (2) , faluk , Arad , Sopron , Vas m.;

helyr. Kerte's-re, —én, — röl.

KERTÉSZ, (ker-t-ész) fn. tt. kertész-t, tb. —ék,

harm. szr. —e. Széles ért. személy , ki kertet mivel,

ki kertben tenyész növényekkel bánik , ki ültet,

kapál, ás, nyes , oltogat , stb. Szorosb. ért oly sze-

mély, ki a kertekkel való bánást mesterségesen vagy

bizonyos mvészeti izlés szerént üzi. Konyhakertész,

virágkertész, gyümölcskertész, díszkertész. Angol, fran-

czia, hollandi izlésü kertész.

KERTÉSZET ,
(ker-t-ész-et) fn. tt. kertészet-ét,

harm. szr. —e. Mesterség , st mint némelyek szere-

tik, alsóbb osztálybeli mvészet, mely a kerteket nem

csak hasznosakká , termékenyekké teszi, hanem egy-

szersmind szépekké
,

gyönyörködtetkké alakítja.

Díszkertészet.

KERTÉSZETI
,
(ker-t-ész-et-i) mn. tt. kertésze-

ti-t
}
tb. —ek. Kertészetre vonatkozó.

KERTÉSZI
,

(ker-t-ész-i) mn. tt. kertészi-t , tb.

— ek. Kertészt illet, ahhoz tartozó , arra vonatkozó.

Kertészi eszközök, munkák. Kertészi foglalatosság.

KERTÉSZILEG
,

(ker-t-ész-i-leg) ih. Kertészi

módon, mint kertészek tudják vagy szokták.

KERTÉSZINAS, (kertész-inas) ösz. fn. Inas,

növendék, ki a kertészeti mesterséget tanulja.

KERTÉSZKAPA, (kertész-kapa) ösz. fn. Álta-

lán minden kapa, melyet a kertek mivelésében hasz-

nálni szoktak. Különösen irtó
,
gyomláló kisebbféle

kapa, kétágú kapa.

KERTÉSZKEDÉS, (ker-t-ész-kéd-és) fn. tt. ker-

tészkédés-t , tb. — ék. Kerti és kertészi munkákkal

való foglalkodás, kertmivelés. Kertészkedéssel keresni

a kenyeret. Kertészkedéssel tölteni az idt , mulatni

magát.

KERTÉSZKEDIK, (ker-t-ész-kéd-ik) k. m. ker-

tészkéd-tem, — tél ,
— étt. Kertészi munkákkal , kert-

miveléssel foglalkodik.

KERTÉSZKÖNYV, (kertész-könyv) ösz. fn.

Könyv, melyben kertmivelést tárgyazó oktatások fog-

laltatnak.

KERTÉSZNÉ, (kertész-né) fn. tt. kertészné-t. 1)

Kertész felesége. 2) Nszemély, ki kertészetet üz, pl.

konyhakertet mivel , és zöldséggel kereskedik ; sza-

batosan : kertészn.

KERTÉSZNÖ, (kertész-n) ösz. fii. 1. KER-
TÉSZNÉ, 2).

KERTÉSZOLLÓ
,
(kertész-olló) ösz. fu. Nagy,

kétkézre való olló a kertészeknél, melylyel a fák, és

cserjék ágait , különösebben az eleven sövény olda-

lait és tetejét nyesegetik.

KERTESZSEG, (kert-ész-ség) fn. tt. kertészség-

ét , harm. szr. — e. 1) Kerti munkákkal való foglal-

kodás. 2) Kertészi mesterség.

KERTÉSZVÉSÜ, (kertész-vésüj ösz. fn. A ker-

tészek által használt vésüféle eszköz.

KERTFAL, (kert-fal) ösz. fn. Kertet kerít

fal. Köböl, téglából, vályogból rakott , alacson, magas

kertfal.

KERTFÉDÉL, KERTFÖDÉL, (kert-fédél v. —
födél) 1. KERTLÉSZA.

KERTGAZDASÁG, (kert-gazdaság) ösz. fn.

Gazdaság , melyet kertben visznek ; vagy mely kerti

mivelésben részesül.

KERTHÁZ, (kert-ház) ösz. fn. Általán kertben

épített ház, különösen mulatóház, kéjlak, filegória.

KERTI, (ker-t-i) mn. tt. kerti-t , tb. — ek. 1)

Ami kertben szokott teremni ; ellentétei : mezei, vad.

Kerti ibolya, rózsa, szegf,, sóska, vetemény, dinnye

stb, melyeket öszve is szoktak írni. 2) Kertben te-

nyészni vagy tartózkodni szokott. Kerti csiga. Kerti

balha. Kerti sármány. 3) Olyan mint a kerté szokott

lenni. Kerti gazdaság. Kerti mivelés. 4) Kerthez tar-

tozó, kertben lev. Kerti ágyak, utak. Kerti lak. Kerti

ház. Kerti váz. Kerti edények , virágcserepek , szer-

számok.

KERTIRE
,

(ker-t-i ke) fn. tt. kertikét. Kertek-

ben tartózkodni szeret sármányfaj. (Emberiza hor-

tulana).

KERTIÖKÖRNYELV
,

(kerti-ökör-nyelv) ösz.

fn. A borágó egyik faja, máskép : kerliborágó v. bá-

ránynyelvf, v. kerti atraczél. (Borago officinalis).

KERTISEPRÜ, (kerti-seprü) ösz. fn. A libatopp

faja, máskép : seprülibatopp. (Chenopodium scoparia).

KERTISÓSKA
,

(kerti-sóska) ösz. fn. A lórom

nev növény faja. Máskép : kerek vagy spanyol sóska.

(Rumex scutatus).

KERTISTEN, (kert-isten) ösz. fn. A régi római

hitrege szerént a kerteket véd kisisten, kinek szob-

rát a kertekben felállítani és tisztelni szokták. Külö-

nösen Flóra istenn.

KERTKAPU, (kert-kapu) ösz. fn. Kapu a kerten.

KERTKEDVEL
,

(kert-kedvel) ösz. fn. Sze-

mély, ki nem annyira haszonból vagy kenyérkerese-

tül , mint mulatságból
,
gyönyörködés végett mivel

kertet, s foglalkodik kerti munkákkal.

KERTLÉSZA
,

(kert- azaz kerités-lésza t. i. itt

a ,kert
l eredeti ,kerités' értelemben vétetik) ösz. fn.

valamely keritós fölébe , annak a nedvességtl (es-

tl, hótól , dértl) tehát a kora elrothadástól megvé-

dése végett leginkább vesszbl , szalmából stb. ké-

Bzített fedél- v. sátorféle. Innen : lészás kert am. fe-

lül befont v. máskép befedett kerítés.

KERTMIVELÉS, (kert- mivelés) ösz. fn. 1. KER-

TESZSEG.
KERTSÁTOR

,
(kert-sátor) ösz. fn. 1. KERT-

LÉSZA.
KERTSED , KERCSED erdélyi falu Aranyos

székben ; helyr. Kertsed-re, —én, — röl.
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KERTSE-LIGET , falu Somogy m.; helyr. —
Liget-be, — ben, —b'ól v. —re, — én, — röl.

KERTSÖVÉNY, (kert- sövény) ösz. fn. Sövény,

mely a kertet körülveszi.

KERÜL, KERÜL, (ker-ül) önh. m. kerl-t. 1)

Köralakban, vagy tekervényesen, görbe úton jár, mo-

zog, forog. Nem lehet egyenest menni , hanem kerülni

kell. Amarra kerüljünk, ott jobb. összekerülni azokkal,

kiktl elváltunk. Visszakerülni az elbbi helyre. Táncz-

ra v. lánczba kerülni. 2) Nem rendes , nem egyenes,

hanem rendetlen, görbe, tekervényes úton módon jut

valahova. Az ellopott jószág végre elékerült. Kezembe

kerültél. A bujdosó tolvajok kézre kerültek. Hálóba ke-

rült. Reá került a pohár , a kancsó, a kulacs. Beleke-

rült, mint Pilátus a Credóba. (Km.). 3) Valami törté-

netesen eléadja magát , megesik. Ha rá kerül a do-

log. Ha arra kerül, hogy stb. Ha ivásra kerül, ki nem

tesz rajta senki. Ütközetre került a dolog. 4) Valami

kitelik tle , vagy válik belle. Egy két száz forint

könnyen kikerül tle. E darab posztóból kikerül egy

nadrág, és mellény. Kikerülne belle egy vadász , és

egy nyúlhajt. (Km.). 5) Bizonyos munkával , vagy

költséggel jár. Bajba, fáradságba, veszödségbe ,
lótás-

futásba kerül. Sok irkafirkába kerül. Mibe kerül ez ne-

ked f Egy szómba kerül, s meglesz. Sok pénzébe, költsé-

gébe került az építés. Hány forintba került az utazá-

sod ? Ha velem jsz , egy krajczárodba sem kerül. 6)

Áthatólag lásd : KERÖL.
KERÜLÉS, KERÜLÉS, (ker-ül- és) fn. tt. kerü-

lés-t, tb. — ék, harm. szr. —e, 1) Körös, görbe, te-

kervényes úton való mozgás, járás. A kerülés sok idt

elvesz. 2) Elétünés, eléjövés. Kézre kerülés. Hazaker-

lés. 3) Valahová jutás. Tömlöczbe kerülés. V. ö. KE-

RÖLÉS.
KERÜLET , KERÜLET

,
(ker-ül-et) fn. tt. ke-

rület-ét, harm. szr. — e v. —je. 1) Altalán azonkör-

alaku vonal , melyet valaki kerülve tesz , vagyis be-

jár. 2) Azon köralaku vonal, mely bizonyos tért kö-

rülfog , 8 annak mintegy határát képezi. Ezen város

kerülete egy mérföld. Szélesebb ért. akármily rendet-

len görbe vonal, mely valamit kerít. 3) Az országok

vagy tartományok felosztásában bizonyos határokkal

kijelölt földrész, mennyiben különös hatóság által igaz-

gattatik, saját törvényszéke van, stb. Már régi felosz-

tás szerént Magyarországnak négy kerülete van, ugyan-

annyi kerületi törvényszékkel. Dunán inneni és túli,

Tiszán inneni és túli kerületek. (Jobb volna Dunabal-

parti, Dunajobbparti stb.

KERÜLETÉNKÉNT
,

^ker-ül-et-én-ként) ih.

Minden kerületet külön véve, egyik (tartományi) ke-

rületet a másik után. Kerületenként bejárni az or-

szágot.

KERÜLETI , KERÜLETI, (ker-ül-et-i) mn. tt.

kerület-it , tb. — ek. Kerületet illet , ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Kerületi tisztviselk , birák. Kerületi

hatóság. Kerületi ülés a néhai országgyléseken, elle-

ges tanácskozás, melyen csak a négy kerületbeli kö-

vetek vettek részt.

KERÜLETITABLA
,

(kerületi-tábla) ösz. fn.

Némely adóssági, zálog- s öröködési nagyobb ügyek-

ben elsbiróságu törvényszék, milyen az ország négy

kerülete szerént négy létezik, ú. m. Nagyszombatban,

Kszegen, Eperjesen, Debreczenben.

KERÜLGET, KERÜLGETÉS, 1. KERÖLGET,
KERÜLGETÉS.

KERÜLHETETLEN, 1. KIKERÖLHETETLEN.
KERÜL, (1), KERÜL, (ker-ül-) mn. tt. ke-

rült. Aki vagy ami kerül. Kerül beszéd (=tekervé-

nyes). Sokba kerül. Kerül levél, am. körlevél. Kerül
pohár , am. sorban járó pohár. Kerül poharat inni.

(Szabó Dávid.).

KERÍJL,
(

(2), KERÜL, (ker-ül-ö) fn. tt. kerül-

t. 1) 1. KERÖL. 2) Tekervényes, görbe út. Kerül-

nek menni. Ez nagy kerül volt.

KERÜLÖS , falu Arad m. ; helyr. Kerüls-re,

—ön, — röl.

KERÜLÚT, (kerül- út) ösz. fn. 1. KERÜ-
L (2), 2).

KÉRVÉNY, (kér-vény) fn. tt. kérvény-t , tb.

— ék, harm. szr. — e v. —je. 1) Kérelem, vagyis azon

tárgy, melyért valakit vagy melyet valakitl kérünk

2) Iratba foglalt s benyújtott kérelem, folyamodvány.

KÉRVÉNYEZ, (kér-vény- éz) áth. m. kérvényez-

tem, — tél, —étt
,
par. — z. Valamit szóval eléadott

vagy írásban benyújtott kéréssel megnyerni kivan.

KÉRVÉNYÉZÉS
,

(kér-vény-éz-és) fn. tt. kér-

vényézés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, ille-

tleg folyamodás, mely által valamely felsségtöl, ha-

tóságtól kérünk valamit.

KÉRVÉNYEZÉSI, (kér-vény-éz-és- i) mn. tt.

kérvényezési-t, tb. — ek. Kérvényezést illet, arra vo-

natkozó. Kérvényezési jog.

KÉRVÉNYEZ
,
(kér-vény-éz-) fn. tt. kérvé-

nyéz-t. Szeméiy, ki kérvénynyel járul vagy folyamo-

dik valamely felsséghez, hatosághoz.

KÉRVÉNYJOG, (kérvény-jog) ösz. fn. Jog va-

lamiért valakihez , leginkább fejedelemhez kérvény-

nyel járulni.

KES
, (1), elvont gyöke kese, kesely, kesely,

keshed, keséd származékoknak. Mennyiben szinre vo-

natkozik, jelent oly szint, mely elbbi minségét vál-

toztatva, vagy a mellette lev színektl elütve , nyíl-

tabbnak, világosabbnak látszik, s átv. ért. mintegy fe-

selve, hasadva, fesledezve, hasadozva kiválik a többitl.

Ennélfogva két külön fogalom rejlik benne, t. i. a) a

feslés vagy hasadás, b) a fesléssel , vagy hasadással

összekötött színváltozás, nyíltabb, világosabb színbe át-

menés. Innen a ruha keshed, am. a) kopik, b) fakul

;

s kes a hangok tekintetében is rokon fesel ige fes

és hasad ige has gyökével ; valamennyiben f sze-

repl az s hang levén. Egészen összeüt vele mély

hangon a székely kosz-ik (am. kopik, vásik) szóban,

és az általános divatú kosz-pil-ol szóban a kosz gyök.

V. ö. KESE, KESHED.
KES, (2), elvont gyöke a keser, keser ,

kesereg

származékoknak. Az izlési érzékre , vagy kedélyre
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visszatetsz , fájdalmas benyomás alapértelme rejlik

benne. Hangutánzónak látszik, és pes, pos gyökökkel

(peshüdik, poshad stb. szókban) rokonnak. Megfor-

dítva a persa szik am. eczet.

KES
, (3), a keskeny szó gyöke, mely tulajdon-

kép a kis változata. L. KESKENY.
KES, (4), elvont gyöke kesa, kesálkodik, kesaság

származékoknak , változattal : kis, kisa stb. Alapér-

telmét illetleg 1. KESA.
—KÉS, —KÖS, mély hangon : —KOS, ritka

használatú ösz. igeképzö og és es egyszer elemek-

bl egybeolvadva. Alig tudunk más példát futkos szó-

nál, mely egyszerbben : futos.

KÉS, (1), (ke-es , a Tatrosi codexben: kés,

melyben az e röviden ejtend) ; fn. tt. kés-t, tb.—ék,

harm. szr. — e. Kicsinyezve : késéeske és késke. Ha
ezen szónak alapértelmét, t. i. a metszést veszszük, utó-

része rokon a metszést, vágást jelent ás, vés szókkal,

elrésze pedignemmás mint a megfordított és hegyeset,

élesetjelentsege, mely a hellén áx/j, latin acus, acies,

acutus, a német Ecke, Achel stb. szókkal rokon. Leg-

közelebb áll az egészhez a persa kíz am. kés, és khés

v. khécs am. ekevas, szántóvas (vomer, culter aratri)

;

továbbá a török kesz-mek, csagataj kisz-mek (metsze-

ni , hasítui) ; innen törökül : keszer (balta) ; keszidsi

(metsz)
;
jolkeszidsi (átmetsz , azaz útonálló, zsi-

vány) ; keszki (vágó, bonczoló kés ; éle valaminek), ro-

konok a magyar kaczor, kasza, gusztony, kusztor szók

kasz, kacz, gusz, küsz gyökei is. E szerént elemezve te-

hát kés = ke-es, és egyszerbb gyöke az éleset, hasi-

tást, elválasztást jelent ke, vagyis a megfordított ek v.

ék, s az egész általán jelent élesen vágó eszközt. Kü-
lönösebben a régi magyar nyelvben kardot is. A
Müncheni codexben Máté 26. Kiterjesztvén ö kezét,

kivevé a kést. Luk. 22. Uram, ha vágjunk a késsel?

Innen : Péter kése Sándor I. szerént am. szurony a

puskán. Bocharai nyelven megfordítva gard (kard),

am. kés. Idegen nyelvekben rokonokul tekinthetk

még a szanszkrit cshid (vág, hasít), kasz (hasít), hé-

ber T15 (vág, szakít) , hellén xeá£a) és (T%i£o) (hasí-

tom, szétválasztom); mandsu kuesi (kés); persa khusz-

údan vagy khuszur-dan (aratni, métere) ; sínai kiéu

(securis). Szinte figyelmet érdemel a persa kus-tan

(ölni
,

gyilkolni) ; innen : kus-á (öl, gyilkoló) stb.

Mai szokott értelemben kés jelent a kardnál kisebb

metsz , vágó vas eszközt. Mészáros-, konyha-, ker-

tészkés. Asztali kés. Szakács kés. Bonczoló kés. Varga
kés. Soha sem volt, nem is leszen vargakésnek hüvelye.

(Km.). Kézzel hozzá, ha a kés nem fogja. (Km.). Nem
gyermek kezébe való a kés. (Km.). Kis kés , nagy kés.

Mintha kést döftek volna szivembe. Szereti, mint kecske

a kést. (Km.). Beletört a kése, am. vállalata , különö-

sen merénylete megbukott ; a csínyen rajta érték és

roszul járt. A kéz sem jó , a kés sem jó. (Km.) am.
rósz eszközzel mköd ügyetlen ember. Kés szaka,

am. a késnek a nyel és éllap közti nyakrovatéka.

(Kriza J.). A régieknél másnem vágó eszközt is je-

lentett. „Mert nem vala neki sem kési, avagy valami

állat (=eszköz) , kivel neki koporcsót avagy sért

j

(sírt) csenált volna." Nádor-codex. 668. 1.

KÉS
, (2), törzs a késik, késedelem, késér, kés-

leg, kés stb. szókban. L. KÉSIK, KÉS.
KESA, (éles é-vel) elavult igenév és fn. , mely-

bl kesás , kesálkodik , kesaság , szinte elavult szók

eredtek. Valamennyi a Müncheni codexben is eléfordúl,

s kesa am. lázadás, háborgás, kesás am. lázadó, polgá-

rilag háborgó, kesaság am. lázadó, háborgó állapot, zen-

dülés, háborúság. Ezen szókban az éles e tájszokásilag

számtalanszor i helyett áll. Magában a Müncheni co-

dexben kesa és származékai mind vonásos , mind vo-

nás nélküli e-vel fordulnak elé, ez utóbbi az úgyneve-

zett közép e-nek , azaz mint zárt (é) és élea (e) ön-

hangzónak is a jegye. Több régi iratokban az e meg is

nyújtatik. Tehát szokottabb kiejtéssel csakugyan :

kisa, kisás, kisaság. Ugyan a Müncheni codexben elé-

jön a kisik ige is , mely a latin pavere, terreri, tur-

bari, s a hellén sx&anfisTcF&ai és tctQccTtecr&ai (resz-

ketni, háborogni, félni) értelmét adja vissza. Erdsi-

néi Icisalkodás am. halálos vonaglás, tusa, küzdelem.

Mind ezeket Összevéve igen valószínleg állíthatni,

hogy a kisa v. kesa tiszta gyökeleme a mozgást je-

lent es is, módosítva ezs izs, ecz icz, esz isz, ez iz, mely

több szavainkban mozgást vagy mozgékony lényt, esz-

közt jelent, mint : iseg piseg, iczeg biczeg, izseg pizseg,

pezseg, pizse, pizselle, visla v. vizsla, visel, zsizsi, zsi-

zsik, küzd, végre : kisa v. kisefa; ez utóbbiak is tehát es

v. is, k eltéttel am. izeg (izg-mozgó) fa. Meg-

jegyzend , hogy ezen gyökök majd vékony , majd

vastag hangulag ragoztatnak. E szerént késik v. ki-

sik (a Müncheni codexben) tulajd. ért. am. izeg, kü-

lönösen remeg, reszket , átv. ért. am. fél, azaz a ve-

szély elérzete miatt testében remeg, rázkódik. A ké-

sik v. kisik igébl lett igenév kesó v. kisó, és kesa

v. kisa , mely fnévül is használtatva átv. ért. jelent

(társadalmi, polgári) izgalmat, mozgalmat, nyugtalan-

ságot, háborgást, valamint a kisafa jelenti azon rúd-

hoz kötött hámfát, mely húzáskor izeg-mozog, ideoda

rángatózik ; továbbá kesás , kisás am. izgó , mozgó,

nyugtalankodó , lázadó. (A Nyelvemlékek III. köte-

tében 315. lapon érintett kissegi [keszedsi] nem tarto-

zik ide. V. ö. KÉS). Kesál v. kisál =küzd. Kesaság v.

kisaság am. izgalom v. mozgalom ; különösen polgári

nyugtalankodás , lázongás ; kesálkodik v. kisálkodik,

széles ért. am. izeg-mozog ; különösebben : küzd

;

továbbá : hánykolódik, háborog, mint a halállal küz-

d , vagy aki fellázadt. V. ö. KESÁLKODÁS , KE-
SÁLKODIK.

KESAFA, KÉSAFA, (késa-fa) ösz. fn. Székely

és tiszavidéki tájszó. L. KISAFA.
KESÁL, KÉSÁL, (kés-a-al) önh. m. késált.

Küzd, viaskodik, harczol. „Ha ez világból volna en

országom, en szolgáim bizonyával késálnának , hogy

zsidóknak ne adatnám. Régi Passió. (Toldy F. kia-

dása 53. 1.)

KESÁLKODÁS, KESÁLKODÁS, (kes-a-al-

kod-ás) fn. tt. kesálkodás-t, tb. — ok, harm, szr. —a.
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Küzdés , viaskodás ; szóbeli versengés , vitázás.

„És az ö kinját és kesálkodását, imádságába úrnak

ajánlja vala." Góry-cod. 28. 1. „A balálnak késál-

kodásába levén." Debreczeni-cod. 46. 1. Kezdé vele

beszedknek nagy kesálkodását vallania." Tihanyi

cod. 299. 1. Az Érdy-codexben am. általában izgés-

mozgás, foglalkodás. „Jó mivelködetben való késalko-

dás , azaz hogy ne iljen (üljön) veszteg , de valami

kézi munkálkodásban foglalja ember ennen magát.

(Toldi F. kiadása 80. L).

KESÁLKODIK, KESÁLKODIK, (kes-a-al-

kod-ik) k. m. kesálkod-tam ,
— tál ,

—ott. A ré-

gieknél am. küzd , küszködik. ,, Senki sem méltó

koronáztatni , hanem csak az , ki törvény sze-

rint kesálkodandik. " (legitimé certaverit). Tihanyi

cod. 202. 1. Az Érdi-codexben ez is am. általá-

ban foglalkodik : „Késalkodjunk (teljességgel nem :

késsünk v. mulassunk , hanem foglalkodjunk) arról

szent neve dicséretire , mely szorgalmatos lett le-

gyen szentegyházaknak gondviselésében." Legenda

Sz. István királyról az Erdy-codexben. (Toldy F. kia-

dása 15. L). V. ö. KESÁLKODÁS.
KESAS, KESASÁG, 1. KESA alatt.

KESCSINÁLO, (kés-csináló) ösz. fn. Kézmives,

ki késeket s hasonnemü eszközöket készít. Törökül :

b'icsakdzs'i.

KESE
,
(kes-e) mn. tt. kesét. Gyöke a világo-

sabbá lett, fehéres , fakó vagy ilyennel vegyes színt

jelent kes , 1. KES. (1); honnan az elavult késik,

azaz fehérszik , fakul , vagy fakót mutat , ebbl lett

az igenév kés , kese , másképen : kesely. A ké-

sik szóval egyezik mély hangon a székely koszik.

Tulajdonkép mondjuk állatról , melynek haja, szre

vagy tolla világosabb, fehéres, vagy fakó szinü vagy

igen elmállott vörhenyeges. Innen nevezik az igen

szöszke gyereket kesének. Kese ló, tulajd. am. fehér

foltos ; különösebben fehér körm ló. 2) Minthogy a

fehér foltok tarkává teszik az állati szrt, hajat vagy

tollat, ,kese' annyit is tesz, mint tarka vagyis vegyes

szinü , de olyan , melyben a világos szin kitnik.

Kese bajusz , mely félig fehéres , félig sötétes. Kese

disznó. Kese ökör. 3) Ami sötét szinét elhagyta, s fa-

kóvá, tehát világosabbá lett. Kese posztó , mely ere-

deti szinét elhagyta. Kese ruha, elavult, elkopott, szí-

nehagyott ruha. A törökben k'isz'il jelent a) vöröset

;

b) ált , hamisat. Innen a k'isz'il bas am. veres fej
vagyis fövegü. (így hívják a törökök az Ali feleke-

zetüt ; talán innen van a persának régibb íróinknál

kazul neve is). Megvan az uigur nyelvben k'is'il am.

kesely és kesely.

KESÉBB, KESÉBBEN, régiesek és
f

tájdivato-

sak, ezek helyett : késbb, késbben. L. KÉSEN.
KÉSÉCSKE, (1), (késécs ke) fn. tt. késécskéí.

Kis kés.

KÉSÉCSKE, (2), (kés--cs-ke) mn. tt. késecskét.

Egy kevéssé kés. Már késecske az id. Tájdivatos.

KESÉD, (kes-ed) önh. m. kesed-t. Mondják posz-

tóról, 8 egyéb festett szövetrl, illetleg ruháról, mi-

dn elkopik, elavul , és szinét vesztve fakóvá , azaz

kesévé lesz. V. ö. KES.

KESEDÉK, (kes-ed-ék) fn. tt. kesedék-ét, harm.

szr. —e. Szakadék, kopottság, hasadék a ruhán.

KÉSEDELEM, (kés-éd-el-ém) fn. tt. késedelm-

et, harm. szr. — e. Lassú, maradozó, annak idején

végre nem hajtott mozgás, mködés. Késedelem , ve-

szedelem; vagy : a késedelemben veszély forog (pericu-

lum in mora). V. ö. KÉSIK.
KÉSEDELMES, (kés-éd-el-ém-es) mn. tt. késé-

delmes-t v. — et , tb. —eh 1) Lassan , maradozva

mozgó, járó ; annak idejére el nem érkez, meg nem
jelen. Késedelmes hírnök, posta. Késedelmes segítség.

Késedelmes cseléd. 2) Hoszszabb fontolgatás vagy fé-

lelem miatt valamit halogató. Késedelmes hadvezér.

Késedelmes biró. Késedelmes határozat.

KÉSEDELMESEN, (kés-éd-el-óm-es-en) ih. Ké-

sedelmez módon , késkedéssel , késedelmezleg. Ké-

sedelmesen járni el a megbízásban.

KÉSÉDELMESKÉDÉS
,

(kés-éd-el-ém-es-kéd-

és) fn. tt. késédelmeskédés-t , tb. —ék. Lásd : KÉSÉ-
DÉZÉS.

KÉSEDELMESKEDIK
,

(kés-éd-el-ém-es-kéd-

ik) k. m. késédelmeske'd-tem , —tél, —étt. L. KESÉ-
DÉZIK.

KÉSEDELMESSÉG, (kés-éd-el-ém-es-ség) fn.

tt. késedelmesség- ét, harm. szr. — e. Tulajdonság vagy

állapot, melynél fogva valakit vagy valamit késedel-

mesnek mondunk. A biró késedelmessége miatt elha-

ladt az ítélet. V. ö. KÉSEDELMES.

KÉSÉDELMEZ
,

(kés-éd-el-ém-ez) k. m. késé-

delmez-tem, —tél, — étt. Késedelemmel vagy késedel-

mesen tesz, cselekszik ; halogatva, tartózkodva, hosz-

szasan fontolgatva mködik.

KÉSÉDELMEZÉS
,

(kés-éd-el-ém-ez-és) fn. tt.

késédelmezés-t , tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

midn késedelmezünk.

KÉSÉDELMEZ, (kés-éd-el ém-ez-) mn. tt.

késedelmezt. Késedelmesen tev, mköd; annak ide-

jére meg nem érkez.

KÉSEDELMI
,
(kés-éd-el-ém-i) mn. tt. késédel-

mi-t, tb. —ék. Késedelemre vonatkozó, késedelembl

származó. Késedelmi kamat , azon kár , melyet pénz-

beli követelésekre nézve , származzanak azok akár

kölcsönbl, akár más jogczímböl , az adós a követe-

lnek okozott késkedése által, azon pénzöszvegnek,

melylyel tartozik , a szabott határidben meg nem
fizetése miatt. Például: valaki köteles volt volna vala-

mely pénzöszveget január 1-sején megfizetni, s ezt

nem tette, ha késbben fizet, vagy bepereltetvén, vég-

rehajtás alá kerül , a fizetési id (lejárat) vagy ilyen

nem-létében birói megintés napjától, ha nem voltak is

kamatok kikötve, úgynevezett késedelmi kamatok jár-

nak. Az osztrák polgári törvénykönyv szerént ez a szo-

kott kamatnál (mely záloggal biztosított követelések-

ben száztól öt, egyebekben hat) rendesen csekélyebb,

t. i. száztól négy , és csak kereskedési b váltóügyle-
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teknél , továbbá általán Triestben és Fiúméban hat.

A magyar polgári jog szerént a fizetési határid után

is világos (azaz számszerént meghatározott) adósság-

ban késedelmi kamatul a rendszerénti törvényes ka-

matnak van helye ; s ha nem volt a fizetési id meg-

állapítva, birói megintés vagy perkezdés után.

KÉSÉDÉZÉS, (kés-éd-éz-és) fn. tt. késédézés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki

vagy valami elmaradozva , halogatva jön vagy m-
ködik.

KÉSÉDÉZIK, (kés-éd-éz-ik) k. m. késédéz-tem,

— tél, —étt. Lassan , maradozva mozog , halogatva

jön vagy mködik. Különösen am. a dolgot sokat

fontolgatva , félve , vonakodva a végrehajtásban el-

marad.

KÉSÉDÉZ, (kés-éd-éz-ö) fn. tt. késédézöt.

Gyakorító értelm. Személyrl szólva, kinek szokása

elmaradni , annak idejére meg nem jelenni , lassan,

hosszú fontolgatás után cselekedni , félve és vona-

kodva valamit napról napra halogatni. Dologról, ami

el-elmaradoz , ami nem szokott maga idejében ren-

deltetése helyére jutni. Késédezö csapatok. Késédézö

segedelem, utasítás.

KÉSÉDÉZLEG, (kés-éd-óz--leg) ih. Késede-

zéssel egybekötve. Késedezöleg kaptuk a segítségeket,

utasításokat.

KESEDT, (kes-ed-t) mn tt. kesedt- et. 1) Viselés

által elkopott , elavult. 2) Színehagyott , megfakult.

Kesedt ruha.

KÉSÉDT, (kés-éd-t) mn. tt. késédtet. Aki vagy

ami nem maga idején érkezett vagy mködött , vagy

teljesíttetett, eszközöltetett.

KESEDTEN
,
(kes-ed-t-en) ih. Kesedt állapot-

ban. V. ö. KESEDT.
KÉSÉDTEN, (kés-éd-t-en) ih. Meg- v. elkésve,

nem maga idején érkezve vagy mködve , vagy tel-

jesítve.

KÉSEFA, (kése-fa) 1. KISAFA.
KESÉI, (kés-e-i) mn. tt. kései- 1, tb. — ek. A ren-

des idejnél utóbbi, pl. kései bárány, mely az elletés

rendes idején túl született ; kései gyümölcs, mely nem
a többivel érett egyszerre ; kései vetés. V. ö. KÉS.

KESEJ v. KESELY
,

(kes-ely) tt. kesely-t , tb.

— ék, 1. KESE.
KESÉL, (kés-ól) áth. m. késélt. Él embert vagy

más állatot késsel megszúr , megöl. Verekedés között

megkéselték egymást. Oly képzés , miut gyilok törzs-

bl : gyilkol.

KESÉL, (kés- él) ösz. fn. A kés pengéjének sar-

ja ,
vagyis azon keskeny széle , mely metsz , hasít.

Ellentéte : késfok. V. ö. ÉL, fn.

KÉSÉLÉS, (kés-él-és) fn. tt. késélés-t, tb. —ék,

harm. szr. — e. Késsel szúrás , ölés.

KÉSELG, (kés-el-g) önh. m. késelg-éttem v. ké-

selég-tem, késéig- ettél v: késelég- tél, késelg-étt ; htn. ké-

selg-eni v. késelg-ni v. késeleg-ni. L. KÉSELKÉDIK.
KÉSELGÉS, (késel-g-és) fn. tt. késelgést , tb.

— ék. L. KÉSÉDÉZÉS.

KESELKÉDES, (kés-él-kéd-és) fn. tt. késelké-

dés-t, tb. —ék. L. KÉSÉDÉZÉS.

KÉSELKÉDIK
,
(kés-ól-kéd-ik) k. m. késélkéd-

tem, — tél ,
—étt. Késedelmez gyakorító értelemben,

késedezik.

KÉSÉLÖDIK, (kés-él-d-ik) 1. KÉSELKÉDIK.

KÉSEL- azaz KESELYÜKÖ, (Podhragy) falu

Nyitra m; helyr" Keselökö-re, —n, —röl.

KESELY
,
(kes-ely) mn. lásd : KESEJ, és KE-

SELY.
KESELYMEZ, falu Mármaros m.; helyr. Ke

selymezö-re, — n, —röl.

KESELY, (kes-ely-ü) fn. tt. keselyü-t. Eredeti

értelménél fogva melléknév , mint szigorú , keser,

domború, szomorú stb. am. kese vagy kesely szín,

tollazatú. Általános neve azon sasfajnak , melynek

vörnyeges vagy fakó tollai fehér pettyekkel tarkáz-

vák, s e szerént törzsöke kese v. kesely. És csakugyan

a régieknél
,

pl. Pesti Gábor meséiben is, többször

eléjön ez egyszerbb alakban , névszerént (Toldy F.

kiadásában) a 35, 92, 96, 104, 122, 190, 192,

199. lapokon. „Mikoron az kesely egy csigát talált

volna .... oda mene az csóka , tanácsot ada neki,

hogy. nagy- fel repillene onnét B
stb. Különös , hogy

midn a sas szóval összetétetik , nem elül áll, hanem

hátra tétetik, tehát nem keselyüsas, hanem saskesely.

KÉSEN
,

(kés-en) ih. Ormánsági tájszó Bara-

nyában s am. szabadon , nyg nélkül, azaz önkénye-

sen mozoghatólag. Mondják lovakról , igás barmok-

ról. Késen ereszteni a lovat. A székelyeknél : késleg

hajtani a marhát Kriza J. szerént am. tereh nélkül

szabadon, vagy noha kötéllel avagy járomban össze-

tartva, de teher nélkül hajtani. Törzse mindkettnek

a lassúbb, illetleg korlátolt mozgást jelent kés. V.

ö. KÉSIK.
KÉSÉN, régies 03 tájdivatos, e helyett : késn .

Amattól ered : kesébben. Hogy ez mégis kesébben n
fel." Pesti Gábor meséi.

KÉSÉNG, (kés-éng) önh. m. késéng-tem, — tél,

—étt, 1. KÉSÉDÉZ.
KÉSÉNGÉS

,
(kés-éng-és) fn. tt. késéngés-t, tb.

— ék. L. KÉSÉDÉZÉS.
KESER, (kes-er) fn. tt. keser-t, tb. — ék. Azon

kellemetlen íze némely testeknek, mely a szájat szét-

húzza. V. ö. KÉS. Egyébiránt ezen szó is , mint a

kesely, melléknév is , innen : keserédes , am. keser

és édes, (2). Némi betüáttétellel, egyezni látszik vele a

török szirke am. eczet, innen : szirkel am. savanyú.

,Kes' gyök alatt pedig megérintettük , hogy a persá-

ban maga az egyszer kisz jelent eczetet. Finnül :

katkera am. keser.

KÉSÉR , KÉSÉRÉL , KÉSÉRLET , KÉSÉRT,
KÉSÉRTET stb. 1. KÍSÉR, KÍSÉREL, KÍSÉRLET,
KÍSÉRT, KÍSÉRTET stb.

KESERAG, (keser-ag) fn. tt. keserag-ot, harm.

szr. —a v. —ja. L. jobban : KESERÉLEG. Elein-

tén a vegyészek az eleget csak ag képzvel fejezték
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ki ; de ennek részint határozatlan értelme , részint

magas hangú szókkal , mint itt is , össze nem egyez-

tethet volta miatt , a szabatosabb éleg (oxyd) jött

divatba.

KESERÉDES, (kes-er-éd-és) fn. tt. keserédés-t,

tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Tulajd. ért. a testnek azon

állapota , midn keseredik , vagyis keser ízt kap. A
bornak, mustnak üröm általi keseredése. Némely gyü-

mölcsök a rohadás által keseredésbe mennek át. 2)

Atv. ért. a kedélynek azon állapota, midn valamely

kellemetlen benyomás visszataszító érzést gerjeszt

benne, mely által mintegy ízetlenné válik, s néha pa-

naszra, sirásra fakad. Elkeseredés.

KESERÉDES, (keser- v. keserü-édes) ösz. mn.

Mondják oly testekrl, kivált italokról, melyekben a

keser- és édelemek vegyítve vannak, melyek íze édes

és keser. Keserédes ürmös, must, gyógyszer. Atv. ért.

kedélyi hangulat , melyben a gyönyörélvezet vala-

mely kellemetlen érzéssel van vegyülve. Keserédes

szerelem.

KESEREDIK, (kes-er-éd-ik) k. m. keseréd-tem,

—tél, —étt. 1) Keser ízt kap. V. ö. KESER. Ke-

seredik az Ürömmel vegyített bor , must. Keseredik a

rohadásnak indult gyömölcs. 2) Atv. ért. kedélye bi-

zonyos, kellemetlen benyomást érez, mely miatt kel-

letlenné , s mintegy ízetlenné leszen , vagy épen fáj-

dalmas panaszra , sirásra fakad. A sok csapás miatt

elkeseredni. „Hallván ezt az szegény kór , megkese-

rödék és az földre leesék , sírnia kezde. " Góry-

codex.

KESERÉG
,

(kes-er-ég) gyakor. önh. m. kese-

rég- tem ,
—tél v. keserg-ettem ,

— ettél ,

— itt , htn.

— ni v. keserg-eni v. kesergni. Atv. ért. panaszra vagy

sirásra fakadva mélyen szomorog. Keseregni szeret-

teink halála fölött.

KESERÉLEG, (keser-éleg) ösz. fn. A kesreny-

nck élcnynyel vegyülete. (Magnesium-oxyd) : közné-

ven : keserföld
;

(magnesia) számtalan ásványnak

egyik igen lényeges alkatrészét teszi , milyenek a

tejtk, szappankö stb. V. ö. KESRENY.
KESERENY, 1. KESRENY.
KESERFA, (keser-fa) ösz. fn. Amerikai fa, mely-

nek kérge hamuszín, s húsa fehér. Általán az egész

fa, de különösen a gyökere keser íz, mely megfz-

ve többféle nyavalya ellen hathatós gyógyszernek

tartatik. (Quassia. L.).

KESERFÖLD, (keser-föld) 1. KESERÉLEG.
KESERFÜ

,
(keser-fü) ösz. fn. A czikkszárak

neméhez tartozó növényfaj ; hímje hat, anyaszála két

águ, szára felálló , elágazó , levelei láncsásak, pálhái

szrrel prémesek. Virága halovány vörös. Máskép :

vizi bors, vizi hunyor, balhafö, ebgyömbér, légyfü. Nö-

vénytani neve : borsos czikszár. (Polygonum hydro-

pipei).

KESERFUZ , (keser-füz) ösz. fn. A fzfák ne-

méhez tartozó faj , melynek levelei szélesek , hosszú-

kás gömbölyk, simák, és fényesek, fölül sötétzöldek,

alul fehéresek. (Salix pentandra).

KESERG, 1. KESERÉG.
KESERGÉS

,
(kes-er-g-és) fn. tt. kesergés-l, tb.

— ék , harm. szr. —e. A kedélynek azon szomorú,

fájdalmas állapota, midn valaki kesereg. Kesergéssel

tölti özvegysége napjait. V. ö. KESERÉG.
KESERGET, (kes-er-g-et) áth. m. keserget-tem,

— tél, —étt, par. kesergess. Valakit kesergvé tesz,

keseregni kényszerít. Az árvákat, özvegyeket kegyetlen

bánás által kesergetni. V. ö. KESERG.
KESERGETÉS

,
(kes-er-g-et-és) fn. tt. keserge-

tés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés , mely által

valakit kesergetnek, kesergvé tesznek.

KESERG
,

(kes-er-g-ö) mn. tt. kesergö-t. Aki

mély fájdalmában
, bánatában siránkozik

,
gyászol.

Keserg árvák, özvegyek.

KESERGKÉP, KESERGKÉPEN, KESER-
GÖLEG, (keserg-kép v. —képen v. —leg) ösz. ih.

Oly módon, mint a kesergk szoktak tenni.

KESERGYÖKÉR, (keser-gyökér) ösz. fn. A
tárnicsok neme alá tartozó növényfaj ; virágai gyr-
sek, gyri bogerny alakúak, bokrétái többnyire öt

metszésüek , kerekdedek, srn pettegetett sárgák,

csészéi burokszabásúk. Máskép, növénytani néven :

sárga tárnics. (Gentiana lutea).

KESERHAJ
,

(Jeszenova) falu Turócz megy.
;

helyr. Keserhaj-ra, —on, — ról.

KESERÍT, KESERÍT
,

(kes-er-ít) áth. m. kese-

rít-étt, htn. — ni v. —eni, par. — s. 1) Tulajd. ért.

valamit keser ízvé tesz
,

pl. az üröm a bort, mus-

tot. 2) Atv. ért. valakit keseríteni , elkeseríteni, am.

mély fájdalmat okozni, szomorú panaszra, sírásra fa-

kasztani.

KESERÍTÉS, KESERITÉS, (kes-er-ít-és) fn.

tt. keserüés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvés,

mely által valami keservé, keser izüvé tétetik

;

vagy átv. ért. mely valakit kesergésre késztet, kese-

regni kényszerít. .

KESERIZ, (keser- v. keserü-íz) ösz. fn. Saját-

ságos kellemetlenségü íz , melyre a száj mintegy me-

nekülni vágyva széthúzódik.

KESERIZU
,

(keser- v. keserü-ízü) ösz. mn.

Minek keser íze van. Keserizü ital, gyógyszer. Ke-

serízü rohadt gyümölcs.

KESERJE, (kes-er-je) 1. KESERNYE.

KESERJÉS, (kes-er-je- es) 1. KESERNYÉS.
KESERKÉDÉS

,
(kes-er-kéd-és) fn. tt. keserké-

dés-t, tk. —ék, harm. szr. — e. Szenved kedélyi ál-

lapot, midn valaki keserkedik.

KESERKÉDIK, (kes-er-kéd-ik) k. m. keserkéd-

tem, — tél, —étt. Atv. ért. keserves fájdalmakat táp-

lál, mélyen szomorkodik.

KESERNYE, (kes-er-nye) mn. tt. kesernyét. Ke-

véssé használt szó, származéka : kesernyés , melynek

értelme s a származtatás után is következtetve, ke-

sernye am. keser anyag, vagy keser íz. V. ö. KE-
SERNYÉS.
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KESERNYÉS, (kes-er-nye-es) inn. tt. keser-

nyés-t v. —et , tb. — ek. Aminek kevéssé keser íze

van. A rozmaring íze ers, kesernyés, és valamennyire

összevonás. (Lippai Vet. kert.). Kesernyés bor
,
gyü-

mölcs. Tájdivatosan : keserjés.

KESERNYÉSSÉG
,

(kes-er-nye-es-ség) fii. tt.

kesernyésség-ét , harm. szr. — e. Valamely testnek,

különösen növénynek vagy ásványnak tulajdonsága,

melynél fogva kesernyésnek mondatik. V. ö. KE-
SERNYÉS.

KÉSÉRT, 1. KÍSÉRT.
KÉSÉRTET, 1. KÍSÉRTET.
KESERUGORKA, (keser-ugorka) ösz. fn. Ugor-

kafaj , melynek gömböly és keser gyümölcse gyo-

mortisztitó ervel bír. (Coloquint).

KESER, (1), (kes-er-ü) mn. tt. keser-t, tb. —k

v, — ek; középfok :
— bb v. — ebb. 1) Tulajd. ért.

az ínyekre kellemetlenül ható, mi a szájat széthúzó-

dásra kényszeríti. V. ö. KES
, (2). A keser íz né-

mely testeknek eredeti tulajdonsága , különösen né-

mely növények és ásványoké, milyenek a keser fü-

vek, a keser só , a gányafa bogyói stb. Néha pedig

a romlás eredménye, pl. a rohadó alma keser. Néha

a keser íz mesterség által idéztetik elé, mint bizo-

nyos italokban, gyógyszerekben. Keser bor, pálinka.

„Es a gyimilcsnek oly keser vala íze". Régi ha-

lotti beszéd. 2) Átv. ért. ami a kedélyt kellemetlen

visszataszító behatás által megrázza, mély fájdalmat

okoz, szomorú panaszra , sírásra fakaszt. Keser bo-

szuság, bánat, fájdalom. Keser veszteség, kár. Keser
özvegység , árvaság. Keser kinok , szenvedések

,
gyöt-

relmek. Meginni, kiüríteni a fájdalom keser poharát,

kelyhét. Keser a trés , de édes a gyümölcse. (Km.).

Ki kesert nem ízeit, nem tudja mi az édes. (Km.).

KESER, (2), ÉR— falu Bihar m.; helyr. Ke-

ser-re, — n, — röl.

KESERÜFÖLD, (keser-föld) 1. KESERFÖLD.
KESERÜFÜ, (keserü-fü) ösz. fn. A czikkszárak

osztályába tartozó növényfaj ; máskép : vízi bors,

vízi hunyor, bolhaf, ebgyömbér, légyf, keserf. Nö-
vénytani neve : borsos czikkszár. (Polygonum hydro-

piper).

KESERÜFÜZ, (keser-fz) 1. KESERFÜZ.
KESERÜGOMBA

,
(keser-gomba) ösz. fn. A

gombák, különösebben galóczák egyik faja ; kalapja

laposkás
,
gyakran tejnedvesség ; lemezei testszinre

hajlók, elágazók. Erds helyeken terem, s éldelhet.

Növénytani nyelven : keser galócza (Agaricus pipe-

ratus).

KESERÜGYÖKÉR
,
(keser-gyökér) ösz. fn.

A tárnicsok neméhez tartozó növényfaj. Növénytani

neve : sárga tárnics. (Gentiana lutea). L. KESER-
GYÖKÉR.

KESERÜL, KESERÜL, (1), (kes-er-ül) önh. m.

keserl-t. 1) Keser ízvé leszen. A bor megkeserül, ha

ürömmel vegyítik. 2) Átv. ért. régiesen valakin kese-

rülni, am. másnak szenvedése, fájdalma miatt megin-
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dúlni, abban résztvenni , azt enyhíteni , rajta szána-

kodni. Keserülj rajiunk, am. szánj meg minket. (Sza-

bó D.). „Úgy fognak rajtad is oztán keserílni. " Pesti

G. meséi. „Az istenek mindenkor jámboron keser-

nek." Ugyanott.

KESERÜL, (2), (kes-er-ü-öl) áth. m. keserl-t. 1)

Valamit kesernek állít , olyannak tart , érez. Ezen

rmöst igen keserlöm. A beteg keserüli az orvosságot.

2) Megkeserül valamit am. keservesen megérez, megsi-

rat. Ezt te még megkeserülöd. 3) Sajnál , szán, meg-

szán. „Keserüllek tiszta szívvel." Benigna asszony

imakönyve. „Megkeserílé tet és bevivé barlangjá-

ba." Pesti G. meséi. „Ne hagyjad héjában kérése-

met ! keserílj meg. " Régi magyar Passió.

„De keserüljed ily kárunkat igen
,

Vigasztalj minket : ne essünk kétségben."

Panaszkodó ének a XVII. századból. (Thaly K.

gyjt.).

„Utában sok jámbor t kíséri vala
,

Minden ember tet keserüli vala."

Istvánfi Pál a XVI. századból.

KESERÜLAPU, (keser-lapu) ösz. fn. Növény-

faj. Máskép közönséges néven : bojtorján. Gyökérle-

velei nagy labodásak ; szárlevelei színesek, nyelesek,

aprófogasak ; fészkei kopaszok. Növénytani neve :

keserlapú bojtorján (Arctium lappá).

KESERÜLÉS, (1), (kes-er-ül-és) fn. tt. keserülés-t,

tb.—ék, harm. szr. —e. 1) Állapot, midn valami ke-

ser ízvé leszen. A rohadó gyümölcsnek, az ürömmel

vegyített bornak keserlése. 2) Átv. ért. másnak fáj-

dalmában, szenvedésében való részvevés. 3) Megkese-

rlés am. keserves megérzés, megsiratás.

KESERÜLÉS
, (2), (kes-er-ü-öl-és) fn. tt. kese-

rülés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Nyilvánítás , mely

szerént valamit kesernek vallunk, tartunk.

KESERÜLET, (kes-er-ül-et) fn. tt. keserület-ét,

harm. szr. —e. Sajnálatra , szánakozásra méltó ál-

lapot.

KESERÜLETÉS, (kes-er-ül-et-és) mn. tt. kese-

r&letés-t v. —et , tb. — ek. Sajnálatra , szánakozásra

méltó állapotban lev. Keserületes szegények, nyomo-

rékok.

KESERÜLETLEN, (kes-er-l-etlen) mn. tt. ke-

serületlen-t , tb. —ék. Akin senki nem keseri , azaz

nem sajnálkodik, nem szánakozik. Keserletlen árva.

KESERÜLETLENSÉG, (kes-er-ííl-etlen-ség) fn.

tt. keserletlenség-ét, harm. szr. —e. Érzéketlen rész-

vétlenség , midn valaki más baján ,
nyomorúságán

nem sajnálkozik, nem szánakodik.

KESERÜL, (kes-er-l-) mn. tt. keserlö-t.

Aki más baján , nyomorúságán , fájdalmán szánako-

dik, megesik. Árvákon keserül jótevk.

KESERS
,

(kes-er-ü-ös) mn. tt. keserüs-t v.

— et, tb. —ek, 1. KESERNYÉS.

KESERSÉG, KESERSÉG, (kes-er-ü-ség)fn.

tt. keserség- ét , harm. szr. — e. 1) Tulajd. ért. ke-

39
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serü íze, keser tulajdonsága valaminek. Némely f-
vek, savak, gyümölcsök kesersége. Rohadt alma, körte

kesersége. 2) Átv. ért. szívbeli mély fájdalom, gyászos

állapot, keserv. Teli torokkal nyeli keserségét. (Km.).

KESERSÉGES
,

(kes-er-ü-ség-és) mn. tt. ke-

scrségés-t v. — et , tb. — ek. 1) Igen keser ízü. 2)

Átv. ért. szomorúsággal, mély bánattal, fájdalommal

teljes. „És nagy keserségös könyhullatással. " Góry-

codex.

KESERÜSO
,

(keserü-só) ösz. fn. Sónemü test,

különösen kénsavas keseréleg , melynek íze keser,

s a tzben hamar szétolvad. Alkatrészét teszi több-

féle ásvány- és keservizeknek , milyen az ismerteb-

bek közöl a püllnai és seidliczi. (Köznéven latinul :

sal amarum ; németül : Bittersalz).

KESERTELEK, puszta Pest m.; helyr. Kese-

rtelek-re, — én, —röl.

KESERVÍZ
,
(keser- víz) ösz. fn. Ásványos

víz , melynek egyik alkatrésze keserüsó. V. ö. KE-
SERÜSO.

KESERV, (kes-er-v) fn. tt. keserv-et, harm. szr.

—e. Tulajdon értelemben nem divatozik. Átv. ért.

mély bánat, mély fájdalom, gyászos állapot. Keservét

elpanaszlani. Keservében halálra szánni magát. Jere-

miás próféta keservei.

KESERVES, (kes-er-v- es) mn. tt. keserves-t v.—et , tb. —ek. Fájdalmas , mély bánatú, gyászos.

Keserves özvegy , árva. Keserves anya. Álla a keser-

ves anya, keresztfánál siralomba. (Böjti ének). Keser-

ves állapot , bánat
,
fájdalom. Keserves kínszenvedés.

Szélesb ért. sok bajjal, veszó'dséggel járó. Keserves a

szegény ember állapota. Keserves munkával keresni a

kenyeret.

KESERVESEN, (kes-er-v-es en) ih. 1) Keser-

ves kedélylyel, igen fájdalmasan. Keservesen panasz-

kodni. 2) Sokat szenvedve, nagy nehezen , veszdve.

Keservesen élni.

„De bármerre fordítja subáját,

Keservesen éli a világát."

Népdal.

KESERVETÉS v. KESERVETÖS
,

(kes-er-v-

et-ös) mn. Benigna asszony imakönyvében am. ke-

serves.

KESERVETÉST v. KESERVETÖST, (kes-er-

v-et-ös-t) ih. Benigna asszony imakönyvében, am. ke-

servesen.

KESERVÍZ
,

(keser-víz) ösz fn. lásd : KESE-
RVÍZ.

KÉSÉS, (kés- és) fn. tt. késés- 1, tb. —ék, harm.

szr. — e. 1) Elmaradás, hátramaradás, valahol annak

idején meg nem érkezés. 2) Fontolgató halasztás va-
!

lamely dolog végrehajtásában. V. ö. KÉSIK.

KÉSETLEN
,
(kés-etlen) mn. tt. késetlen-t , tb. !—ék. 1) Midn gyöke a metsz eszközt jelent kés,

am. kinek kése nincsen. 2) Midn a késik igétl szár-

mazik, am. nom késkedö, nem maradozó, nem halogató.
|

V. ö. KÉSIK. Határozóként am. kés nélkül ; és : el

nem késve.

KÉSFOK
,
(kés-fok) ösz. fn. A kés pengéjének

vastagabb széle vagy háta. Késfokkal nem lehet met-

szeni. Éles mint a kés foka. (Gúnyos km.). Ellentéte :

késéi.

KÉSGERELY, (kés-gerely) ösz. fn. 1. KUSZ-
TORAGERELY.

KESHED, (kes-h-ed) önh. m. keshed-t. Gyöke

a nyilast jelent kes, s am. fakad , nyílik. Tiszamel-

lékén , am. szinét hagyja , veszti , fakul. Keshed az

avult ruha. Lrincz Károly szerént azt is teszi : ko-

pik. V. ö. KES,
f

(l).

KESHEDÉS, (kes-h-ed-és) fn. tt. keshedés-t, tb.

— ék. Fakadás, kinyílás. Fakulás , színváltozás. Ko-

pás. V. ö. KESHED.
KESHEDT, (kes-h-ed-t) mn. tt. keshedt-et. Ki-

nyílt, kifakadt. Fakult , színehagyott. Kopott. V. ö.

KESHED.
KESHEDTEN, (kes-h-ed-t- en) ih. Nyilt álla-

potban. Színehagyottan.

KÉSHEGY, (késhegy) ösz. fn. A késféle met-

sz eszköznek csúcsos vége. A gyógyporból annyit

venni, mennyi egy késhegyre fér.

KÉSHÜVELY
,

(kés-hüvely) ösz. fn. Kemény
brbl csinált hüvely vagy tok, melyben használaton

kivül a kést tartani szokták, különösen a mészárosok

és hentesek. V. ö. KÉSTOK.
KÉSIK

,
(kés-ik) k. m. kés-tem ,

—tél ,
—étt,

par. késsél. Ezen ige , és származékai (kés , késlel)

mind haugra, inind alapértelemre nézve legközelebb

rokonságban állanak a régiesen írt, é 3 még tájdivatosan

használt késér, késért szókkal, mert mindnyájan a já-

rás, menés, mozgás alapfogalma alá tartoznak. Ro-

konok ugyan hangokban mindezekkel az elavult ki-

sik v. késik, kisa v. kesa, kisálkodik v. kesálkodik : de

a különbség köztök lényegben az , hogy ez utób-

biakban a gyökhangzó (e v. é v. i) rövid, amazokban

pedig hoss:ú (é). Az utóbbiakban, t. i. a mozgást je-

lent is v. es gyökelemekben az s szintén sebességet

jelent alkatrész, valamint az esik, oson, suhan, siet,

surran, igékben is ; azonban mindezek gyökmagán-

hangzója egyszersmind a sebesebb mozgást jelent

rövid e v. i v. u is. Az es, is elemekhez tehát k el-

lehellet járulván , lesz : kes v. kis , azaz sebes moz-

gást tesz. Ellenben a késik és késér (v. kísér) igék-

ben hosszú é (vagy í) levén a gyök magánhangzója,

ez tartósság, lassúság (hosszú é) jelentéssel bír ; és

valóban aki késik , az egy más valakinél vagy va-

laminél lassabban haladva jár vagy jöddögél , és

aki késér , az valakivel együtt meudegel , vele

folyvást jár , kel , tehát saját mozgásában kor-

látolva van. V. ö. KÉSEN és KÉS. Ezen

elemzés szerént kés-ik, 1) általán am. lassú, mara-

dozó léptekkel jön , tehát a várt , kiszabott , rendelt

idre meg nem érkezik ; ellentéte a gyors mozgás

Hiisogását utánzó se-et v. si-et , melylyel rokon a se-

bes (se-v-es). Sem siet , sem késik haragja Istennek.
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(Zrínyi). Innen ha valaki sokáig elmarad , s a várt

idre meg nem jelenik, azt szoktuk kérdeni : holjár,

merre jár oly sokáig ? azaz ? hol, merre késik : Késik

az óra, midn hengere v. kereke a nap járásával egy-

aránt nem mozog, s attól elmarad. Elkésik vagy meg-

késik az utas, midn a kitzött helyre és idben meg
nem érkezik. 2) Átvitt ért. valamit vontatva , halo-

gatva teszen. Késni a levélírással
, fizetéssel. Késni a

munkával. 8) El igekötvel azt is jelenti : lassúsága

miatt valahonnan egészen elmarad , valamit elmu-

laszt, elszalaszt. Elkésni az ebédrl , a templomból , a

misérl. Elkésni a vasútról , a gzhajóiból. Igen közel

rokon hozzá mind hangban, mind értelemben a persa

khéz-idan v. khaz-ídan am. késn, vagy lassan menni,

mászni, csúszni ; elcsúszni (tarde ingredi ; repere
;
pe-

de labij. Némely más rokonságát 1. KESO alatt.

KÉSÍT
,
(kés--ít) áth. m. késítétt. Azt eszközli

hogy valami elkésik. Elkésít. A váltót elkésitm (an-

nak idejében be nem mutatni, meg nem ovatolni).

KESK
,
(kes-k) elavult v. elvont törzse keskeny

szónak és származékainak.

KÉSKE
,

(kés-ke) kies. fn. tt. késkét. Kis kés.

KÉSKÉDÉS, (kés-kéd-és) 1. KÉSÉDÉZÉS.

KÉSKÉDIK, (kés-kéd-ik) 1. KÉSÉDÉZIK.

KESKEND , falu Baranya m. ; helyr, Keskend-

re, — én, —rl.

KESKENY, (kes-k-ény; a kes-k törzs am. kis-ke

azaz , kicsi-ke v. kevés ke s az eny v. ny melléknév

képz) mn. tt. keskény-t v. — et, tb. — ek, Eredetileg

kiskeny a kis gyöktl. Rokon vele : kecsély, mely ma
csak tájszokásilag él , s helyette a megfordított cse-

kély van közdivatban, holott, mint értelme bizonyitja,

gyöke szinte kis v. kes, melybl lett kisély v. kesely,

azután az s (mint igen sok szavainkban) cs-re vál-

tozva kecsély. Mindkettejükben a kicsiség , vagy ki-

csinyedés alapfogalma rejlik , különösen a keskeny

szó jelenti a testnek vagy térnek szélességben mint-

egy ,kisség'-ét vagyis kicsiségét, kevességét, s ellen-

téte : széles és vastag. Keskeny fal, keskeny ágy, kes-

keny pamlag, keskeny asztal. Széles az asztal, keskeny az

abrosz , rövid a vacsora. (Népd.). Keskeny rét, szántó-

föld , országút , híd , úteza. Az állati , különösen em-

beri testre vonatkozólag am. összeszorult , vékony,

karcsú. Keskeny arcz. Keskeny mell , vállak , csípk.

A törökben keszkin am. éles, metsz, és leghihe-

tbben a &esz-mek (vágni, metszeni) igétl származik,

a kin (ken, ghan) pedig a tatárban részesüli képz.
(Kazem-beg töröktatár nyelvtana 161. lap ; és Bere-

zine vizsgálatai [Recherches] 36. lap).

KESKÉNYÉDÉS, (kes k-ény-éd-és) fn. tt. kes-

kényédés t, tb. — ék, harm. szr. — e. A testnek vagy

térnek azon állapota, melyben szélessége fogy, keve-

sedik, kicsinyedik, pl. midn a szántóföldbl a szom-

szédok néhány barázdát elszántanak.

KESKENYEDIK, (kes k-ény-éd-ik) k. m. kes-

kinyéd-tem, — tél, étt Szélességében fogy, kevese-

dik, kisebbedik; vékonyabbá, karcsúbbá változik.

Keskenyedik apadáskor a folyóvíz. Keskenyedik a he-

gyek közti térség. Keskenyedik az aszúkóros embernek

melle, válla.

KESKENYEN, (kes-k-ény-en) ih. Keskeny mi-

nségben vagy állapotban.

KESKÉNYÍT, KESKÉNYÍT,(kes-k-ény-ít) áth.

m. keskényítétt, htn. — ni v. —eni
,
par. —s. Vala-

mely testnek vagy térnek szélességét , kisebbé , sz-
kebbé, vékonyabbá teszi. Nyirkálás által kesleenyíteni

a papírívet. Elszántás által keskenyíteni a szomszéd

földét,

KESKÉNYÍTÉS, KESKENYITÉS, (kes-k-ény-

ít-és) fn. tt. keskényítést , tb. —ék, harm. szr. — e.

Cselekvés, mely által valamely testet vagy tért kes-

kenynyé teszünk
, szkebbre szorítunk. V. ö. KES-

KÉNYÍT.
KESKÉNYSÉG-, (kes-k-óny-ség) fn. tt. keskeny-

ség-ét , harm. szr. —e. A testnek vagy térnek azon

tulajdonsága , melynél fogva az akár magában véve

akár aránylag keskeny , azaz szk , vékony , karcsú

V. ö. KESKENY.
KESKÉNYÜL

,
(kes-k-ény-ül) ih. 1. KESKE-

NYEN.
KESKÉNYÜL, KESKÉNYÜL, (kes-k-ény-tíl)

önh. m. keskényííl-t. Keskeny, azaz szk, vékony ala-

kúvá leszen. Ezen völgy, minél inkább behat a hegyek

közé, annál jobban keskenyl. A beteges vén embernek

keskeny'úl a teste.

KESKÉNYÜLÉS, KESKÉNYÜLÉS
,

(kes-k

ény-ül-és) fn. tt. keskenylés-t , tb. —ék, harm. szr—e. Állapot, midn valamely test vagy tér keske,

nyül. V. ö. KESKÉNYÜL.
KÉSLEG, (kés-leg) 1. KÉSEN.

KÉSLEKEDÉS, (kés-el-e-kéd-és) 1. KÉSÉ-
DÉZÉS.

KÉSLEKEDIK
,

(kés-el-e-kéd-ik) k. m. késle-

kedtem, — tél, —étt, 1. KÉSÉDÉZIK.

KÉSLEL
,

(kés-él-el) áth. m. késlel-t. Valakit,

vagy valamit fentartóztat , vagyis akadályoz , hogy

bizonyos utat
,
járást annak idejére be ne végezhes-

sen, vagy valamit a rendelt idben végre ne hajthas-

son. Valakit útjában, munkájában késlelni. „Ne akarj

minket késlelnie." Debreczeni Lk. „Késleli vala tet

az bemenéstl. " Góry cod. „De az urakat igen ké-

retik, hogy kegyelmek te k(egyelmedet) meg ne kés-

leljék." Levél 15 40. évbl. (SzalayÁ. gyjt.). „K(e-

gyelme)d írna uramnak, ne késlelné ott az legényt."

Levél 1556. évbl. (Szalay Ágoston, gyjt.). Önha-

tólag is
,

(,késedelmez' értelemben) : „Az hatalmas

Istenért kértem , hogy ne késleljenek , azért én ne

legyek az oka , hanem k , ha mi történik. " Ugyan-

ott, ugyanazon évbl.

KÉSLELÉS, (kéa-ól-el-és) fn. tt. késlelés-t, tb.—ék, harm. szr. — e. Cselekvés , illetleg akadály-

vetés, mely által valakit v. valamit késlelnek. Régie-

sen késedelmezés is. V. ö KÉSLEL.
39*
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KÉSLEL, (kés-él- el-) mn. és fn. tt. késlelö-t.

Aki, vagy ami a mozgást, járást, jövést, cselekvést hát-

ráltatja, maradozóvá teszi. Utazást késlelö árvizek, zi-

vatarok. Munkát késlelö nehézségek.

KÉSLELTET, (kés- él-eltet) mivelt. m. késlel-

tet-tem ,
—tél, — étt

,
par. késleltess. Szorosan véve,

mint miveltetö ige , am. késleló'vé tesz , vagyis más

által okoz késedelmet, hátramaradást ; de szokott ér-

telemben am. az egyszer késlel vagy késlet, azaz va-

lakit v. valamit elmenetelében
,
jártában keltében,

cselekvésében hátráltat. Azonban ,késleltet' szóban

mégis azon jelentés rejlik, hogy ha nem is más személy,

de mégis valamely eszköz által okoztatik a késede-

lem. Hasonló alakú szók : akadályoz-tat , kettó'z-tet.

KÉSLELTETÉS, (kés-él-el-tet-és) ín. tt. késlel-

tetés-t, tb. —ék, haim. szr. — e. Cselekvés, mely ál-

tal valakit vagy valamit késleltetünk. V. ö. KÉS-
LELTET.

KÉSLELTET
,

(kés-él-el-tet-ö) mn. tt. késlel-

tetö-t. Aki vagy ami késleltet. Perfolyamot késleltet

kifogások.

KÉSLELVÉNY
,

(kés-él-el-vény) fn. tt. késlel-

vény-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Birói vagy törvény-

hozói rendelet , melynél fogva valamely tartozás le-

fizetése végett idhaladék engedtetik
,
(latinul : mo-

ratórium), pl. az 1848: IX. törvényczikk 5. §-ában

oly földbirtokosnak , kinek birtokához az eltt urbé-

riség volt kapcsolva, s ez azon törvényben megszün-

tettetett. A birói késlelvények, mint általán minden

úgynevezett birói parancsok Magyarországban most

már végképen eltörölvék. (Országbirói értekezlet I.

rész 49. és 88 §§.).

KÉSLEMÉNY, (kés-el-e-mény) fn. tt. késle-

mévy-t, tb. — ék. L. KÉSEDELEM.
KÉSLET, (kés-el-et) áth. m. késlet-tem , — tél,

—étt. Szokottabban : késlel ; 1. ezt.

KÉSLÖDÉS
,

(kés-él-d-és) fn. 1. KÉSÉDEL-
MEZÉS v. KÉSKÉDÉS.

KESLODIK, (kés-él-d-ik) belsz. m. késlöd-tem,

—tél, —ött. 1. KÉSKÉDIK.

KÉSMAKK, szabad kir. város Szepes vármegyé-

ben ; helyr. Késmárk-on, —ra, —ról.

KÉSMETSZÉS, (kés-metszés) ösz. fn. Metszés,

melyet valaki késsel tesz.

KÉSMILLING, (kés-milling) 1. KÉSPENGE.
KÉSMIVES, (kés-mives) ösz. fn. Szerkovács,

azermives, ki késeket s hasonló eszközöket készít; ké-

ses, késcsináló.

KÉSMIVESÁRU
,

(kés-mives-áru) ösz. fn. Ké-

sekbl s más ily nem eszközökbl álló áruk, melye-

ket késmívesek készítettek.

KÉSMIVESSÉG
,

(kés-mivesség) ösz. fn. Kés-

mivek készítésével foglalkodó mesterség.

KÉSNYEL, (kés-nyel) ösz. fn. Fából, csontból,

érczbl stb. való fogatyú vagy markolat , melybe a

kés pengéjét beleillesztik. Sima, rovatkos , egyenes,

görbe késnyel.

KÉS
,
(kés-) mn. tt. késö-t. Kicsinyezve : ké-

söcske. 1) Lassan, maradozva járó, jöv, a várt, ren-

delt idre meg nem jelen. A kés vendégeket nyug-

talanul várni. Sötétben, zivatarban elkés utasok. Kés
óra, mely a nap járásától elmarad. „És ö monda

azoknak : O heitok (stulti) és kés szivvek" (tardi

corde). Tatrosi cod. 2) Ami nem az ill, kell idben
történik. Kés tanács, mely a lett dolog után adatik.

Kés bánat ebgondolat. (Km.). Kés az agg ebet sze-

lídíteni vagy tánczra tanítani. (Km.). Kés a takaré-

kosság, midn üres az élésláda. Kés sülve vagy sütve

Szabó D.-nál am. kés tanács. Már kés (trop tárd,

zu spát). Már kés, a szerencsétlenség megtörtént. Kés
segítség. Kés ^szántás, vetés, aratás, szüret. Kés ebéd-

lés, vacsorálás. Kés lefekvés
,
fölkelés. 3) Ami bi-

zonyos idn túl van. Kés estve , kés éjtszaka ér-

kezett. Kés vénségre jutni. 4) Ami távol jöven-

dségre kiterjed. Kés unokák , maradékok. Kés
nyom. Kés kor , századok. 5) Használják hatá-

rozóul is , am. késn van. Már kés , mindennek vége.

Kés akkor hozni vizet , midn elégett a ház. Ha még

nem kés, próbáljuk meg.

A törökben gics v. gecs , am. kés , és gidse v.

gedse éj ; melyek szintén gecsmek (kelni, menni, múl-

ni) igével állnak viszonyban ; innen a csagataj kicsti

am. kelt, ment
}
múlt , és kies kurun (egészen a ma-

gyar késökoron) am. este után kés id. Abuska. A sí-

nai nyelvben kieu am. soká (diu). V. ö. KÉSIK.
KÉSCSKE, (kés--cs-ke) mn. tt. késöcskét.

Ami kevéssé kés, mi a várt , rendelt kiszabott idn
túl valamivel elmaradt. Már késöcske volt az id, mi-

kor kiértünk az erdbl.

KÉSCSKÉN, (kés--cs-ke- en) ih. Kevéssé ké-

sn, valamivel utóbb, mint a szokott , rendelt, kisza-

bott idben. Késöcskén érkezett a posta. Késöcskén

kaptunk a munkába.

KÉSDIK
,
(kés--d-ik) k. m. késöd-tem, —tél,

— ött. Kénytelenül , valamely közbe jött akadályok-

kal küzdve késik.

KÉSL v. KÉSÖLL, (kés-ö-ö-1 v. —öli) áth.

m. késöl-t v. késöll-ött , htn. —ni v. —eni. Késnek
vél vagy tart. Már késölé az idt s eltávozott.

KÉSN
,
(kés--en) ih. Maradozva, nem a ren-

delt vagy kiszabott idre , utóbb mint szokás vagy

illik. Késn érkezni haza. Késn ebédelni , vacsorálni.

Késn fekünni, korán kelni. Késn fogni a munkához.

Késn ér gyümölcs. Késn látogatni a betegeket. Ké-

sn menni templomba, tanodába , tanácsba. Aki késn

megy a templomba, mégis akkor jön ki , mikor a töb-

bi. (Km.). Késn jársz. Késn való gyermek, korán való

árva. (Km.). Késn korán talpon lenni.

KÉSRE, (kés--re) ih. Kés idre. Késre
hagyni a házasságot. Késre, hára megérkezett. Késre
rendelni a lovakat.

KESS
,
puszta Baranya m. ; helyr. Kesös-re,

— ön, —TI.
KÉSÖSÉG

,
(kés--ség) fn. tt. késöség-ét , harm.

szr. —e. 1) A mozgó, járó lénynek tulajdonsága, mi
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szerént késik, lassan jön. 2) Azon lassúság, melylyel

valamely cselekvés jár.

KÉSPENGE
,

(kés-pénge) ösz. fn. A késféle

metsz eszköz pengéje. V. ö. PENGE.

KÉSPILINGA
,

(kés-pilinga) ösz. fn. 1. KÉS-

PÉNGE.
KESREG, (kes-er-eg) fn. 1. KESERÉLEG.
KESRENY

,
(kes-er-eny) fn. tt. kesreny-t , tb.

—ék , harm. szr. — e. Elemi test , a könny fémek

egyike , mely ezüstfejér szinü , kitn fémfényü és

kalapálható ; a légen hevítve élénk világosság kifej-

lése közben ég el, és így élenynyel vegyülve keser-

éleggé változik. Nevét onnan vette, mivel számos ve-

gyületei keser ízek. (Magnesium).

KESSED, (kes-h-ed) önh. 1. KESHED.
KESSEDÉS, KESSEDT, 1. KESHEDÉS, KES-

HEDT.
KESSINCZ , falu Temes m.; helyv. Kessincz-re,

—én, —röl.

KESSZ ! tájdivatos indulatszó, s am. a mélyhan-

gú kaccz , melylyel a macskát szokták el- vagy to-

vaüzni.

KÉSSZURAS, (kés-szurás) ösz. fn. Szúrás, me-

lyet valamely testen késhegygyei tesznek
,
pl. midn

a sertést megölik. Atv. ért. igen az elevenre ható

sértés, bántalom. Minden szava egy késszurás. Mintha

késszurást ejtett volna szivemen.

KÉSTET, (kés-tet) mivelt. m. késtet-tem, —tél,

—étt, par. késtess. Késni kényszerít, fentartóztat, me-

nésében, haladásában gátol , akadályoz valakit vagy

valamit. Látogatóim késtettek az Írásban. Az ellenszél

késteti a hajót.

KÉSTETÉS
,

(kés-tet-és) fn. tt. késtetés-t , tb.

— ék , harm. szr. — e. Cselekvés , mely valakit vagy

valamit késtet. Utasok késtetése a vámkorlátnál. V. ö.

KÉSTET.
KÉSTOK, KÉSTOKMÁNY, (kés-tok v. — tok-

mány) ösz. fn. Tok- v. tokmány, mely a kést nyelestül

betakarja, különböztetésül a késhüvelytl, mely csak

a pilingát födi
,
pl. a hentesek, mészárosok oldalain

lógó késhüvelyek.

KÉSVÁGÁS
,

(kés-vágás) ösz. fn. Vágás , me-

lyet valaki valamely testen késsel tesz.

KÉSVAS
,

(kés-vas) ösz. fn. Azon éllel és fok-

kal biró Yaslap , mely tulajdonkép a késnek testét

képezi : máskép : pilinga v. milling v. penge.

KÉSZ , elvont gyök, melybl, késze, keszeg , ke-

szöcze erednek, s egy a kese , kesely szók kes gyöké-

vel, s jelentése fehéres, világos vagy fakószinü. V. ö.

KES , KÉSZE , KESZCZE. Vájjon a Keszi, Keszö,

Keszü , Keszteg
, Kesztölcz helynevek nem a fehéres

színtl kölcsönözték-e szinte neveiket , s vájjon nem
felelnek- e meg a latin Álba , és a szláv Béla , Bjela

helyneveknek
,

pl. Bánkeszi nem volt-e hajdan vala-

mely Bánnak fejérl kastélya?

KÉSZ
,

(ke-esz v. ké- v. kéj-sz ; így a régente

állandóan divatozó készerit , kételen szókban i.s ,kéj'

v. ,kéuy' helyett csak ké a törzs , mint száj is csak

szá) mn. tt. kész-t v. — et, tb. —ek. Gyöke a kedély-

re vonatkozó, különösen hajlamot, tevékenységi ösz-

tönt, kedvet jelent ke v. ké, melybl a tulajdonságot

jelent csángós esz (es, as, os, ös) képzvel lett ke-esz

v. ké-esz v. kéj-esz s összevonva : kéj-sz, kész. Közel jár

hozzá értelemben a régies igehatározó önkéjén v. ön-

kéjént, ma : önként , melyben szintén a kéj szó a f
szerepl. Szabó Dávid ,készantag' szót szintén ,ké-

jén' szóval is értelmezi. 1) Tulajd. ért. aki valamire

kedélyénél fogva, bels indulatból hajlandó , aki va-

lamit kedvvel , örömest , önként teszen. Kész aka-

rat, önkéntes akarat, mely nem húzódozik, nem vona-

kodik , ha tenni kell ; kész akarva , azaz bels indu-

lat ösztönzésére ; kész kedvvel am. örömest , szíve-

sen ; kész nevetség, am. nevetséget gerjeszt, nevetési

kedvet adó ; kész vendég , ki nem vár meghívást , ki

minden asztalhoz szereti törölgetni kését , tolakodó

tányérnyaló ; kész vev , ki venni , vásárolni akar

(Kauflustiger) ; kész bohó v. bolond , ki mindig haj-

landó bohóczot, bolondot játszani ; kész költ, versel,

ki nyomban, hevenyében vagy könnységgel költeni,

verselni képes ; kész kenyérev, ki mindig étvágygyal

bír ; kész betegség , mi könnyen betegséget okoz : ez

a gyümölcs kész betegség ; a vénség kész betegség ; kész

koldus , kinek körülményei oly szkek , hogy akár

mindjárt koldulni mehet ; kész katona, ki legott fegy-

vert foghat. Kész szónok, ki a szónoki eléadásra ké-

pességgel bir. „Senki nem kész (aptus) Istennek or-

szágába menni , ki ereszti kezét az ekére és hát-

megé néz." Tatrosi cod. Lukács. XI. 2) Átv. ért. a

mi elkészült, amit legott használni lehet , mire várni

nem kell, tehát mintegy önként ajánlkozik , kínálko-

zik. Kész pénz. Kész ruha. Kész épület. Kész ebéd, va-

csora. Kész paripa, kocsi. Készbl élni. Kész szolgája

önnek. „Mondjátok a hivatalosoknak : ím en ebédem

kész. Én bikáim és en házi madarim megölettek és

méndenek készek
,
jövetek a menyekezbe. Tatrosi

cod. Máté XXII.

KÉSZAKARAT
,
(kész-akarat) ösz. fn. Akarat,

mely valamit tenni hajlandó , mely nem vonakodik,

nem húzódozik. Készakarattal lenni. Szorosb ért. föl-

tett szándék. Készakarattal v. akaratból tenni va-

lamit.

KÉSZAKARATOS
,

(kész-akaratos) ösz. mn.

Rósz értelemben 1) Kinek valamihez készakarata

van. Készakaratos sért, kártev. Másként : szántszán-

dékos. 2) Amit valaki készakarattal tett. Készakaratos

kártevés.^ V. ö. KÉSZAKARAT.
KÉSZAKARATÚ, (kész- akaratú) ösz. mn. Jó

értelemben 1) Készakarattal biró, lev. Készakaratú

jótev. 2) Készakaratból, jó szándékból ered, szár-

mazó. Készakaratú segítség, adakozás.

KÉSZAKARVA, (kész- akarva) ösz. ih. vagy

állapotjegyz. Bels hajlamnál és elhatározásnál

fogva, nemcsak nem ertetve vagy nem kényszerítve,

hanem mintegy elre elkészült, eltökélett akarattal,

szántszándékkal. Készakarva tenni kárt, valakinek.
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Készakarva gázolni vagy gázoltatni a vetéseket. Kész-

akarva menni neki a veszélynek. Készakarva szólani

valamit. Mondják így is : készakartva , melyben az

akartva szó azért nevezetes, mivel a va képz a múlt

részesülhöz (akart) járulván, szabatosan csak múlt

idre viszonyúihat, pl. nem kész akartva tettem kárt

;

kész akartva mondtam , amit mondtam ; de jelen id-

ben : kész akarva rohansz a veszedelembe. Ezen szó-

ban, valamint a készantag és szántszándékkal hason-

értelmü szókban, igen jellemz, hogy a, kész és akarva

(vagy szántag , vagy szánt és szándékkal) rokon ér-

telm összetételekkel a jelentés nagyobb fokozatát s

mintegy eleve való eltökéltét fejezzük ki.

KÉSZANTAG , ih. Vagy túlzás által megnyúj-

tott szó, mint régenteg, hajdantag , mostannag , ottan-

nag stb. s eredetileg : készent, melybl lett készenteg,

s utóbb készantag ; vagy pedig kész szántag (=kész-

szántan) összetett szó, s am. szándékosan vagy szánt-

szándékkal. Értelme : készakarva , nemcsak önkéntes

elhatározásnál fogva vagy minden ertetés nélkül,

hanem eltökélett szándékkal vagy akarattal, szándé-

kosan. V. ö. KÉSZAKARVA.
KÉSZE

,
(kesz-e) fn. tt. készét. Székely táj szó,

csángós kiejtéssel
,
jelent zablisztbl készült pépet,

melyet halavány fakó szine miatt hivnak keszé-nék,

azaz kesé-neí ; késze tehát am. kese pép. V. ö. KE-

SZÖCZE.
KESZEG, (kesz-eg) fn. tt. keszeg-ét, harm. szr.

—e v. —je. Ha ezen szónak hellén Xfvxtoxog, latin

albula, német Weissfisch neveit összehasonlítjuk, leg-

valószinübb , hogy a magyar keszeg is a fehér színtl

vette nevét, s gyöke kész egy a fehéret vagy fakót jelen-

t kes kese szókkal, és így keszeg, am. keseg, azaz ke-

segö, kese hal. Néhutt : peszmeg. (Cyprinus). így ne-

veztetnek általán bizonyos folyóvízi halak ,
melyek-

nek pikkelyei ezüstszinü fehérek, s a magyarországi

folyókban, különösen a Dunában és Tiszában nagy

bségben tenyésznek , ilyenek a Tiszában a búczó

v. buczkó-, dévér-, dobancs-, durda-, fejér-, galla-, ge-

lesztás-, bagoly-, jász- és jáz-, ilonka-, vadász-, ká-

rász-, gárda- v. kárda-, kerek-, hosszú-, márna-, mar-

ii-, ökle-, ön-, pápa-, piroska- v. veresszárnyu-, ponty-

v. poiyka-, szápó-, tamás-, csabak keszeg stb. Külö-

nösen így nevezik azon fajokat , melyek soványab-

bak , laposabb testüek , innen a közmondások : so-

vány mint a keszeg ; amint veted a pendelyhálót, úgy

fogod a keszeget
,
(azaz a módban , modorban áll a

mesterség).

KESZEGFALVA, falu Komárom m,; helyr. Ke-

szegfalvá-ra ,
—n, — ról.

KESZEGH, falu Nógrád m.; helyr. Keszegh-re,

—én, — rol.

KESZEGOLDALT, (keszeg-oldalt) ösz. ih. Fél-

oldalt , mint a keszegek szoktak úszni. Vagy talán

kezeg- oldalt, t. i. azon irányban, mint az oldalon fek-

v kéz van.

KESZEGSALÁTA, (keszeg- saláta) ösz. fn. Sa-

látafaj, melynek levelei éllel felfordulnak, hegyesek,

fulánkos gerinczüek. Szára tövön szrös. Nevét hihe-

tleg a keszegnek szálkás , szúrós tulajdonságától

kapta. Máskép : vad saláta (lactuca scariola).

KÉSZEI VÁR, puszta Sopron m.; helyr. Vár-

ra, — on, — ról.

KÉSZEN
,

(ké-esz-en) ih. 1) Valamire hajlan-

dón, szívesen. Készen leríni a szolgálatra. 2) Oly ál-

lapotban, melynél fogva legott használni lehet vala-

mit. Készen van az ebéd , vacsora. Készen áll a pa-

ripa. Készen vannak a fegyverek. A lovadnak lészen,

széna, abrak készen. (Népd.). V. ö. KÉSZ.

KÉSZENLÉT, KÉSZENLÉTÉÉ, (készenlét v.

—létei) ösz. fn. Oly állapot , melyben valaki legott

teheti azt , amit tennie tetszik vagy illik , vagy

kell stb.

KÉSZENLEVÖ, (készen-lev) ösz. mn. Meg-

lev , ami elhasználásra vagy eladásra készen áll.

Készen lev gabona, bor, árúk.

KÉSZERÍT
,

(v. készerejt) KÉSZERÍTÉS stb.

Régies szók. Lásd : KÉNYSZERÍT , KÉNYSZERÍ-
TÉS stb.

KÉSZFIZETÉS
,

(kész-fizetés) ösz. fn. Rögtön,

legott, kell idben történ fizetés.

KÉSZFIZET, (kész-fizet) ösz. fn. Adós, vá-

sárló stb. ki legott, halasztás nélkül fizet , mihe-

lyest kell.

KESZI, (1), , több helység neve. Révai szerént

a sémi nyelvekben jelent zöld mezt. Némelyek sze-

rént s nagyobb hihetséggel am. közi v. köze, v. kö-

zele, pl. Duna-Keszi , Buda-Keszi. Tisza-Keszi. V. &.

KÉSZ gyököt is.

KESZI, (2), faluk, GARAM— Bars m.> GYU-
LA— Szála in., IPOLY— Hont m.. KARANCS—
Nógrád m., KIS— Hont és Nyitra m., KÖ— Hont

m. , KURTA— Komárom m. , MAGYAR— v. NE-
MES— B. Szolnok m. , NAGY— Komárom m.,

OLÁH— B. Szolnok m., SAJÓ— Gömör xa., TI-

SZA— Borsod m., TÓT— Nyitra m., RÉPÁS—
puszta Bihar m.; helyr. Keszi-be, — ben, — böl.

KESZIHÓCZ, falu Hont m.; helyr. Keszihócz-ra,

—on, —ról.

—KÉSZIK, — KÖSZIK, alhangon : —KO-
SZ1K , ösz. igeképzö , azonos kedik , ködik , kodik

igeképzövel, s ezzel kivált ragozásban fölcseréltetik,

pl. betegeszik betegedik, menekeszik menekedik, cseleke-

szik cselekedik, gyanakoszik gyanakodik stb.

KÉSZÍT, KÉSZÍT, (ké-esz-ít) áth. m. készít-étt,

htn. — ni v. — eni, par. — s. Valamit úgy csinál, kü-

lönösebben szakértleg egészen vagy részben más

formába alakít, hogy bizonyos czélra alkalmas le-

gyen , hogy használatra mintegy késznek ajánlkoz-

zék. Ebédet , vacsorát készíteni. „Készéh (régies pa-

rancEoló , h képzvel =z:készíj v. készíts) hogy va-

csoráljam." Tatrosi cod. Lukács XVII. Megkészíteni.

Ruhát, fegyverzetet készíteni , elkészíteni. Brt kikészí-

teni. Elkészíteni a szükségeseket. A ruhát a testhez ké-

szíteni. Valamit mondva készítem. Az útravalókat ösz-
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vekészíteni. Fölkészíteni a paripákat. Elékészíteni a se-

bészi eszközöket. Elkészíteni a fájdalom elviselésére,

kit a távolban valamely szerencsétlenség ért. V. ö.

KÉSZ.

KÉSZÍTDEGÉL
,
(ké-esz-ít-d-eg-él) áth. m. ké-

szítdegél-t. L. KÉSZÍTGET.

KÉSZÍTÉS , KÉSZÍTÉS , (ké-esz-ít-és) fn. tt.

készítés-t , tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés , mely

által valamit készszé teszünk. Ruhakészítés. Borkészí-

tés. Elkészítés =elre készítés. Fölkészítés =fölsze-

relés. Kikészítés. Elkészítés stb. V. ö. KÉSZ.

KÉSZÍTÉSI, KÉSZÍTÉSI, (ké-esz-ít-és-i) mn.

tt. készitési-t, tb. — ek. Készítést illet, készítésre vo-

natkozó. Készítési idhossz. Készítési mód , eszközök.

Készítési ár. Elkészítési. Felkészítési.

KÉSZITÉSMÓD, (készítés-mód) ösz. fn. Saját-

ságos uemü dolgozás vagy bánás , melyet valaki kö-

vet, midn valamit készít. A brnek készítésmódja kü-

lönféle lehet.

KÉSZÍTETLEN, KÉSZITETLEN, (ké-esz-ít-

etlen) mn. tt. készitetlen-t , tb. —ék. 1) Amit el nem
készítettek , vagyis , ami nem egész , nem tökéletes,

nincs végrehajtva. Készítetten ruha , bútor. 2) Nyers,

természetes , idomítatlan állapotban lev. Készítetten

br. Készítetten húsok. Határozóként , am. készítét-

lenül.

KÉSZÍTETLENÜL, (ké-esz-ít-etlen-ül) ih. Ké-

szítetten állapotban, illetleg valami egészszé nem
alkotva; nyersen, ki nem dolgozva. V. ö. KÉSZÍ-
TETLEN.

KÉSZÍTGET
,

(ké-esz-ít-g-et) gyakori, áth. m.

készítget-tem ,
— tél, — étt

,
par. készítgess. Valamit

folytonosan, lassan-lassan készít. Fegyvereit készítgeti

a vadászatra. V. ö. KÉSZÍT.

KÉSZÍTGETÉS, (ké-esz-ít-g-et-és) fn. tt. ké-

szitgetés-t , tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mi-

dn valaki valamit készítge t.

KÉSZÍTMÉNY, (ké-esz -ít-mény) fn. tt. készít-

mény-t , tb. —ék , harm. szr. —e. Általán minden

mü, melyet valaki nyers anyagból csinál, képez, vagy

akármely módosítás, keverés, vegyítés, idomítás által

szakértleg s mesterségesen átalakít. Gyári , kézmi-

vesi készítmények. Gyapjúból , lenbl
,
gyapotból való

[vagy gyapja-, lengyapot-) készítmények. Vas-, réz-,

ezüst-, arany-készítmények. Vegytani készítmények.

Gyógyszertári készítmények.

KÉSZÍTMÉNYÉI
,

(ke-esz-ít-inény-és) mn. tt.

készilménye's-t v. —-et , tb. —ek. A gyógyszerészek-

nél an. készített, nem ter menyi vagy eredetibb álla-

potban lev. Készitményes szerek.

KÉSZÍT , KÉSZÍT ,
(ké-esz-ít ) mn. és fn.

tt. k'szítö-t. 1) Aki valamit készít. Fegyvereit készít

katona, vadász. Ruhakészít. V. ö. KÉSZÍT. 2) Aki
valakit bizonyos dologban oktat, tanít, vagy arra int,

hogy valamire készen legyen. Oskolai vizsgálatokra

készít mester. A beteget halálra készít lelki atya.

KESZKEN, helyesebben : kezken ; 1. ezt.

KÉSZLA, régies, pl. az Erdy-codexben, Gizela

helyett.

KÉSZLEL, (ké-esz-lel) áth. m. készlelt. Am.

készt. „O mel bódog szikség , ki nagyobb jóra kísz-

lel embert." Érdy-cod. Toldy F. kiadása 104. 1.

KÉSZLELÉS, (ké-esz-lel-és) 1. KÉSZTÉS.

KESZLÉR, erdélyi falu Küküllö m.; helyr. Kesz-

lér-re, —én, — röl.

KÉSZLET, (ké-esz-let) fn. tt. készlet-ét. Készen

vagy meglev holmi (németül : Vorrath). Árukészlet.

Vászonkészlet. Bor-, gabonakészlet.

KÉSZLETRAKTÁR, (készlet-rak-tár) 1. KÉSZ-

LETTÁR.
KÉSZLETTÁR, (készlet-tár) ösz. fn. Tár, mely-

ben beszerzett , készenlev áruczikkelyek foglal-

tatnak.

KESZNYÉTEM, falu Zemplén m.; helyr. Kész-

nyétem-be, — ben, —bi.

KESZ, EGYHÁZAS—, VÁR—, faluk Vas

m.; helyr. Keszö-re, — n, -—röl.

KESZCZE, (kesz--cze) fn. tt. keszczét. 1)

Savanyított korpa levébl s holmi más vegyülékekbl

készült böjti leves , máskép : czibere. Nem áll meg a

keszöcze a nyárson (km.), mert szétfoly , nem oda

való. Erdélyi J. úgy is értelmezi , hogy nem áll meg
a szó asszonyembernél , mint keszöcze a nyárson.

2) Több vidékeken így nevezik a szilvalevest, midn
lekvárnak fzik, s midn még világos , sárgás fakó

szinü. E szónak mindkét értelmét véve gyöke a fa-

kószint jelent kész, vagy erdélyiesen: késze, mely egy

a kes kese szókkal. Tortinetesen rokon vele a tót ki-

szelieza, melynek gyöke a savanyút jelent kiszeli,

mi ha a magyar böjti ke3zczére illenék is , de az

édes szilvalevet jelent keszczére nem illik.

KESZÖLCZÉS, falu Pozsony m.; helyr. Keszöl-

czés-re, —én, —röl.

KÉSZPÉNZ
,

(kész-pénz) ösz. fn. Pénz , mely

készen áll, (pl. a pénztárban , szekrényben , erszény-

ben stb.) melyet legott használni , valamire fordítani

lehet. Adja úgy, mint kérem, készpénzzel fizetek. V. ö.

KÉSZ.
'

r

KÉSZPÉNZBELI, (kész-pénz-beli) ösz. mn.

Készpénzzel történ v. történt. Készpénzre vonat-

kozó. Készpénzbeli vásárlások, —Üzletek. Készpénzbeli

összeg.

KÉSZPÉNZÉN, (kész-pénzén) ösz. ih. Tüstént

fizetend pénzért , v. pénzzel , v. pénzen. Ellentéte :

hitelben. Készpénzen olcsóbban lehet vásárolni mint hi-

telben.

KÉSZPÉNZI, (kész-pénzi) ; 1. KÉSZPÉNZ-
BELI.

KÉSZSÉG, (ké-esz-ség) fn. tt. készség-ét, harm.

szr. — e. 1) Valamiben jártasság , ügyesség. Beszéd-

beli v. szólási készség. Fegyverforgatási készség. 2) A
kedélynek azon tulajdonaága, melynél fogva valamit

cselekedni különösen hajlandó , nevezetesen , midn
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valaminek végrehajtására gyorsnak mutatkozik, midn
mások kedveért örömest, szívesen teszen valamit. Szol-

gálati, segítési készség. Készséggel ajánlkozni valamire,

tenni valamit. A vendéglnek egyikf kelléke a szolgálati

készség. A segédadományi ívet egész készséggel aláírni.

V. ö. KÉSZ. 3) Némely tájbeszédben am. készlet. L.

KÉSZLET. 4) A régieknél
,

pl. Bécsi codexben am.

készülék , szer , eszköz. „ Az üdöben , melyben hal-

landjátok a trombitának , sípnak és hegedö'nek . . .
,

szózatját és ménden igreczkészség (universi generis

musicorum) nemzéseét. " Bécsi cod. Dániel III. „Mén-

den hadakozó készségit (universa vasa bellica), me-

lyeket a nép neki adott vala." Ugyanott Judith.

XVI. „És eljövének mind egyetömbe egymás után

ez készséggel Jézushoz. És monda az els : Vegyed
e keresztfát .... A más angyal monda : Vegyed e

szegeket ... És a harmad monda : Vegyed e tivisk

koronát .... És a negyedik monda : Vegyed ez

epéth és ez eczetöth. Ezönképpen minden szerszámat

és készséget neki adák Jézusnak." Nádor-codex

183. 1.

KÉSZSÉGES
,

(ké-esz-ség-és) mn. tt. készsé-

gés-t v. — et, tb. —ek. Készséggel biró, azaz valamit

örömest , szívesen tev vagy tenni hajlandó. V. ö.

KÉSZ. Készséges akarat, indulat. Készséges adakozók,

jótevk. Készséges szolga, vendégl.

KÉSZSÉGESEN, (ké-esz-ség-és-en) ih. Készsé-

ges módon, azaz szívesen , örömest , hajlammal , má-

sok kedvét , akaratát megelzleg. Készségesen szol-

gálni, udvarolni valakinek, ajánlkozni valamire. V. ö.

KÉSZ.
KÉSZSZÓLÁS

,
(kész-szólás) ösz. fn. Szónoki

tehetség , könnyüség , melynél fogva valaki az illet

tárgyakról helyesen , okosan szólani hevenyében

kész.

KÉSZSZOLGÁLAT, (kész-szolgálat) ösz. fn.

Szíves hajlandóságból ered, mások kívánságát meg-

elz, mások tetszését teljesít szolgálat.

KÉSZSZOLGÁLATÚ, (kész- szolgálatú) ösz. mn.

L. KÉSZSÉGES.
KESZSZOLO

,
(kész-szóló) ösz. fn. Személy,

illetleg szónok, ki valamihez hevenyében hozzá szó-

lani képes.

KÉSZT
,
(ké-esz-t, v. ö. KÉSZ) ; áth. m. készt-

eti, htn. —ni v. — eni, parancsolóját a késztet igétl

veszi : késztess , ámbár lehetne kész-sz is , mint foszt

foszsz, oszt, oszsz. Tulaj d. valakit sürget, biztat, hogy

valamire kész legyen. Különösen, ingerel, sarkantyúz,

ösztönöz. A seregeket csatára készteni. A fiatalságot

tánezra készteni. A paripát nyargalásra készteni. Bn-
re, ivásra, készteni valakit.

„Nem földi ösztön, mely magát emészti,

S czélnál is kétked homályba dl

,

A szívet birtok közt új vágyra készti."

Lantos szerelme. (Kisfaludy K.-tól).

KESZTEG
, falu Bihar m. ; helyr. Keszteg-re,

— én, — rl.

KESZTES, (ké-esz-t-és) fn. tt. késztés t , tb.

—ék, harm. szr. — e. Cselekvés, mely által valakit

valamire késztünk. Sok késztés után felcsapott katoná-

nak. V. ö. KÉSZT.
KÉSZTET, (1), (ké-esz-t-et) fn. tt. késztet-ét.

Régies, késztés helyett ; 1. ezt.

KÉSZTET, (2), (ké-esz-tet) áth. m. késztet-tem,

— tél ,
— étt

,
par. késztess. Nem más, mint az egy-

szer készt, melynek tevést jelent t képzje hangza-

tosság végett kettztetik , mint több más igéinkben.

V. ö. T képz.

KÉSZTETÉS, (ké-esz t-et-és) 1. KÉSZTÉS.
KÉSZTET, (ké-esz-t- et-) 1. KÉSZTÖ.
KESZTHELY, mváros Szála m. ; helyr. Keszt-

hely-re, —én, — rl.

KÉSZTÖ
,

(ké-esz-t-) mn. tt. készt-t. Ami v.

aki valamire készt, azaz biztat, sürget, ösztönöz , in-

gerel. Készt szavak , beszédek , szónoklatok. Katona-

ságra készt tóborzók. V. ö. KÉSZT.
KESZTÖLCZ , falu Esztergom m.; helyr. Kész-

tölez-re, —ön, —rl.

KESZTY, jobban : keztyü ; 1. ezt.

KESZÜ , falu Baranya m. ; helyr. Keszü-be,

— ben, —667.

KÉSZÜL, KÉSZÜL, (ké-esz-ül) önh. m. készül-t.

1) Tulaj d. ért. oly intézkedéseket tesz , melyekbl

látszik , hogy valamit cselekedni , véghezvinni akar,

v. szándéka vagyon, v. hajlandó
,
pl. aki útra készül,

alkalomról, ill öltözetrl , költségrl stb. gondosko-

dik ; aki templomba készül, díszesen öltözködik, ima-

könyvet vesz. Falura , városba készülni. Vadászatra,

halászatra készülni. Gyónásra, esküvre készülni. Harcz-

ra, ütközetre készülni. Elkészülni a rendelt idre. Föl-

készülni az indulásra. 2) Szorosb. ért. legott valami-

hez fogni szándékozik vagyis megkezdi , amit tenni

akar. Neki türdzik , s hozzá készül a dologhoz , vias-

kodáshoz. A trombitaszóra rohanáshoz készül. Baju-

szát megsimítva iváshoz készül. 3) Átv. ért. mond-

juk lelketlen tárgyakról , melyek munkában van-

nak , hogy bizonyos czélra alkalmasokká legye-

nek , midn a munkálót megnevezni nem akarjuk

vagy nem szükséges. Készül a mha, épület. Készülnek

a hajók. Készül a br a tímár keze alatt. Elkészül a

lakhely. Ez a híd tíz évig készült. V. ö. KÉSZ.
KÉSZÜLÉK, KÉSZÜLÉK, (ké-esz-ül- ék) fn. tt.

készülék-ét , harm. szr. — e. Valaminek készítésére,

általában valamely dolog eléállitására szolgáló esz-

köz, pl. a vegyészek készülékei. (Apparátus).

KÉSZÜLÉS, KÉSZÜLÉS, (ké-esz-ül-és) fn. tt.

készülés-t , tb. —ék , harm. szr. —e. Cselekvés vagy

állapot , midn valaki vagy valami készül. Egész na-

pot készüléssel tölteni. Útra , haza készülés. V. ö. KÉ-
SZÜL.

KÉSZÜLET, KÉSZÜLET, (ké-esz-ül-et) fn. tt.

készület- ét , harm. szr. — e. 1) Mindenféle intézked

tett, mely arra mutat, hogy valaki készül
,
pl. midn

valaki fegyverét tisztogatja, lport, golyókat, szatymát

tesz táskájába, agarait összefzi; készületeket teszen a
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vadászatra. 2) Maguk azon tárgyak, melyeket valaki

bizonyos czélra kiállít, összegzed. Vegytani készületek.

Sebészi mtéthez való készületek. Hadi készületek. 3)

Minden, amit valaki ellegesen beszerez, hogy annak

idején használhassa. Éléstári készületek. Gazdasági

készületek. Házi készületek. Konyhai, asztali készüle-

tek. V. ö. KÉSZÜL.
KÉSZÜLETLEN

,
(ké-csz-ül étlen) mn. tt. ké-

születlen-t , tb. —ék. 1) Aki meg nem tette azon in-

tézkedéseket , nem szerezte meg azon eszközöket,

melyek szükségesek , hogy valamit tehessen , végre-

hajthasson. Készületlen hadsereg. Készületlen vadá-

szok, halászok. 2) Ami még munkában van , s nem

alkalmas , hogy bizonyos czélra használtassék. Ké-

születlen hajók, hidak, épületek. Határozóként am. ké-

születlenül.

KÉSZÜLETLENSÉG
,
(ké-esz-ül-etlen-ség) fn.

tt. készületlenség-ét, harm. szr. — e. Készületlen álla-

pot. V. ö. KÉSZÜLETLEN.
KÉSZÜLETLENÜL, (ké-esz ül-etlen-ül) ih.

Készületlen állapotban , el nem készülve. Készületle-

nül meglepetni az ellenség által. V. ö. KÉSZÜLETLEN.
KÉSZÜLETTÁR, (készület-tár) ösz. fn. Társak-

hely, melyben különféle, pl. eleségi, hadi készületek,

Öltözetek, fegyverek stb. lerakvák. V. ö. KÉSZÜLET.
KÉSZÜLGET, (ké esz-ül-g-et) gyak. önh. m.

készülget-tem ,
—tél, — étt, par. készülgess. Folytono-

san vagy lassan-lassan készül.

KÉSZÜLGETÉS
,

(ké esz-ül-g-et- és) fn. tt. ké-

szülgelés-t , tb. —ék , harm. szr. — e. Cselekvés , mi-

dn valaki készülget.

KÉSZÜL, KÉSZÜL, (1), (kd-esz-ül-) mn.

tt. készülö-t. 1) Aki valamire vagy valamihez készül.

Harczra készül vitézek. Munkához készül napszámo-

sok. 2) Ami munkában van. Készül hajók , hidak.

Készül /élben lenni.

f

KÉSZÜL, KÉSZÜL, (2), (mint föntebb) fn.

1) Állapot , melyben valaki van , midn készül. Ké-

szülben lenni. 2) Jel , melyet azért adnak , hogy az

illetk készüljenek. Készült fújni, dobolni.

KÉSZÜLDÉS
,

(ké-esz-ül d-és) fn. tt. készü-

ldés-t , tb. —ék. Némi nehézkességgel járó készül-

getés. Mély hangon : kászolódás.

KÉSZÜLDIK, KÉSZÜLDIK, (ké-esz-ül--

d-ik) belsz. m. késziílöd-tem, —tél, — ölt. Készülget,

mindazáltal némi nehézkességgel mintha akarna is,

nem is. Mély hangon : koszolódik.

KÉSZÜLT, (ké esz-ül-t) mn. tt. készültet. 1) Sze-

mélyrl mondják , midn ez valamire képességet,

kell elleges ismereteket szerzett. Jól hészült ifjú.

2) Dologról , midn annak valahol vagy valamely

minségben létesültét akarjuk kifejezni. Parisban ké-

szült óra. Jó ízléssel készült ruhanem.
KÉSZÜLTSÉG, (ké-esz ül-t-ség) fn. tt. készült-

ségét. Állapot, vagy minség, midn valaki valamire

a kell ismereteket , képességet megszerzetté , saját-

jává tette. Késsültseggel birni a fanári
,
papi hivatal-

ra, ügyvédkedésre.

AKAD. NAQY SZÓTÁR. III. KT.

KET, (1), régies, két helyett ; 1. ezt.

KET
, (2), elvont hangutánzó gyöke kelet igé-

nek ; rokon a mély hangú kat gyökkel.

—KET, összetett igeképz , mély hangon : kat

am. ég-et v. ög-et és og-at ; pl. reszket (~ rez-get

= rez eg et) , viszket {= visz- v. bizs-get = bizs-

eg-et) ; rí-kat, sí-kat.

KET , tszám , mely közvetlenül az ,cgy
f után

következik, am. egy meg egy (1-|-1). Eredetileg ket

(köt ? mely mind régi iratokban
,

pl. a Halotti be-

szédben : ketnie , mind tájdivatosan gyakran eléjön

,ket* alakban, törökül : kat-mak) ; mint a kett, kedd,

azaz keted, ketd, ketten, kettedik származékaiból is ki-

tnik. De különösen a régi biblia-forditásokban, me-

lyek a rövid , nyilt ere saját jegygyei bírnak , ezen

rövid e-vel találjuk : „eleibe kelének neki ket embe-

rek" (Tatrosi cod. Máté VIII.)
;

„ket kezed"
;

„ket

szemed." (Ugyanott XVIII.). Használjuk, valahány-

szor azon tárgy, melynek számát jelenti, közvetlenül

utána áll
,

pl. két ökör, két ló ; midn pedig a vele

viszonyban lev név vagy elül áll , vagy csak alat-

tomban értetik : kett
,

pl. ez kett, az is kett ; em-

bert kettt láttam; éjfél után óra kett, dicsértessék a

Teremt (éji rszavak). Hány az óra f kett. Hány fo-

rint kell f kett. Síuai nyelven kiu és kiái am. a latin

ambo. Schott értekezései nyomán szintén egyeznek

vele a vogul kit, kiti, szamojéd szide , sidje , osztják

kát, kádén (Huufalvy P-nál : kathen) ; hasonlít hozzá

a török iki, (csuvas) ikke, (jakut) ikki, szuómi kaksi,

lapp guoft, kvekte (Hunfalvy P-nál : guöft, guöfte, guökt,

mordvin kafta (kafto), észt kaksz, Icats, szirjan kik, cse-

remisz koktat, kokta, kok, mongol khujar stb. Megemlí-

tend a zend hed, hede (Beregszászi). Az elszámláltak

közt valamennyiben közös hang a k, (szamojédben s v.

sz), és önhangzóval ka, ke (kve),ki
}
ko,kö (kvö),ku (khu).

St a sínai nyelvben s a török csoportban , melyhez

Hunfalvy P. után (Budapesti Szemle 1864.) a kojbal

ike, s karagasz ihi is számítandó , csak egy k (illet-

leg h) mássalhangzót találunk. Ha szabad volna a

magyar köt szót venni alapul , ennek legegyszerbb

kö eleme egyeznék gö, go, gu stb. gyökelemekkel,

st -og, -eg, ög képzkkel is, melyek általános ér-

telemben gyakoriságot, többséget , többítést jelente-

nek. A k, mint föntebb látható, némely nyelvben ket-

tztetve van. S az ezen túl elforduló mássalhangzók

egynémely nyelvben Europaeus finn tudós vélemé-

nye szerént, talán az ,újj' (digitus) hangjait és jelen-

tését rejtik magukban. Egyébiránt v. ö. EGY és

IKER.

A két szót nem ragozzuk , mivel mint föntebb

érintk , azt mclléknévileg mindig az illet tárgy

eltt használjuk , hanem kett szót igen
,

pl. kettt,

kettnek, kettvel, kettre, kettig stb. V. ö. KETT.
Ellenben : két águ, két él, két esztends, két hónapos,

két hetes, napos. Két ökröt, két lovat fogni a szekérbe.

Két urat szolgálni. Két szinü kendt viselni. Valamit

két részre, kétfelé osztani. Két szék között pad alá esik

(v. jut) az ember. (Km.). Innen eredtek : kétes, kétség,
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kételkedik, épen úgy, mint a német zwei-hó\ : Zweifel,

zweifelhaft , zweifeln ; a latin dwo-ból : dubius (Ben-

fey), dubietas, dubito ; hellén vo-tól : vá^a stb.

A szókötésre nézve még megjegyezzük , hogy

amely tárgyak a természetben , vagy ezekhez alkal-

mazva az iparvilágban, kettesével fordulnak elé, azok

mellett a magyar nyelv rendszerént sem két szót, sem
többest nem használ

,
pl. azon leánynak gyö?iyör fe-

kete szeme van , nem mondjuk két szeme, se : szemei.

Hasonlók : lábam megdagadt, fülem megcsendült , ka-

rom megrándult. Kezét szivére tette. Add ide a kezlyü-

met. Hozd el a csizmámat.

„Szegén legén vótam, gazdag léánt vettem;

A vásárba mentem, piros csizmát vettem."

Székely népdal.

Ha így mondanók : hoszzu kezei vannak , nagy fülei

fölfelé állanak, széles talpakkal áldotta meg a termé-

szet, ezek már gúnyként hangzanának. Ha rendesen

csak egyiket akarjuk értetni, ez esetekben vagy ,fél'

szóval élünk, vagy még határozottabban Jobb,' ,bal'

szókkal. Félszem, félkez, féllábú koldus. Félkezty-

met elvesztettem. Bal fülem zúg, nyilallik. Néha ,egyik'

szó is használható. Egyik csizmám kilyukadt. A dol-

mányom egyik ujjában a béllés elfeslett. Mindazáltal

nagyobb nyomatékosság végett néha a ,két,' ,mind-

két' szókat is használjuk. Két keze munkájával keresi

kenyerét. Mindkét szeme vérbe borúit.

„Piros két orczámon lecsorog a könyü.''

Népdal.

—KÉT , a régieknél fordul elé, ként-höl össze-

húzva ; 1. KÉNT.

KÉTÁGÚ v. —ÁGU, (két-ágú) ösz. mn. Ami-
nek két ága van , tulajd. és átv. értelemben. Kétágú

kapa, villa. Kétágú rúd, harangláb. Külön is írhat-

juk : két águ. Egyébiránt v. ö. ÁG.

KÉTALAKÚ v. —ALAKÚ
,

(két-alaku) ösz.

mn. Akinek vagy aminek két különböz alakja van.

Kétalaku Janus.

KÉTANNYI, (két- annyi) ösz. mn, Még egyszer

annyi.

KÉTANYÁS
,

(két-anyás) ösz. mn. és fn. Nö-
vénytani ért némely seregeknél eléforduló rendosz-

tály, pl. az egyhímeseknél, három-, négy-, öt-, hat-,

hét-, nyolcz-, tízhímeseknél stb. , amely rendbe tar-

tozó növénynemeknek két anyaszálok van, milyenek

pl. az öthímeseknél : a czékla , murok v. sárga répa,

bürök, kóriandrom, turbolya, kapor, kömény, zeller stb.

KÉTÁRBOCZÚ v. —ÁRBOCZU, (két árboczú)

ösz. mn. Két árboczczal fölszerelt, ellátott. Kitár-

boczu hajó.

KÉTÁRNYÚ v. —ÁRNYÚ, (két-árnyuj öaz.

mn. Oly testrl mondjuk , mely árnyat két felé vet,

egyszer dél, egyszer pedig éjszak felé. így neveztet-

nek különösen a földiratban azon népek , melyek a

két forkör (tropicus) között laknak, mert a nap éven-

ként kétszer megy el függleges vonalban fejk fö-

lött. (Amphiscii, biumbres).

KÉTCSÖV v. —CSÖV, (két-csövü) Ösz.

mn. Lfegyverrl mondják, melynek ketts lószerszá-

ma van. Kétcsöv puska, pisztoly, mordály.

KÉT-DOLICS, falu Vas m.; helyr. —Dolics-ra,

—on, —ról.

KÉTEGY, (két-egy) ösz. fn. A háromhímesek

seregébe és egyanyások rendébe tartozó polyvás nö-

vénynem ; burka egy levél , s abban egy magzat fö-

lött két virág ; bokrétaondója kett
;
gyümölcse két

rekeszü makk. (Lygeum).

KÉTEGYHÁZA, falu Békés m. ; helyr. Kétegy-

házá-ra, — n, —ról.

KETEL, (két-el) áth. mely sem határozatlan,

sem szenved alakot nem ölt, és így a törzs sajátlag :

kétli ; m. kétlétte , htn. kétleni. Valamit kétesnek

tart, vél, gondol , azaz nem tudja magát elhatározni,

vájjon a két különböz vagy ellenkez dolgok közöl

melyiket tartsa igaznak, helyesnek, követendnek

stb. Ezen ige rendesen csak határozott vagyis tárgy-

mutató alakban használtatik , és egy más viszony-

mondatot vonz , t. i. ebben foglaltatik azon tárgy,

melyre a kétlés áthat, pl. Kétlem, ha gyözünk-e, vagy

vesztünk. Kétled-e , hogy veszély fenyeget bennünket t

Nem kétlem, hogy mellettem szavazandotok. Ki kétlené

azt, hogy. . . A viszonymondatban a ha és hogy, a mily

rövid tételeknél el is hagyhatók, pl. kétlem, menjek-e,

vagy ne ? Kétlitek-e, mily dics a hazáért halni t

KÉTELEN, (ké- v. -kénytelen) mn. tt. kételen-t.

Gyöke ké, megnyújtva kéj , módosítva kény , s am.

kéjtelen vagy kénytelen, akaratlan. L. KÉNYTELEN.

KÉTELENÍT, (ké- v. kény-telen-ít) áth. Lásd :

KÉNYTELENÍT.
KÉTELENKÉDIK

,
(ké- v. kény-telen-kéd-ik)

k. m. kételenkéd-tem, —tél, —étt. A székelyeknél

am. kénytelen, kelletlen módon cselekszik. (Kriza J.).

KÉTELENSÉG, (ké- v. kény-telen-ség) fn. tt.

Kénytelenség. Kételenségem tartja, a székelyeknél

am. kénytelen vagyok vele.

KÉTÉLETÜ v. —ÉLET, (két-életü) ösz. mn.

1. KÉTLAKI.
KÉTELG, (két-el-eg) önh. m. kételg-étt, htn.

— ni v. —eni. L. KÉTELKEDIK.
KÉTELGÉS

,
(két el-g-és), lásd : KÉTELKE-

DÉS.
KÉTELGÖ, (két-el-g-) 1. KÉTELKED.
KÉTELKEDÉS

,
(két-el-kéd-és) fn. tt. kételke-

dését, tb. —ék, harm. szi\ — e. A fontolgató észnek

azon állapota vagy mködése, melynél fogva kétel-

kedik. A sok kételkedés miatt nem képes magát elha-

tározni. V. ö. KÉTELKEDIK.
KETELKÉDETLEN, (két el-kéd-etlen) mn. tt.

kételkedetlen-t, tb. — ek. Szabó Dávidnál am. kétel-

kedés nélküli, kétségen kivüli, kétségtelen. Határo-

zóként am. kétségen kivül. Eléjön a Bécsi codexben

is : ketelkedet (= kételkedet) nélkül.
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KÉTELKEDIK, (két-el-kéd-ik) k. m. kételked-

tem ,
—tél ,

—"itt. A Tatrosi és Bécsi codexekben,

valamint a törzset , úgy ezt is rövid e-vel találjuk :

„És kételkedik vala." (Lukács. IX). „Néznek vala

a tanejtványok egymásra , kételkedvén (haesitantes)

kirl mondana." (János XIII.). „Ketelkedet nélkül."

(Rúth. III.). Tulajd. ért. két különböz vagy ellen-

kez tárgyak között választani , határozni nem bír

vagy vonakodik, tehát bizonytalan, mit tartson igaz-

nak, vagy mit cselekedjék. Kételkedik, ha lesz-e sikere

folyamodásának , vagy nem f Kételkedik , mit tegyen,

menjen-e, vagy maradjon? Ezen ige szóvonzati viszony-

ban áll a rajta, azon, felölfölött, róla és benne szókkal,

pl. Kételkedem rajta, teljesíted-e ígéretedet, vagy nem.

Azon kételkedem, jobb-e lenni, vagy nem lenni. A felöl

v. a fölött kételkedni , ha tanácsos-e kíséret nélkül

utazni vagy nem. Nem kételkedem róla hogy . . . Ké-

telkedtek-e még benne, hogy jobb maradni, mint menni f

Midn a ben ragu szókkal j viszonyba, gyakran any-

nyit tesz , mint : nem bízik
,

pl. Valakinek becsü-

letében, emberségében , szavában, ígéretében kételkedni.

Szélesb ért. am. általán határozatlan , ingadozó lelki

állapotban létezik , azaz nem tudja , mit gondoljon

vagy higyjen, vagy tegyen \ midn valamit világosan,

bizonyosan nem tud, midn elegend indokokat nem

lel , melyek után bizton indulhasson , mi leginkább

akkor történik, ha az igazat, valót keres észnek elé-

be megczáfolhatlan nehézségek, ellenvetések gördül-

nek , vagy az akaratnak bizonyos akadályok ellen-

szegülnek
,
pl. ha valaki az isteni gondviselésrl ké-

telkedik , mert az emberiség nyomorait vele egyez-

tetni nem képes ; vagy az isteni igazságról kételke-

dik, mivel a gonoszok gyakran boldogabbak, mint a

jók. Még szélesb ért. am. semmit vakon, alap nélkül

nem hisz, valónak nem tart , hanem mindennek okát

fürkészi, vizsgálja. Ezen kételkedés neme rokon azon

bölcselkedési módszerrel, mely scepticismus név alatt

ismeretes.

KÉTELKED, (két-el-kéd-) mn. és fn. ít. ké-

telkedt. Aki valamin , valamirl vagy valamiben ké-

telkedik. Különösen mint fnév jelent személyt , ki

nehezen hisz , vakon mások szavára nem esküszik.

V. ö. KÉTELKEDIK.
KETELLY, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Ke-

telly-be, — ben, —böl.

KÉTÉLT v. —ÉLTÜ, (két-éltü) ösz. mn. L.

KÉTLAKI.
KÉTÉL v. —ÉLÜ, (két-élü) ösz. mn. Mond-

juk oly metsz eszközrl vagy fegyverrl , melynek
pilingája két felül élesre vau köszörülve, tehát foka

nincsen. Kétél tör, kard.

KÉTELY, (két-ely) fn. tt. kétely-t, tb. — ék. L.

KÉTSÉG, 1).

KÉTELYES
,

(két-ely-es) mn. tt. kételyes-t v.

— et, tb. —ék. L. KÉTES 1), 3).

KETEPUTA
,

(kete-puta) Ösz. fn. melynek al-

kotó részei magánosan nem használtatnak , egyike

azon játszi hangú ikerszóknak, melyek nyelvünkben,

kivált a népiesben nagy számmal fordulnak elé. Olyan,

mint retyerutya v. retyemutya, ekczemoncza stb. más-

ként ketyemntya. V. ö. IKERSZÓ. Köznépies nyel-

ven, am. holmi szedettvedett vagy hányvetett bútor-

zat, vagy málnába kötött mindenféle pogyász; (mint-

egy : kety- v. kotyó-motyó;.

KETERGÉNY, falu Ung. m.; helyr. Keiergény-

be
}

—ben, — böl.

KÉTÉRTELM, (két-értelmü) ösz. mn. 1) Amit
kétfelé lehet magyarázni , értelmezni , milyenek vol-

tak a régi jósmondatok. 2) Aminek a nyelvszokás

szerént meghatározott két jelentése van, pl. él vivit

és acies, ég ardet és coelum. 3) Mondják oly kifeje-

zésrl vagy mondatról, mely a közdivatu . és illend

értelem mellett egy mellékesen czélzott , botrányos,

sikamlós dologra is emlékeztet.

KÉTÉRTELMÜLEG
,

(két-értelmüleg) ösz. ih.

Oly módon, melynél fogva kétfelé lehet magyarázni

s érteni valamit. A kérdésre kétértelmüleg válaszolni.

KÉTÉRTELMSÉG
,

(két-értelmüség) ösz. fn.

Valamely szónak vagy mondatnak azon tulajdonsága,

melynél fogva kétfélekép érthet.

KÉTES , (két-es) mn. tt. kétes-t v. —et , tb.— ek. 1) Szoros ért. mit két különböz vagy ellen-

kez oldalról lehet venni, s minél fogva nehéz elha-

tározni
, mi való , mi igaz

,
pl. kétes harcz , melyrl

nem tudjuk
,
jól ütend-e ki vagy roszul , kétes álla-

pot , melyrl bizonytalan, kedvez lesz-e vagy nem.

2) Szélesb. ért. mirl általánosan nem vagyunk képe-

sek tudni, mi vége leend. Kétes jövend. Kétes az em-

bernek halála. Mindnyájan kétesek vagyunk róla , mi

érhet valaha bennünket. „ Azth monda hogy ma jöth

vóna Csorgóra az hir .... kiben én kéthes vagyok. ~

Levél 1557-bl (Szalay Ág. 400 magy. lev.). 3)

Ami veszélylyel fenyeget , amit inkább roszra lehet

magyarázni, mint jóra. Kétes állapotú betegség.

KETESD, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Ketesd-

re, — én, — röl.

KÉTESEN, (két-es-en) ih. Kétes állapotban

vagy minségben. Kétes kimenetellel. Sokáig kétesen

harczoltak.

KÉTESKÉDIK, (két-es-kéd-ik) k. m. KÉT-
KEDIK.

KÉTESSÉG, (két-es-ség) fn. tt. kétesség-ét,

harm. szr. — e. 1) Valaminek azon állapota vagy tu-

lajdonsága, mely szerént azt két ellenkez vagy kü-

lönböz oldalról lehet tekinteni. 2) Bizonytalanság,

határozatlanság. 3) Veszélyes , fenyeget állapot. V.

ö. KÉTES.
KETET, (ket-et) áth. m. ketet-tem, — tél, —étt,

par. ketess. Dunán túli tájszó , s am. tapogatódzik,

kémleldik , keresgél, vizsgálódik : mély hangon ka-

tat, kutat.

KETETÉS, (ket-et-és) fn. tt. ketetés-t, tb.—ek.

Katatás, kutatás.

KÉTÉVES ,
(kétéves) ösz. mn. Aki vagy ami

már két év óta él, két év eltt született. Kétéves gyer-

mek. Kétéves csikó.

40 w



631 KÉTEVEZS—KETFOGU KETFOGU—KETHIMPAZSIT 632

KÉTEVEZS
,
(kétevezs) 1. KÉTRUDU, 2). I

KÉTÉVI
,

(két- évi) sz. mn. Ami két év óta

tart, létezik , folyamatban van. Kétévi szolgálat után

felmondani. Kétévi fogságra ítélni valakit, Kétévi uta-

zásból haza térni. Különbözik : kétéves.

KÉTFÁLKÁS
,

(két-falkás) ösz. mn. Növény-

tani ért. így neveztetnek azon növények , melyek vi-

rágaiban a hímszálak (rendszerént tízen) két csomó-

ban (v. falkában) nttek öszve a magzat körül ; na-

gyobb részint tízhímesek , melyek közöl kilencz egy

csomóba ntt, egy pedig szabadon van. Az ilyen vi-

rágok pillangósaknak neveztetnek
,
p. o. borsó. (Dia-

delphia).

KÉTFEJ v. —FEJ, (két-fejü) ösz. mn. Ami-

nek akár mint rendkívüli tüneménynek a természetben,

akár mint jelképnek a gondolatban, különösen a czí-

mereken ketts feje van. Kétfej bornyú. Kétfej sas.

KÉTFÉL, falu Temes m. ; helyr. Kétfél-be,

—ben, — bi.

KÉTFELÉ
,

(két-felé) ösz. ih. 1) Két külön-

böz vagy ellenkez irányban indulva, menve. Kétfelé

küldeni kémeket. Kétfelé húzni valamit. Kétfelé nyiló

ablak , ajtó , kapu. 3^ Két részre. Kétfelé osztani az

egész vagyont. Kétfelé vágni a kenyeret.

KÉTFÉLE, (két-féle) ösz. mn. 1) Két külön-

böz -nem, fajú, tulajdonságú. Kétféle bor, gyümölcs.

Kétféle tok, irás, tinta
,
papiros. 2) Nem páros , nem

összevaló, felemás. Kétféle csizmát
,
papucsot húzni.

Kétféle keztyt viselni.

KÉTFELES, (két-feles) ösz. mn. és fu. Oly

személy , ki két párthoz szegdik , s majd ide ,
majd

oda szavaz ; máskép : kétkulacsos.

KÉTFELESÉGÜ, (két-feleségü ösz mn. lásd :

KÉTNEJÜ.
KÉTFELÖL, (két-fell) ösz. ih. Két különböz

vagy ellentétes oldalról, tájról, iránypontról. Megfe-

lel e kérdésre : honnan ? Kétfelöl közeled ellenségi

csapatok.

KÉTFELÜL, (két-felül) ösz. ih. Kérdésre : holf

am. két oldalt, két tájon. E halárt kétfelül árkok, két-

felül fasorok kerítik.

KÉTFÉRJÜ, v. —FÉRJÜ, (két-férjü) ösz. mn.

N , kinek két férje van
,

pl. ki él els férjétl tör-

vényesen el nem válva , alattomos utón egy másik-

hoz esküszik.

KÉTFÉRJÜSÉG v. —FÉRJÜSÉG, (két-férjü-

ség) ösz. fn. Házassági állapot , melyben valamely

nnek két els férje van. A kétférjüséget a keresztény

vallás tiltja. Kétférjségröl vádolt nö.

KÉTFILLÉRES
,

(két-filléres) ösz. fn. Divat-

ból kiment régi kis pénznem, mely két fillért ért. V. ö.

FILLÉR.
KÉTFOGATÚ, (két-fogatú) ösz. mn. Kocsi

hintó vagy szekér, melyben két vonó állat van fogva.

Kétfogatú könny kocsin utazni. Kétfogatú ökrös szekér.

KÉTFOGÚ v. —FOGÚ, (1), (két- fogú) ösz.

mn. Atv. ért. minek két foga ,
vagyis ága van. Két-

fogu kapa.

KÉTFOGU v. —FOGÚ, (2), (mint föntebb)

ösz. fu. Növényfaj. L. VILLAMAG.

KÉTFONALÚ
,
(két-fonalú) ösz. mn. Mondják

szövetrl , melynek szálai két öszvesedrott fonalból

állanak. Különbözik : kétnyüstös. Kétfonalú ször-

kelme.

KÉTFONTOS, (1), (két-fontos) ösz. mn. Ami

két fontot nyom. V. ö. FONT. Kétfontos czipó, kenyér.

KÉTFONTOS
, (2) ,

(mint föntebb) ösz. fn.

Legkisebbféle ágyú , melybl kétfontos golyókat l-

döznek.

KÉTFORINTOS, (két- forintos) ösz. mn. 1) Mi-

nek ára két forint. Kétforintos kezlyü , kend. 2) F-
névül használtatva jelent pénzdarabot

,
pl. ezüstöt,

bankjegyet, mely kétforintot ér.

KÉTFBBHÍMES
,

(két-föbb-hímes) ösz. mn.

Növénytani ért. azon növények seregérl mondjuk,

melyeknek tulajdonkép négyhímes virágok van ugyan,

s melyek igazán a négyhímes seregbe valók volná-

nak , hanem abban különböznek , hogy két hímjek

magasabb , ketteje pedig alacsonabb , és bokrétájok

ásitó vagy szájtátó
, p o. izsóp. (Didynamia. Dió-

szegi).

KÉTFÜLÜ v. —FÜL, (két-fülü) ösz. mn.

Atv. ért. oly edényrl mondják , melynek fülhöz né-

mileg hasonló két fogója van. Kétfülü kanna, sajtár,

kancsó.

KÉTFÜVÜ v. —FÜV
,

(két-füvü) ösz. mn.

Mondjuk oly rétrl, melyet egy évben rendesen két-

szer kaszálnak.

KÉTGARASOS
,

(két-garasos) ösz. mn. és fn.

1) Minek két garas az ára. Kétgarasos czipó, kalács,

zsemlye. 2) Két garast , azaz hat krajezárt ér pénz-

darab Réz, ezüst kétgarasos.

KÉTHALOM
,

puszta Arad m. ; helyr. Kétha-

lom-ra, —halm-on, — halom-ról.

KÉTHASÁBÚ v. —HASÁBU, (két-hasábu)

ösz. mn. Ami két hasábra vau metszve, vágva, oszt-

va, választva. V. ö. HASÁB.
KÉTHASÚ v. —HASÚ

,
(két hasú) ösz. mn.

Boncztanban így nevezik azon izmokat , melyeknek

két dudorodásuk van. Kéthasu hátizom.

KÉTHEGYÜ v. —HEGY
,

(két-hegyü) ösz.

mn. Minek két hegye van. Milyen a kfaragók bizo-

nyos kalapácsa, melynek feje mindkét oldalt hegyes,

s melylyel a göröncsös követ simítják.

KÉTHÉJÚ v. —HÉJÚ, (két-héju) ösz. mn.

Aminek két héja van (vastagabb és hártyanemü vé-

konyabb). Kéthéju gyümölcsök.

KÉTIIELY, mezváros Sopron m., és faluk

Vas és Komárom m.; helyr. Kéthely-re, — én, — röl.

KÉTHIMÉS
,

(két-himés) ösz. mn. Átv. ért. a

növénytanban oly növényekrl mondják , melyeknek

egymással össze nem ntt két-két hímszálok van.

(Diandra).

KÉTHÍMPÁZSIT
,

(két-hím-pázsit) ösz. mn
Növcnynem , melynek virága kéthímü , csészéje egy
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virágú, polyvája kett, bokrétaondója kett. (Antho-

xanthum).

KÉTHÓNAPI, (két-hónapi) sz. mn. 1) Két

hónapig tartó , folyamatban lev. Kéthónapi utazás,

betegség. 2) Kéthónapra való, szolgáló. Kéthónapi

fizetés, díj, eleség.

KÉTHÓNAPOS, (kéthónapos) ösz. mn. Két

hónaptól fogva él vagy két hónapig élt. Kéthó-

napos gyermek. Kéthónapos csikó , borjú. Kéthónapos

korában meghalt.

KÉTHÚSZ
,
(két-húsz) ösz. számnév. Baranyai

tájszólással am. kétszer húsz, azaz negyven.

KÉTHÜVELYKNYI, (két-hüvelyknyi) ösz. mn.

Minek vastagsága , azaz szélessége vagy hosszúsága,

vagy magassága két hüvelyket tcszen, Kéthüvelyknyi

hosszúságú szeg.

KÉTIGÁS, (két-igás) ösz. mn. Szoros ért. any-

nyit tenne , mint két igával ellátott , t. i. ökrös sze-

kér, tehát melybe négy ökör vau fogva. Szokott ért.

kétfogatú, azaz oly szekér, kocsi stb. melyet két vonó

marha, pl. ökör, ló, húz.

KÉTIKSZREPKÉNY, (két-X-repkény) ösz. fn.

A repkények neméhez tartozó növényfaj ; levelei vese-

formák, csipkések, virágzó szái-a felálló, porhonjai tö-

kéletes X formára állanak öszve, és két X bett mu-

tatnak. Ahol megörökösödik , hosszú ostoriudát bo-

csát , s messze fut , kapaszkodik. Máskép : földi bo-

rostyán, kerek nádrafa, katona-petrezselyem (Glecoma

hederacea).

KÉTKARÚ v. —KARÚ
,

(kétkarú) ösz. mn.

Kinek két karja van. Átv. ért. mi két karforma ággal

van ellátva. Kétkarú gyertyatartó.

KÉTKASZÁLATÚ v. —KASZÁLATU
,

(két-

kalászatu) ösz. mn. 1. KÉTFÜVÜ.

KÉTKASZÁS
,
(két-kaszás) ösz. mn. Mondják

akkora nagyságú rétrl , melyet két ember egy nap

alatt lekaszál.

KÉTKEDÉS, (két-kéd-és) fn. tt. kétkedést, tb.

— ék, harm. szr. — e. Állapot, midn valaki kétke-

dik. V. ö. KÉTKEDIK. Különösen 1) A fontolgató

észnek , és magát elhatározni vágyó akaratnak m-
ködése

, midn majd ide , majd oda látszik hajlani.

2) Némi félelemmel járó ovakodás , visszatartózko-

dás
,
mely miatt nem merjük magunkat elhatározni.

KÉTKEDIK, (két-kéd-ik) k. m. kétkéd-tem,—tél, — étt. 1) Kett között haboz , választani nem
bír, magát elhatározni nem tudja. Kétkedik , mi tev
legyen, aláirja-e nevét , vagy ne ? 2) Szélesb ért. ha-

tározatlan állapotban szenved, nincs teljes bizonyos-

ságban valami felöl. 3) Valamitl vonakodik, fél, tar-

tózkodik. Kétkedik a tengerre szállni, csatába eresz-

kedni.

KÉTKED
,
(két-kéd-) mn. tt. kétkedt. Aki

valamirl kétkedik. V. ö. KÉTKEDIK. Fnévül
használtatva jelent személyt , ki vaktában nem hisz,

ki mindent kutat, fürkész . mieltt valónak ismerni'.

KÉTKÉDLEG, (két-kéd--leg) ih. Kétked
módon

; vaktában hitelt nem adva, minden dolgot el-

lenkez oldalairól megvizsgálva.

KÉTKELÉSÜ v. —KELÉSÜ, (két-kelésü) ösz.

mn. Növényekrl
,
jelesen veteményekröl

,
gabonafa-

jokról mondjuk
, melyek nem egyszerre kelnek ki,

vagyis melyeknek egyik része késbb kel , mint a
másik.

KÉTKÉP, KÉTKÉPEN, (két-kép v. —képen)
ösz. ih. Két különböz vagy ellenkez módon. Két-
képen beszélik el az eseményt. Kétkép számozni, fejbl,
vagy irás által.

KÉTKEREK v. —KEREK, (kétkerek)
ösz. mn. Minek két kereke van. Kétkerek taliga,

postakocsi. Kétkerek malom, gép.

KÉTKEZÜ v. —KEZ, (két kez) ösz. mn.
Kinek mindkét keze megvan. Ellentéte : egykezü v.

félkez.

KÉTKOPÁCSÚ v. —KOPÁCSU, (két-kopá-

csú) ösz. mn Minek kétfs vagy kétfelé nyiló kopá-
csa van.

KÉTKULACSOS, (két-kulacsos) ösz. fn. A né-

hai tisztújítási lakomák embere , ki majd egyik,

majd másik párt asztalánál evett , ivott , s mindket-
tnek kijelöltjeit éltette. Szélesb ért. kétszín párt-

ember.

KÉTLÁBNYI, (két-lábnyi) ösz. mn. Minek
hossza vagy széle, vagy vastagsága, vagy mélysége,
vagy magassága két láb. Kétlábnyi magasságú gyer-

mek, Kétlábnyi mélység vízben nagy hajó nem járhat.

KÉTLÁBÚ v. —LÁBÚ, (két-lábú) ösz. mn. 1)

Tulajd. ért. kinek két lába van. Az ember , és mada-
rak kétlábú állatok. 2) Átv. ért. minek két lábforma

tartaléka, támasza van. Kétlábú asztal.

KÉTLAKI, (kétlaki) ösz. mn. 1) A növénytan-

ban azon seregbeli növényekrl mondjuk , melyek
közöl a faj egyik tövén csupa hímek, a másikon csu-

pa anyák vannak
, ilyenek a kender , komló. (Dioe-

cia). 2)\. KÉTLAKÚ, 2).

KÉTLAKÚ v. —LAKÚ
,

(két-lakú) ösz. mn.

1) Kinek két laka vagyis lakóhelye van
,
pl. ki nyá

ron falun , télen városban lakik. 2) Természetrajzi,

különösen állattani ért. oly állatnemek , melyek víz-

ben és szárazon laknak. (Amphibium). Egyébiránt

ezen nevezet nem helyes , mert ezen állatnemekbl

némelyek egyedül a vízben , némelyek egyedül a

szárazon laknak. Innét újabban hüll nevezetet

kaptak.

KÉTLATOS
,

(két-latos) ösz. mn. Ami két la-

tot nyom , kétlatnyi nehézség. Kétlatos ezüstkanál.

Kétlatos drágak.

KÉTLEN, (két-len) mn. tt. kétlen-t , tb. — ék.

Mit kétleni, azaz kétségbe hozni nem lehet, tehát, bi-

zonyos , világos igaz. Kétlen dolog. Ezen szónak a

szóképzési hasonlóság szerént így kellene lennie :

kéi-telen, de a te az eltte álló t miatt állandóan kima-

rad, mint vétlen , tétlen , étlen , korlátlan , büntetlen

szókban is.
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KÉTLÉS, (két-el-és) fn. tt. kétlést , tb. — ék,

harm. szr. — e. A fontolgató észnek mködése, mely-

nél fogva valamit kétel , azaz kétesnek tart
,
gondol.

KÉTLEVELÜ v. —LEVEL, (két-levelü) ösz.

mn. Két levélbl álló , minek két levele van. A nö-

vénytanban két levélbl álló burok (involucrum di-

phyllum) ; valamint a virágnak két level , vagyis

szirmú bokrétája.

KÉTLOVAS
,

(két-lovas) ösz. mn. Mibe két ló

van fogva. Kétlovas kocsi, hintó.

KÉTLOVÚ v. —LOVU
,

(két-lovu) Ösz. mn.

Szokottabban 1. KÉTLOVAS.
KÉTNEJÜ, v. —NEJ, (két-nejü) ösz. mn. Ki-

nek egy idben két neje van.

KÉTNEJÜSÉG v. —NEJÜSÉG, (két-nejüség)

Ösz. fn. Házassági állapot , midn valamely férfinak

egyszerre két neje , azaz felesége , hitestársa van. A
kétnejüség tilos.

KÉTNYÁR, puszta Somogy m.; helyr. Kétnyár-

ra, — on, —ról.

KÉTNYELÜ v. —NYEL, (két-nyelü) ösz.

mn. Szerszám , melynek két nyele van. különösen,

kétnyelü kés, bodnárok s más kézmivesek eszköze, kik

az úgynevezett faragó széken dolgoznak ; innen más-

kép : faragókés.

KÉTNYELV v. —NYELV, (két-nyelvü)

ösz. mn. 1) Két nyelven beszél, két nyelvet ért,

kétféle nyelven eléadott, irt, nyomtatott. E város la-

kosai kétnyelvek, magyarok és németek. Kétnyelv hir-

detmények , olvasókönyvek. 2) Átv. ért. ki majd így,

majd amúgy beszél, nyilatkozik ugyanazon tárgy fell.

KÉTNYÍRETÜ
,
(két-nyíretü) ösz. mn. Juhok-

ról mondjuk , melyeket egy évben kétszer nyírnek,

tavaszszal és szszel. így neveztetik ezen nyirésböl

való gyapjú is, különböztetésül az egynyirettöl.

KÉTNYÜSTÖS
,
(két-nyüstös) ösz. mn. Minek

szálai két nyüst segítségével szövettek. Kétnyüs-

tös szövet, 8zörkelme. V. ö. NYÜST.
KÉTOLDALÚ v. —OLDALÚ, (két-oldalú)

ösz. mn. Minek két oldala van. Ellentéte : egyoldalú,

pl. oly marhaállás vagy akol , melynek csak éjszak-

fell van fala, vagy sövénye. Átv. ért. viszonyos, mi

mind a két egyezked vagy alkuvó félt kötelezi va-

lamire. Két oldalú szerzdés, pl. adásvevés , midn
egyik fél valamely tárgyat, árút ad, a másik pedig azért

pénzt fizet; csere, midn valamely tárgyért más tárgyat

adnak ; bérmunka, midn egyik fél valamely munkát

teljesít, melyért a másik fél pénzt ad. Ellentéte : egy

oldalú szerzdés, pl. pénznek vagy bármely más tárgy-

nak ajándékozása , ingyenmunka.

KÉTÓRAI
,

(két-órai) ösz. mn. 1) Két óráig

tartó. Kétórai munka. 2) Oly messzeségü, melyet két

óra alatt szokás beérni. Két órai távolság. 3) Mi két

órakor szokott történni. Kétórai harangozás , ebéd.

Kétórai vecsernye.

KÉTÓRÁNYI
,

(két órányi) ösz. mn. Két óra

hosszáig tartó. Kétórányi járáskelés , sétálás. Kétórá-

nyi beszéd. Kétórányi pihenés. Kétórányi út.

KETORMU, (két-ormu) ösz. mn. Minek két or-

ma van. Kétormu hegysor. V. ö. OROM.
KÉTPONT, (két-pont) ösz. fn. Helyesirási jegy,

mely egymásfólé két irt pontból (:) áll , és rend-

szerént akkor használtatik , midn a körbeszédnek

elmondata bevégeztetett, s reá az utómondat követ-

kezik ; vagy azon mondatok eltt , melyeket mások-

ból idézünk ; vagy szók eltt, melyeket kiemelni aka-

runk. (Colon, duo puncta).

KÉTPÚPOS, (két-púpos) ösz. mn. Kinek vagy mi-

nek két púpféle dudorodás van a hátán. Kétpúpos teve.

KETRECZ , KÉTRÉCZ
,
(ker-t-ecz) fn. tt. ket-

recz-ét , harm. szr. —e. Egyike azon szavainknak,

melyekben az rt átvetvék , mint : fetreng
,
ferteng,

csötrös csörtös, vötröcze vörtöcze stb. Gyöke a kört,

kerítést jelent ker, s törzsöke kert (=kerítés), mely-

bl kicsinyez ecz képzvel lett kertecz, s átvetve ket-

recz, Szoros ért. kis kerítés vagy kisebb kerített hely;

innen : 1) Rekesz, rácsos készület , melybe a barom-

fiakat zárják. Ketreczbe hányni a hízó ludakat, réczé-

ket. A tyúkászok ketreczekben hordják a csibéket , tyú-

kokat, kappanokat. 2) Deszkából csinált vagy vessz-

bl font kerítés az istálókban , hol az eleségi készü-

letet, jelesen a szénát tartják. A béres, és a komondor

befek'úttek a ketreczbe. 3) A szérkön elkerített hely

vagy szöglet , hová a polyvás gabonát betolják. 4)

Átv. és megvet ért. szoros , kényelmetlen , szegény

lakszoba. Midn elfogtak volt , egy ketreczbe zártak

bennünket. Ez nem szoba, csak ketrecz. Tájdivatosan :

kötröcz, katrocz.

KETRECZÉZ, KÉTRÉCZEZ, (ker-t-ecz-éz) áth.

m. ketreczéz-tem ,
— tél, —étt

,
par. — z. Ketreczbe

zár, ketreczben tart. A hízó baromfiakat ketreczezni.

KETRECZÉZÉS, KÉTRÉCZÉZÉS , (ker-t-ecz-

éz-és) fn. tt. ketreczézés-t , tb. —ék , harm. szr. —e.

Ketreczbe zárás, ketreczben tartás.

KÉTRÉSZÜ
,

(két-részü) ösz. mn. Két részbl

álló, két részre osztott. Kétrészü szónoki beszéd.

KÉTRÉT, (két-rét) ösz. ih. Két rétüen, két rét-

ben , azaz két egymás fölé hajtott , vagy egymáshoz

varrt lappal. Kétrét teríteni az abroszt. Kétrét fogni,

és tenni öszve a sznyeget. Kétrét öszvehajtani a pa-

pírívet. Kétrét varrni a gatyát, azaz a vászon széles-

ségét kétszer véve. Mint fn. külön Írandó : két rét.

V. ö. RÉT.

KÉTRÉTEG, (két-rétegü) ösz. mn. Két réteg-

bl álló. V. Ö. RÉTEG.
KÉTRÉT

,
(két-rétü) ösz. mn. Ami két rétbl

áll, két rétben összevarrt, öszvetett. Kétrét gatyaszár.

Kétrét papiriv.

KÉTRÖPÖS, KÉTRÖPÜ, (két-röpös v. —rö-

pü) ösz. mn. Azon bogarakról vagy rovarokról mond-

ják , melyeknek két röpjök , azaz szárnyok van. (Di-

ptera).

KÉTRUDÚ, (két-rudú) ösz. mn. 1) Általán

két rúddal ellátott , kétágú rúddal felszerelt
,
pl. két-

rudú taliga , melyet a ló rudak között húz. 2) Külö-

nösen két evezruddal biró. Kétrudú csónak, dereglye.
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KETSA, KECSA , falu Torontál m.; helyr. Ke-

fsára, —n, — ról.

KETSED, KECSED, erdélyi falvak Doboka

és Kolos m. és Udvarhely székben
,
helyr. Ketsed-re,

— én, — röl.

KETSED-SZILVÁS , erdélyi falu Doboha m.;

helyr. —Szilvás-ra, —on, — ról.

KÉTSÉG, (két-ség) fn. tt. kétség-ét , harm. szr.

— e. 1) Kedélyi állapot , midn valaki alapos vagy

látszatos okoknál fogva nem bírja magát elhatározni,

mit tartson igaznak vagy teendnek , midn ide-oda

ingadoz, haboz, bizonytalankodik. Kétséget támasztani,

táplálni valami felöl. Kétségben lenni valami iránt.

Kétséget oszlatni, széleszteni. Valamit kétségbe hozni.

Kétség nélkül elhatározni magát. Kétségen v. kétség

kivill igaz. 2) Oly kedélyi állapot , mely minden re-

ménybl kivetkzött , midn valaki azt tartja , hogy

az ellenszegül nehézségeket , akadályokat legyzni,

elhárítani, a fenyeget veszélyt elkerülni lehetetlen.

Ez értelemben csak esni és ejteni igékkel és szár-

mazékaikkal viszonyban használják. Kétségbe esni. Két-

ségbe ejteni valakit. Kétségbeesésbl megölni magát.

KÉTSÉGBE EJT, 1. KÉTSÉG 2) alatt.

KÉTSÉGBE EJTÉS
,
(kétségbe- ejtés), sz. fn.

L. KÉTSÉG alatt.

KÉTSÉGBEESÉS
,
(két-ségbe-esés) sz. fn. A

kedélynek remény nélküli állapota, midu a bajok,

akadályok, veszélyek elhárítását lehetetlennek tartja.

V. ö. KÉTSÉG, 2).

KÉTSÉGBEESETT
,

(kétségbe-esétt) sz. mn.

Aki minden reményét elvesztette, hogy valamely baj-

ból, veszélybl , szenvedésbl stb. kimenekülhet , re-

ményvesztett.

KÉTSÉGE, KECSEGE, puszta Tolnám: helyr.

Ketsegé-re, — n, —röl.

KÉTSÉGES
,

(két-ség- és) mn. tt. kétségés-t v.

— et , tb. — ek. 1) Mirl kétség van , mi nem bizo-

nyos. Valamely népnek kétséges eredete , ösi története.

2) Mirl nem tudni , hogyan üt ki. Kétséges koczka-

játék. Kétséges csatába ereszkedni. 3) Minek inkább

rósz , mint jó végét lehet várni, tehát veszélyes , fe-

nyeget. Nagyon kétséges hírek kezdenek szállongani.

KÉTSÉGESEN, (két-ség-és-en) ih. kétséges ál-

lapotban vagy minségben. V. ö. KÉTSÉGES.
KÉTSÉGÉSKÉDÉS

, (két-ség-és-kéd-és) fn. tt.

kétségéskédés-t, tb. — ék , harm. szr. —e. Kedélyi ál-

lapot, mely kétségekkel bíbeldik, mely sok kétséget

támaszt, s azzal nyugtalanítja magát Szkebb értelm
e szónál : kételkedés , még szkebb : kétkedés. V. ö.

KÉTSÉGESKEDIK.
KÉTSÉGESKEDIK

,
(két-ség-és-kéd-ik) k. m.

kétségéskéd-tem
f
—tél, —étt. Kétséges gondolatok-

kal foglalkodik ; kétségeket támasztgat. Ezen kifeje-

zés alatt cselekvési gyakoriságot , s különösen az in-

gadozó s határozatlan kedélynek azon állapotát ért-

jük, mely fölötte nagyon bizonytalankodik. Szkebb
értelm : kételkedik vagy kételg, melyek szintén foly-

' tátott határozatlanságra , és bizonytalanságra mutat-

nak , de kisebb mértékben. Végre még gyöngébb

fokozatúak : kétkedik v. kéteskédik , melyek szerént

valaki a dolgot két különböz oldalról tekinti, s nem
bizonyos benne, mi való, mi nem, vagy mit kell ten-

nie, mit nem. Ily fokozatokkal, s némileg különböz

értelemmel bírnak mind azon szók, illetleg igék,

melyek ság ség képzket is vesznek közbe
,
pl. ellen-

kedik és ellenségeskedik ; hiúskodik, hivalkodik, és hiv-

ságoskodik.

KÉTSÉGKÍVÜL
,

(kétség-kivül) ösz. ih. Kivé-

teles szó , melyben a ,kivül' névutó nem jár a szo-

kott -én (s -011, ön) raggal ; de helyes ,kétségen kivül'

is. Egyébiránt 1. KÉTSÉGTELENÜL.
KÉTSÉGTELEN, (két-ség-telen) mn. Miben

nincsen kétség, bizonyos. Kétségtelen tanutételek. Két-

ségtelen események, történeti adatok. Határozóként am.

kétség nélkül, kétségtelenül.

KÉTSÉGTELENÜL, (két-ség-telen-ül) ih. Két-

ségen kivül , minden bizonynyal. Mindnyájan kétség-

telenül meghalunk.

KETSKÉD , KECSKÉD, falu Vas m. ; helyr.

Ketslcéd-re, —én, — röl.

KETSKEDÁGA, KECSKEDÁGA, erdélyi falu

Hunyad m.; helyr. Ketskedágá-ra, —n, —ról.

KETSKEHÁTA, KECSKEHÁTA, erdélyi falu

Doboka in.; helyr. Ketskehátá-ra, — n, — ról.

KETSKÉSFALVA , KECSKÉSFALVA , erdé-

lyi falu Közép Szolnok m. ; helyr. —falvá-ra ,
—n

t—ról.

KÉTSODRATÚ, 1- KÉTFONALÚ.
KÉTSOROS

,
(két-soros) ösz. mn. Két sorban

álló, két sorba szedett. Kétsoros hadoszlop. Kétsoros

gyöngyfüzér. Kétsoros számok.

KÉTSOROSÁN
,
(két-sorosan) ösz. ih. Két sor-

ban állva , két sorba szedve , fzve stb. Kétsorosán

rakni a könyveket a fiókba. Kétsorosán viselni a nyak-

lánczot.

KÉTSZÁLÚ v. —SZÁLÚ, (két- szálú) ösz. mn.

1. KÉTFONALÚ és KÉTNYÜSTÜ.
KÉTSZÁNTÓLAG, (két-szántólag) ösz. ih. Szé-

kely tájszólás szerint am. rézsútosan , féloldalt , ke-

szegoldalt.

KÉTSZÁRNYÚ v. —SZÁRNYÚ, (kétszárnyú)

ösz. mn. 1) Minek tulajdon ért. két szárnya van. A
madarak kétszárnyúak. Vannak kétszárnyú (kétröpü)

bogarak is. 2) Átv. ért. kétfelé nyiló. Kétszárnyú ajtó,

kapu, ablak.

KÉTSZARVÚ v. —SZARVÚ, (két-szarvú) ösz.

mn. Minek két szarva van. Átv. ért. kétszarvú okos-

kodás , mely két ellentétes állításból áll. (Dilemma).

KÉTSZAVÚ v. —SZAVÚ, (két-szavú) ösz. mn.

Zenetanban am. ami két szóra vagy hangra van téve.

Kétszavú dallam.

KÉTSZELETÜ v. —SZELETÜ
,

(két-szelettí)

ösz. mn. 1. KÉTHASÁBU.
KÉTSZÉM, (két-szém) Ösz. fn. Az úgynevezett

német és magyar kártyajátékban azon lap , melyen
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két szem van , s legtöbbet üt , máskép : disznó. Tök,

zöld, makk, vörös kétszem. Kélszemmel elütni a királyt,

a filkót stb.

KÉTSZEMÉLYES, (két-szémélyés) ösz. mn.

1) Két személynek való, két személyre készített ; mi-

vel két személy bánik. Kétszemélyes ágy. Kétszemé-

lyes kocsiülés. Kétszemélyes furú , melyet ketten for-

gatnak. Kétszemélyes köböl , melyet két ember fog,

visz. 2) Két személybl álló. Kétszemélyes bizottság;

jobban : kélszemély.

KÉTSZEMÉLYÜ v. —SZEMÉLYÜ, (két-sze-

mélyü) ösz. mn. L. KÉTSZEMÉLYES, 2).

KÉTSZER, (két- szer) ösz. ih. Két ízben , egy-

szer és még másszor. Kétszer kett négy. Napjában
kétszer enni. Kétszer iszik a magyar. (Km.). Pap sem

mondja kétszer, csak a Miatyánkot. Km.

KÉTSZERES, (két-szérés) ösz. mn. 1) Két Íz-

ben történ. Kétszeres intés után sem javult meg. Két-

szeres idézés. 2) Ismételt , még egyszer annyi, mint

szokás, vagy kell. Kétszeres munka. Kétszeres ervel

tenni valamit. Kétszeres költség. 3) Kétfajbeli gabo-

nakeverék , különösen búza és rozs együtt. Ez érte-

lemben rendesen fnévül használtatik. Kétszerest vetni.

Kétszeresbl sütött kenyér.

KÉTSZEREZ, (két-széréz) ösz. áth. Valamit

kétszer tesz ,
vagy két-annyi mennyiségben állít elé.

Az éneket, tánczot készerezni. A munkások számát, bé-

rét kétszerezni. Számokat kétszerezni. Ha a tizet két-

szerezzük, leszen húsz.

KÉTSZÉRÉZÉS, (két-szérézés) ösz. fn. Cselek-

vés , midn kétszerezünk valamit. V. ö. KÉTSZE-
REZ.

KÉTSZERI, (két-széri) ösz. mn. Két ízbeli.

Kétszeri munka. Különbözik a kélszeres-tö\ , hogy ez

valaminek ismétlése által keletkezett öszveget, egé-

szet jelent , amaz pedig az ismétlésnek viszonyát fe-

jezi ki, s megfelel e kérdésre : hányszori ?

KÉTSZERSÜLT, (kétszér-sült) ösz. fn. Két kü-

lön idben megsütött , száraz és kemény sütemény,

mely sokáig eláll. Van fehér lisztbl sütött finom, és

van barna lisztbl készített durvább kétszersült, leg-

inkább a katonaság , és tengeri hajósok vagy utasok

számára.

KÉTSZERTE, (kér-szér-te) ösz. ih., melyben a

le nemcsak toldalékhang , mint a hajdanta, régente

szókban , hanem valóságos határozói képz, mint ak-

korta, ifjonta stb. szókban. A ,kétszer* szónak némi

nyomatosságot ad. Kétszerte nagyobb sereggel szem-

beszállni.

KÉTSZÉRÜ v. —SZER, (két-szérü) ösz. mn.

A kétszeres szótól abban különbözik , hogy benne a

szer mint tulajdonság vétetik alapul , s megfelel e

kérdésre : milyen ? A kétszeres pedig ezen kérdésre

felel meg leginkább : mennyi ? hány részbl olló ?

hányszor történ ?

KÉTSZÍNÉS v. - SZÍNES, (két-színéa) ösz. fn.

így neveztetnek a Huss által alapított keresztény fe-

lekezet tagjai , kiknek egyik nevezetes hitágazatuk

az vala , hogy az Úr vacsoráját okvetetlenül kenyér

és bor S2i'ne alatt szükséges venni. (Utraquista).

KETSZINKEDIK, (két-szinkédik) ösz. k. Két

színben mutatkozik, erkölcsi értelemben két szint ját-

szik, azaz képmutató.

KÉTSZÍN v. SZINÜ, (két-szinü) ösz. mn. 1)

Tulajd. ért. mi két különböz szint mutat , kétféle

szinüre festett. Kétszín nemzeti zá-izló. Kétszín posz-

tó, ruha, kezken. 2) Atv. ért. ki majd így, majd úgy
nyilatkozik , amint t. i. a körülmények vannak ; ki

mindkét párt irányában ragaszkodást mutat. Kétszín

képmutató. Ilyenrl mondják : Olyan, mint a kétszín

kezken, melynek mindegyik oldala más színt mutat.

Szintén errl mondjuk : Arra fordítja a köpönyeget,

honnan a szél fú.

KÉTSZINÜLEG v. —SZINÜLEG, (két szinü-

leg) ösz. ih. Magát majd így, majd úgy tettetve, két

ellenkez szerepet játszva, képmutatólag. A pártok

között, a forradalomban kélszinleg viselni magát.

KÉTSZINÜSÉG v. —SZINÜSÉG, (két-sziuü-

ség) ösz. fn. Atv. ért. a kedélynek azon állapota, mi-

dn érzelmeit és tetteit két ellenkez módon nyilvá-

nítja, majd imígy, majd amúgy , midn az ellenkez

felek mindegyikéhez simul, vagy simulást hazud.

KÉTSZINÜSKÖDIK, (két-szinüsküdik) ösz. k.

Kétszínt, képmutatót játszik.

KÉTSZÍNVÉTEL
,

(két-szín-vétel) ösz. fn. Az
Úr vacsorájának kenyér és bor színe alatt vétele.

KÉTTAGÚ v. —TAGÚ, (kéttagú) ösz. mn.

1) Tulajd. ért. aminek két tagja van, ami két tagból

áll. V. ö. TAG. 2) Atv. ért. mondjuk körbeszédrl,

mely két teljesen bevégzett mondatból áll , t. i. el-

mondatból és utómondatból (periódus bimembris).

KETTÉ, (ket-vé) ih. Törzsöke a megrövidített

két, melyhez az átalakulást, változást jelent vé (vas-

taghangon vá) járulva lesz ket-vé , s hanghasonúlva :

ketté, mint bánat-vá bánattá , ház-vá házzá, élet-vé

életté
,
gyermek-vé gyeimekké stb. Am. valamely egé-

szet, egyet, két részre választva, osztva. Ketté törni,

szakasztani valamit. Ketté váló dió. Ketté hasítani,

szegni, osztani, választani, vágni.

KETTED, (ket-t ed v. ket-t-ö-ed, csagataj nyel-

ven : ikinds, törökül : ikindsi) ; számnév. Törzsöke :

ket, melyhez nagyobb hangzatosság végett még egy t

járulván , ed képzvel lett : ketted. V. ö. KÉT és

KETT. 1) Sort jelent értelemmel bír, s a mai szo-

kás szerént gyakran ik is járul hozzá, de régen e nél-

kül divatozott. Megjegyzend róla, hogy mint sorszám

csak a tízesek , és magasabb számok után használta-

tik, pl. tizenketted éve múlt ; tízen alul pedig másod v.

második alakban fordul elé, mert a sorozás így foly

:

els, másod (v. második), harmad stb. Miuden másod

órában gyógyszert romi. Másod éve foly, hogy itt la-

kom. A könyv másod része. Másod mayámmal, magad-

dal, magával, azaz ketten Másod ízbr,> inteni valaki'

.

Második harangszó. Az ik , a sor jelentésére vitetve,
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nagyobb határozottság és rámutatás végett kapott

fel, mint ezen kifejezésekben is : O a szebbik, a job-

bik, az okosbik. V. ö. — IK, (3) és (4). 2) Jelent részt,

és ekkor fnév gyanánt áll. Az egész t. i. egyed , a

kétfelé osztott egésznek egy része ketted , a bárom-

felé osztott egészbl egy rész harmad , a tízfelé osz-

totté tized stb. A jelen értelm ketted nem vészen föl

ik toldalékot. Ketted részt kapni valamibl, am. a két-

felé osztott egészbl egyet. Ketledrétbe hajtani a pa-

pírívet, am. két egyenl részre felosztva összehajtani.

Az évnek tizenketted-része egy hónap , tehát akárme-

lyik, pl. január, május, september. Ellenben tizenket-

tedik része a december , mennyiben t. i. itt nem mint

részt veszszük, hanem a sort, melyben a többit követi.

íme ez is egyik alapok, miért veszik fel a sorszámok

az ik toldalékot.

KETTEDRÉSZ, (ketted-rész) ösz. fn. A kétfelé

osztott egészbl egy rész , azaz fele valaminek. Kü-

lönbözik tle : másodrész , mely szorosan véve annyit

tesz, mint a kétfelé osztott egésznek nem az els, ha-

nem az utána következ része ; vagy a kiosztott több

részek közöl a második. V. ö. KETTED.

KETTEDRÉT
,

(ketted-rét) ösz. fn. Rét , azaz

lap , mely úgy készül , ha az egész lapot
,
pl. papír-

ívet két hasonló nagyságú darabra összehajtják , me-

lyek közöl mindegyik kettedrét, tehát a papírívre vo-

natkozólag am. félív.

KETTEDRÉTÜ
,

(ketted-rétü) ösz. mn. Mond-

juk nyomtatványokról, melyek félivnyi nagyságú la-

pokból , vagyis levelekbl állanak. Kettedrétü biblia,

hírlap.

KÉTTELEN, (két-te-len) mn. 1. KÉTLEN.
KETTEN, (ket-t-en v. ket-t--en) ih. Két szám-

mal
,
párosan. Ketten voltak , hárman lettek. (Km.).

Ketten sétálunk. Ketten esztek. Ketten laknak. Éljünk

mi ketten , eb anyja a harmadiknak. (Ivó km.). Meg-

kettztetve : ketten-ketten , am. több részletben vagy

csoportban, de mindenik csoport párosan. Az intézet-

bcli növendékek ketten-ketten mennek sétálni. Eresztette

azokat ketten és ketten. (Münch. cod.).

KETTENKÉNT, (ketten-ként) ösz. ih. Kettbl
álló részekre, felekezetekre osztva

,
párosával. A kol-

dusok kettenként egy-egy czipót kaptak , azaz minden

két koldus egyet. Máskép : ketlenkellen, kettesével, kel-

tejével.

KETTES
,

(ket-t-es v. ket-t--es) osztó, vagy

különzö számnév. Ami két számból álló részekre vagy

tagokra van osztva vagy különözve. Kettes raká-

sokban árura kitett almák. Kettesével adni a tojást,

körtét
,

pl. egy garasért. A szegényeknek kettesével

osztja a krajezárokat.

KETTESEN, (ket-t-es-en) 1. KETTSEN.
KÉTTORNYULAK , falu Veszprém m. ; helyr.

—lakra, — on, — ról.

KETT
,
(köt V) tszámnév. Törzsöke régic-

sen is : ket , megvonva : két. A ,kctlö
l

-t fnév gya-

nánt önállólag használjuk , az illet fnév eltt pc-

AKAD. NAOY SZÓTÁR III. KOT.

dig a melléknév értékével biró ,két' szót. Hasonló

szófüzési viszony létezik a kis és kicsi v. kicsin szók

között, még pedig nem csak szóvonzati, hanem képzési

tekintetben is. A kis törzsökbl eredett elször kis-i,

csengsen kics-i, azután lett kicsin, st kicsiny is ; nem
különben a ket- (vagy köt)-bl lett ketö (köt-ö) és

kete, s nyomaték következtében : kett, ketté , mint a

tájdivatos : vét véttö
, ft fütt , szító szíttá , táló

táttó, süt süttö, tanitó tanuló szók stb. Régi iratok-

ban csakugyan sokszor : ketö
,
pl. a Nyelvemlékek

II. Kötetében. Ha már most tudjuk , hogy két régie-

sen ket ; ha tudjuk továbbá , hogy köt is régiesen

ket ; ha tudjuk végre hogy véttö , szittó
, fütt stb.

szókban a tt csak olyan kettztetés mint kett-ben :

akkor elttünk azon fejtegetés , mely szerént a ma-

gyar ,kett,' csakhogy idegen nyelvekkel rokoníttat-

hassék, annyi volna mint kekt-\-nö , ertetettnek fog

látszani. V. ö. KÉT. Egyébiránt ,kettö' am. egy meg

egy (1-4— 1); vagyis ezek összeköttetésébl eredett, egy

meg egybl álló
,
párosan létez. V. ö. KÉT , st

HÁROM szót is. Midn számlálunk, ezzel élünk. Egy,

kett, három stb. Különben gyünevül tekinthet.

Kett közöl akármelyik. Kett eltt hasznos kitérni : a

terhes szekér , és a részeg ember eltt. (Km.). Kelt a

vár, egyikben haragusznak , a másikban nem félnek.

(Km.). Egyet mondok , kett lesz belle. (Km.). Egy

meg egy, az kett. Hány házad van Pesten ? —Kett.

Hány cselédet tart ön ? — Kettt. Kettn áll a vásár.

(Km ). Kettnek vagyon nagy becsülete : új ruhának,

új pénznek. (Km.). Keltre teríteni. Kettre jár az

óra. Esztendre vagy kettre. Kettt nehéz csalni : a

szemet, és a fület. Kettt nem lehet kiirtani az ország-

ból : a port , és adósságot. Kettt nem mindenkor jó

macska farkára kölni : az álmot, a gondolatot. Ketti

nem tanácsos elvenni : vén asszonyt pénzeért, ó kocsit

vasáért. (Közmondatok). Személyragozva : kettnk =
mi ketten , de amely alanyesetben nem , hanem csak

a többi viszonyragokkal és névutókkal használtatik,

pl. kettnket = minket ketten, kettnknek= nekünk

ketten, kettnkért =: értünk ketten, kettnk állal =
általunk ketten stb. így ketttök, ketlöjök v. kelte

jök ; dologra vitetve : ketleje.

A ketts szám jegye az írásban a római szám-

jegyek közt két aláhúzott vonal : || melyek a sínai

nyelvben is eléjönnek , de rendszerént fekiránybau :

_=_, s ez itt az eredeti jegy. Az úgynevezett arab szám-

jegyek között a ketts jegye : 2, mely úgy látszik

hogy görbités nélkül a függ- és fekirányos vonalak

összeköttetésébl állott elé. Némelyek azt vélik, hogy

az arab számok eredetileg hindu jegyek volnának.

Azonban, a számítási rendszert kivéve, a hindu jegyek

közöl egy-kett is amazokkal csak nagy bajjal egyez-

tethet ; különben a hindu számjegyek , úgy látszik,

magoknak a számneveknek els betibl keletkeztek

ú. m. únasz (z=egy, mely másként : aikasz) a hindu

tí-ból , dri (=kctt) a hindu d-böl stb. mint a latin-

ban is C a centum , M a millc szóból. Egyébiránt

v. ö. SZÁMJEGY.
41
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KETTD, (ket t--öd), számnév, mely am. leet-

ted. A kettd törzsöke kett , a ketted-é pedig ket.

Egyképen mondhatjuk : kettödrész és kettedrész, tizen-

kettödrész és tizenkettedrész. Az utóbbi szokottabb. V.

ö. KETTED.
KETTÖDIK, (ket-t--öd-ik) sorozó számnév. 1.

KETTED és KETTD.
KETTNKÉNT, 1. KETTENKÉNT.
KETTS, (ket-t-ó'-ös) mn. tt. kettst v. —et,

tb. — ek. Kettbl, azaz két egybl álló, páros. Ket-

ts baj, azaz párbaj. Ketts beszéd, párbeszéd. Ketts

hangzó, két önbangzónak egybeolvadása. Ketts táncz,

melyet ketten járnak. Ketts út , mely kétfelé válik.

Ketts arany, kétszer annyit ér. Ketts gyermekek, azaz

egybasiak ; ez értelemben önállólag is fnévül hasz-

náltatik, és ekkor többesben : kettsök, máskép : ike-

rek v. ikrek. A mondott példákat össze is lehet irni :

kettösbaj, kettstáncz stb. Ketts, zenészeti értelem-

ben és fnévileg oly dallam , melyet ketten énekel-

nek , vagy oly zenem , melyet két hangszeren
,
pl.

zongorán és hegedn adnak elé.

KETTÖSBESZÉD
,
(ketts-beszéd) 1. PÁRBE-

SZÉD.
KETTÖSCSÁRDA

,
puszta Somogy m. ; helyr.

— csárdára, — n, —ról.

KETTSEN, (ket-t--ös-en) ih. Ketts számmal,

párosan, párjával, ketteuként, kettesével, keltejével.

KETTSGYERMEK, (ketts-gyermek) sz. fn.

1. IKER.

KETTSHANG, (ketts-hang) 1. KETTS-
HANGZÓ.

KETTSHANGZÓ, (ketts-hangzó) sz. fn.

Két rövid önhangzóból összetett hangzó , mely egy

szájnyílással ejtetik ki ; másként : ikerhangzó. A ma-

gyar általános nyelvben kétféle ily önhangzót vehetünk

fel. Els osztályhoz tartoznak, melyek két önhangzó-

juaknak egy hosszúvá olvadása által képzdnek, mi-

lyenek : vé-et vét, vé-etel vétel, téet tét, é-edes édes,

é-etel étel, to-a-v-ul távúi, to-ag tág, to-at v. taat, tát

stb. A második osztályhoz azok tartoznak , melyek-

ben az i j-vé változott által , mint : fe-lt fejt , le-ít

lejt, buít bujt, suít sújt stb. Ezeken kiyül a palóezos

szójárásban gyakori a középs fokú önhangzóknak

(o, a, ö, e) a szélskkel (u, ü, i) oly egyesülése, hogy

mindkett hallatszik ugyan, mindazáltal mindketten

úgy összeolvadnak egymásba , hogy csak egy hang-

nak vehetk ; még pedig azon széls önhangzók mind

elül , mind utói állhatnak , ú. m. úo, úa, üö, ue, íe

;

vagy óu, áu, öü, eü, ei. Származnak pedig ezek sza-

bályszerüleg 1) hosszú önhangzókból
,
pl. buatyua n

= bátyám , csauka = csóka, üö et =z tet , eükeme

= ökeme, iedes •= édes ; 2) az l kihagyásából, ami-

dn, ha az önhangzó rövid volt, elsben xz l pótlására

hosszúvá s azután , mint föntebb, kettshaugzóvá vá-

lik
,
pl. eüinent = einent = elment , álinia =: óma

:=:dina
; házboií = házból; tehénteli zz=. tehéntl stb.

KETTSÍT, KETTOSIT
,
(ket-t--ös ít) áth

m. kettsit élt, htn. — ni v. —eni, par. — s. Valamit

kettssé tesz , azaz kétszerez. Valamely bett a kiej-

tésben kettösíteni.

KETTÖSÍTÉS , KETTSITÉS ,
(kett-ö-ös-ít-

és) fn. tt. kettsítést, tb. —ék, harm. szr. — e. Cse-

lekvés , midn kettsítünk valamit. V. ö. KET-
TÖSÍT.

KETTÖSMEZÖ, erdélyi falu Doboka m ; helyr.

— mez-re, — n, —rl.

KETTSPONT
,
(ketts pont) ösz. fn. 1. KÉT-

PONT.
KETTSTAGU, (ketts- tagú) ösz. mn. 1. KÉT-

TAGÚ.
KETTSÚT, (ketts-út) ösz. fn. Kétfelé váló út.

KETTSVIADAL, (ketts-viadal) ösz. fn. 1.

PÁRVIADAL.
KETTZ, (ket-t--öz) áth. m. kettztem, —tél,

—ött, par. — s. 1) Valamit még egyszer oly mennyi-

ségben ad vagy vesz, vagy tesz stb. Kettzni az ada-

gokat. Kettzni a napszámosok diját. Kettzni a terhet.

2) Kétfelé oszt. Kettzni a zsúpot., am. a födelezésre

használt zsúpcsomót kétfelé osztva kötni, mit a zsúp-

verk ,báb'-nak mondanak. 3) Az aratásban ketts

-

munkát tesz, t. i. arat v. kaszál is, kötöz is.

KETTZÉS, (ket-t--öz-és) fn. tt. kettzés-t, tb.

— ék, harm. szr. — e. 1) Midn törzsöke kettz, am.

cselekvés, mely által kettzünk valamit. Díjnak, napi

bérnek kettzése. V. ö. KETTZ. 2) Mint a kettzik

ige származéka jelenti a szemnek azon hibás vagy

kóros állapotát, midn valamit kettzve lát.

KETTZIK, (ket-t--öz-ik) k. m. kettöz-tem,

—tél, —ött. Szemrl mondják , midn káprázik , és

úgy tetszik, mintha egy helyett kettt látna. Kettzik

a szeme.

KETTZ, (ket-t--öz ö) fn. tt. kettz-t. Arató

munkás, kit az aratógazda úgy fogad , hogy kétféle

munkát végezzen, r. i. arasson v. kaszáljon, és kévé-

ket kötözzön. Az egyszer munkát végz többi ara-

tók : cselédek. Némely tájakon kettzönek mondják

általán az aratógazdának cselédeit, segédeit, talán

azért , mivel a kapott részt kétfelé osztják, bizonyos

mennyiség részt t. i. maga a gazda tart meg , a

többit pedig a kettsöknek adja. Mások szerint am.

kötöz.

KETTZÖTT, (ket-t- öz-ött) mn. tt. kett-

zött-et. Amit kettztek , azaz kétszer tettek , vettek.

Kettzött munka, szorgalom. Kettzött mennyiség.

KETTZTET, (ket-t ö-öz-tet) mivelt. m. kettz-

tettem, — tél, — itt, par. kettztess. Úgy látszik, hogy

ezen ige eredetileg kettsiet , azaz kettssé
,

párossá

tesz; mert csakugyan ezen értelemben vétetik, midn
mondjuk : kettztetni a lépéseket, azaz ugyanannyi id
alatt két lépéöt tenni ; kettztetni a szorgalmat , am.

ugyanazon id alatt kétszerannyit tenni. Vagy az

egyszer kettz toldalékos változata, mint : készt, kész-

tet. Ha törzsökül a kettz igét, vennk^ akkor kettztet

annyi volna , mint más által kettz vagy kétszerez

valamit, de ez nem levén szokásban, a megelz fejté-

seket tartjuk helyesebbeknek.
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KETTOZTETES
,
(ket-t--öz-tet-és) fn. tt. ket-

töztetés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely

által valamit kettssé teszünk ,
vngy egyszerbben :

kettzünk. V. ö. KETTZTET. Az egyes beszédré-

szek kettztetései igen szokottak és gyakorító ér-

telemben nagyon élénk festi képeket alkotnak a

magyar nyelvben. Több példáit látbatni IKERSZÓ
alatt és az ,Elbeszéd' 147— 8 lapjain. Ide tartozik

az igekötk kettztetése is : meg-megáll , ki-kitekint,

vissza-visszanéz , bebehörpent stb. ; st maguké az

igéké is : várván vártam, folytonfoly, futva fut, men-

ten megy , melyekhez hasonlók mind a népnyelvben

mint a régieknél sokszor jönnek elé. így a költk-

nél is.

„Ami szeretetünk pedig most is égten ég."

Faludi Ferencz.

„Azon keménységben menten megyén vala."

Istvánfi Pál.

„St sebben , st kínban újúlton újulok."

Gr. Zrínyi M.

„Napról napra veszten vész."

Rimay János.

„Vágyton vágy a felleng ifjú tz."

Kisfaludy K.

„Forrton forr a harca." Ugyanaz.

„Futva fut ; de bármi gyors futása
,

Vele száguld keble óriása."

Vörösmarty.
I

„Szép szivárványt a magasban

Nézi-nézi — és halod." Arany J.

Példák az igekötkre
;

„Mit jelent ez ? az ers szél

El-elkapta a hangot." Kisfaludy S.

„Sikos a föld és alóla

Ki-kisikamlik a föld."

„Ott fejérl föveget is

Le-lekapja valami."

Arany J.

Ugyanaz.

Ugyanaz.

„Ott fehéren a srbl
Rá-rábukkan egy fat."

„El- elrepül vágyó lelkem titokba." Lévai.

„Vándor utamból vissza-visszabájol

Oly sok szent emlék, annyi hü kebel."

Ugyanaz.

„Szikrája volt már alvó lángnak ez,

Mely hamviban még föl-föléledez."

Vachott Sándor.

Igehatározóra :

„Remegve , ah , keblemhez

Jobban jobban szorul." Kölcsey.

KETTY v. KETY , hangutánzó gyöke keltyen

kettyent stb. származékoknak. Leginkább az óra in-

gájának tompán ketyeg hangja. L. KETY.

KÉTTY, falu Abaúj m.; helyr. Kéttyre, —én,
— röl.

KETTYE
,
puszta Somogy m.; helyr. Kéttyé-re,

— n, — röl.

KETTYEN, (kety-ty-en) önh. ra. kettyen-t. Egyes
kety v. ketty hangon szól. Az ingának minden mozgá-
sára kettyen az óra.

KETTYENÉS, (kety-ty-en-és) fn. tt. kettyenés-t,

tb. —ék, harm. szr. — e. Egyes kety hangon szólás.

KETTYENT, (kety-ty-en -t) mivelt. m. kettyent-

étt
}
htn. —ni v. —eni, par. —s. Valamivel vagy va-

lami által kety hangot ad. Szájával kettyenteni. Os-

torral ket'yenteni.

KETTYENTÉS, (kety-ty-en-t-és) fn. tt. kettyen-

tés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés, melynél

fogva kety hangot adatunk valamivel. V. ö. KETY-
TYENT.

KETTYENT
,

(kety-ty-en-t-) mn. és fn. tt.

kettyentöt. 1) Ami vagy aki kettyent. 2) Kassay J.

szerént Baranyában így hívják a csikót.

KÉTUJJNYI, (kétujjnyi) ösz. mn. Minek mér-

téke bizonyos aráuyban véve két mértani ujjat, azaz

hüvelyket tesz. Kétujjnyi szélesség, hosszúság, ma-
gasság.

KÉTUROCS, puszta Bihar m.; helyr. Urocs-ra,

— on, —ról.

KÉTURÚ, (két-urú) ösz. mn. 1) Birtok, jószág,

melynek két ura van. kik azt osztatlamil birják. Két-

urú ház, telek. 2) Mondják oly szolgáról , ki két úr

számára dolgozik. A városokban nemcsak kéturú , de

három , négyurú tisztogató szolgák is vannak.

KÉTÜLÉSÜ v. — ÜLÉSÜ, (kétülésü) ösz. mn.

Minek két ülhelye van. Kétülésü hintó, melynek kor-

bájában elül is, hátul is ülhely van.

KÉT VERSBEN, am. két ízben, kétszer.

KETY v. hangzatosabban KETTY, hangutánzó,

rokon a kify koty hangokkal. Származékai ketyeg, ke-

tyegtet , kettyen , kettyent , valamint emezeké : kifyeg

kotyog, kittyen kottyan, kityegfet kotyogtál. A kety v.

ketty szórészeket különösebben használjuk azon hang-

nak utánzó kifejezésére , melyet az óra járásakor

hallunk.

KETY , faluk Esztergom és Tolna m. ; helyr.

Kéty re, — én, —röl.

KETYEG, (kety ég) gyakor. önh. m- ketye'g-tem,

— tél, — étt. Kety kety hangokat adva mozog. Ketyeg

a fali óra. Ketyeg mint a rátóti fene , azaz mint ré-

gente a rátótiak által még nem ismert , és eleven fe-

nének gondolt óra. (Adoma). Rokon vele a mély

hangú : katy , koty. Hangra igen közel áll hozzá a

beszélni kezd gyermek hangját kifejez pety ég is.

Tde tartozik a szintén hangutánzó pétibe , azaz a ma-

lomszitát rázó billenty.

41*
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KETYÉGÉS
,
(kety-ég-és) fn. tt. kefyégés-t, tb.

—ék , harm. szr. — e. Az órának kety kety hangon

szólása. Az óra kelyegésére fölébredni.

KETYEG
,

(kety-ég-ö) mn. tt. ketyégö-t. Ami

kety hangot adva mozog. Ketyeg zsebóra. V. ö. KE-

TYEG.

KETYELÓTYA
,
(ketye-lótya) ösz. fn. Kassai

J. szerént Baranyában am. lehullott gyümölcs , ós

így kotyos v. kotyogós, ikerítve lotya (=locsos) szó-

val, tehát am. kotyó-lotyó.

KETYEMUTYA ,
(ketye-mutya) lásd : KETE-

PUTA.

KETZE, KECZE, erdélyi falu Torda m.; helyr.

Ketzé-re, —n, — röl.

KETZEL , KECZEL , MAGYAR— OLÁH—
faluk Kraszna m.; helyr. Ketzel-re, —én, —röl.

KEV, elvont gyöke 1) kevély, 2) kever szóknak

és származékaiknak. L. ezeket.

KÉVÁN, 1. KÍVÁN.

KÉVE, (kö-e-ve v. kö-ev-e) fn. tt. kévét. Kicsi-

nyezve : kévécske. Általán kisebb vagy nagyobb csomó-

ba kötött növényszálak, melyeket arattak, kaszáltak,

metszettek, nyttek, szakgattak stb. melyeket kötetlen

állapotban s kisebb részletekben néhutt csomd-nak, né-

hutt pedig marok-nak hívnak. Búza-, rozs-, árpa-, zab-

kéve. Kévébe kötni az aratott nádat, kákát, kukoriczákö-

rót. Kévébe kötni a vágott vesszt, tövist, gazt. Kévébe

kötni a nytt kendert, lent. Kévéket kötözni, összerakni,

szekérre adni, hányni. Átv. ért. mindent egy kévébe köt,

azaz mindent egyenlnek, hasonlónak vesz vagy tart.

Minthogy a kévének lényeges kelléke a kötés, igen

valószinü , hogy gyöke egy a köt v. félzártan és táj-

divatosan két igének kö v. ké gyökelemével. A kö v. ke

gyökbl úgy fejlett ki a kö-ev-e v. kö-e-ve összehúzva

ké-ve v. kéve; mint a csö v. csé, sa, ba gyökökbl a csö-

e-ve v. csö-ev-e csév-e, saa-va v. sa-av-a, sá-va v. csáv-a.

(szcsök sós mosléka) baa-va v. ba-av-a, báva. Ro-

kon hangokban egyezik vele a ,csomó
l

szó is. Fin-

nül : kupo. A föntebbi hasonlat szerént képzdtek :

gyáva, káva , kába , csába , s több mások. Hogy köt

máskép két is, mutatják a tájdivatos kétény, kéczéle a

szokottabb kötény , köczöle helyett ; a régiségbl pe-

dig különösen a halotti beszédbeli : kelnie. A német

is a kévét nem csak Garbe hanem Bund szóval is ne-

vezi a binden törzsöktl ; a latin manipulusnafc pe-

dig a magyar marok felel meg, mely a kévének csak

egy részét teszi , mivel a kéve több marokból össze-

kötött csomó. Egyébiránt kéve, kepe szóval azonosnak

is vétethetik. V. ö. KEPE.

KÉVEDÉZMA ,
(kéve-dézma) ösz. fn. Tizedik

kéve az aratott gabonából , mely az illet földbirto-

kosnak vagy egyháznak járt.

KÉVEKÖTÉL, (kéve- kötél) ösz. fn. Szalmából

sodrott kötél , melylyel a learatott , kaszált stb. nö-

vényszálakat elbb csomókba (markokba) szedve ké-

vébe köfik

KÉVEKÖT
,

(kéve-köt) ösz. fn. Arató nap-

számos , kinek különösen az a dolga , hogy a mar-

kokban lerakott gabonát kévékbe kösse , máskép :

kötöz.

KÉVEL
,
(kév-e-el) áth. m. kévéit. Lásd : KÉ-

VÉZ.
KEVÉLY, (kev-é-ly v. kev-é-ly; arabul s tö-

rökül kibir, am. kevély; arabul kebir, am. nagy, sí-

nai nyelven kiú , am. superbia , arrogantia ; héberül

nhi magas , és kevély ; finnül keimia) ; mn. tt. ke-

vély- t v. —et. E szónak ke gyökeleme hangra nézve

teljesen megegyezik
,
jelentésre pedig legközelebbi

rokonságban áll a kényes, (mely Vas vármegyében :

kévés) , kényeskedik , kérkedik , kérlcedékeny szókkal.

Alapértelme a kedélynek azon mködése , mely túl-

zott finnyásság , rátartás vagy önhittség, dicsekedés

által jelenkezik. A ke gyökelembl a fúvó v hozzájá-

rultával képzdött kev gyök, ebbl kev-ö, (azaz kedé-

lyét fúvás, felfuvalkodás által nyilvánitó), s az ö é-ie

változván kev-é, (mint bá-m-ó v. bám-ó bá-m-é, á-m-ó

á-m-é, tar-ó tar-é, kar-ó kar-é stb.). A büszke, ggös,

felfuvalkodott némileg hasonértelmü szókban szintén

a fúvás, fuvalkodás értelme van. így szusz , mely a

szuszogás hangutánzó gyöke, a köznépnél szintén je-

lent kevélységet is. Az ly v. tájdivatosan j, mint igen

sok szavainkban , utóhang, s lett ke-v-é-ly v. ke-v-é-j,

mint taré, tarély, taréj ; karé, karély, karéj. így kép-

zdtek a kecsély , terepély , szegély , személy szavak.

Eléjön tájdivatosan ,kövély' is. V. ö. KEVÉLYEN,
KEVÉLYSÉG. A .kevély', gyökének erejénél fogva

am. önmaga és tulajdonságai fell túlságos érzelme-

ket tápláló, és fitogtató, s mintegy magában foglalja

mindazon gyöngeségeket , hibákat, és bnöket , me-

lyek az emberi kedélybl kifejldnek akkor , midn
túlbecsüli magát. A kevély kelleti magát , azaz tet-

szeni vágy ; kényes, kényeskedik, midn vagy önhitten

cselekszik, vagy magát finomabb , nemesebb anyag-

ból valónak tartja; kérkedik, midn igazi vagy képzelt

elnyeit hányjaveti. Benne foglaltatik a gg, a felfu-

valkodás, a naggravágyás, a mások lenézése stb. Kevély

urak, katonák, gazdagok. A gazdagság sok kevélyt és bo-

londot teszen. (Km.). A kevély félbolond. (Km.). Kevély-

nek orvossága lealázódás. (Km.). Nem mind kevély ki

ünneplben jár, vagy aki parancsol. (Km.). Mentéjének

prémje is kimutatja a kevélyt. (Km.). Kevély vitéz ha-

mar vész. (Km.). A szegény kevélyt ördög is neveti.

(Km.). Két kevély nehezen alkuszik egymással. (Km.).

Kevélység lenyomja szerencse kerekét.'J^Kva.). Sok gya-

lázaton kell a kevélynek átmenni , míg megalázódik.

(Km.). A kevély utalását jelent köznépies mondások :

kevély kutya , kevély disznó , kevély ördög , kevély bo-

lond. A mondatokban azon szót , melyre közvetlenül

vonatkozik, bon ben raggal szokás használni. Szép-

ségében , születésében
,
pénzében kevély. Ezen kifeje-

zés : kevély vagyok reá, németesen hangzik, e helyett

kevélykedem benne v. vele. V. ö. BÜSZKE , DÖLY-
FÖS FELFUVALKODOTT , FENNHÉJÁZÓ, G-
GÖS , NAGYRALÁTÓ , NEGÉDES.
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KEVÉLYÉDÉS, (kev-ély-éd-és) fn. tt. kevélyé-

dés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Kedélyi állapot, mi-

dn valaki kevélyedik. L. ezt.

KEVÉLYÉDIK, (kev-ély-éd-ik) k. m. kevélyéd-

tem, —tél, —étt. Kevélyek módjára kezd érezni, cse-

lekedni ; kevélylyé leszen. Rangja
,
pénze miatt elke-

vélyedik.

KEVÉLYEN, (kev-é-ly-en) ih. Kevély módon,

rátartósan , stb. Kevélyen járni , tánczolni. Kevélyen

beszélni. Kevélyen nézni másokra. V. ö. KEVÉLY.

„lm látjátok az nép mely igen kövélyen

A mii jószágunkkal megrakodva inégyen."

Temesvári István 1569-ben (Thaly K. gyjt.).

KEVÉLYES ,
(kev-é-ly-es) mn. tt. kevélyes-t v.

—et , tb. — ek. Kevélyhez némileg hasonló, olyan,

mintha kevély volna. A kevély szónak lágyított mó-

dosulata.

KEVÉLYFÜ
,

(kevély-fü) ösz. fn. Növényfaj a

linkák három-anyás alneméböl ; szála cserjesed, két

élü , levelei tojásdadok , nyeletlenek ; virágai a szár-

hegyeken bugásak; tokjai bogyósak. Máskép : vé-

resfö , vérontófü ; növénytani néven : bogyós Unka.

(Hypericum Androsaemum).

KEVÉLYÍT, KEVÉLYIT, (kev-é-ly-ít) áth. m.

kevélyít-étt , htn. —ni v. — eni
,
par. —s. Kevélylyé

tesz. Némely embert a rang, pénz elkevélyít.

KEVÉLYÍTÉS, KEVÉLYITÉS, (kev-é-ly-ít-és)

fn. tt. kevélyítés-t , tb. —ék , harm. szr. —e. Cselek-

vés , mely által valakit kevélylyé tesznek , illetleg

okozzák, hogy kevély legyen.

KEVÉLYKÉDÉS
,

(kev-é-ly-kéd-és) fu. tt. ke-

vélykédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Kedélyi állapot,

midn valaki kevélyen viseli magát. V. ö. KEVÉLY-
KEDIK.

KEVÉLYKEDIK
,

(kev-é-ly-kéd-ik) k. m. ke-

vélykéd-tem ,
—tél ,

—étt. Folytonosan kevélyen vi-

seli magát. Különösen valamiben kevélykedni am. bi-

zonyos dolog miatt , melynek valaki birtokában vau,

vagy magát abban lenni véli , sokat tartani maga fe-

ll, túlbecsülni magát, kérkedni, dicsekedni. Terme-

tében, szépségében, nemességében kevélykedni. Valami-

rel kevélykedni, am. fitogtatva, mutogatva dicsekedni,

kérkedni.

KEVÉLYSÉG^ (kev-é-lység) fn. tt. kevélység-

ét, harm. szr. —e. Általán a kedélynek azon tulaj-

donsága, midn valaki önmaga, és tulajdonságai fell

túlságos érzelmeket táplál , midn magát túlbecsüli,

másoknál különbnek véli magát, mások fölé emel-

kedni vágy. Kevélységbl másokat megvetni , rangra,

hivatalra vágyni. Úri kevélység, mely az illemnek némi
j

szinét viseli. Paraszt kevélység, mely durvaság , oslo- í

6a kevélység, mely butaság által nyilatkozik. Kevély-
j

ségében nem tudja , hogy lépjen. Ritkán jár a szerev-
\

cse kevélység nélkül. (Km.).

.,Mit használ kevélységed,

Ha nincs szép feleséged.'' Nép vers.

„íme beindultak most a mü földünkbe
,

A mi ellenségünk oly nagy kÖvélységben. u

Temesvári István 1569-ben. (Thaly K. gyjt).

A keresztény erkölcstanban a hét fbn egyike, mely-

bl mint forrásból több más bnök erednek , mint :

felfuvalkodás , nagyravágyás , emberi és isteni törvé-

nyek megvetése stb.

KEVÉLYSÉGÉS, (ke-v-é-ly-ség-és) mn. tt. ke-

vélységés-t v. — et, tb. — ek. Kevélységgel teljes, igen

kevély. Tudod hogy nem kevélységbl , sem valami di-

csségkivánásbál cselekedtem azt , hogy nem imádnám
a kevélységes Amant. (Esth. 13. 12. Káldi). Innen a

Bécsi codexben : ,kevélységest' határozóilag am. igen

kevélyen (arroganter).

KEVÉLYÜL
,
(kev-é-ly-ül) ih. Kevély módon,

kevélyen. Kevélyül viselni , elbízni , rátartani magát.

KEVÉLYÜL , KEVÉLYÜL ,
(kev ély-ül) önh.

m. kevélyül-t. Kevély természetvé , tulajdonságúvá

lesz, kevélyedik. Megfelel neki a kiható értelm ke-

vély ít.

KEVER, (kever v. kever) áth. m. kever-t.

Mint értelme mutatja, gyökeleme a görbe hajlást je-

lent ke, vastaghangon ka , melyekbl v toldalékkal

vagy közbeszurattal lesznek kev , kav gyökök ; hon-

nan a kever, kavar szók értelmének azonsága. Mind-

két igének másik alkotó része er ar, módosítva or ör,

jelent gyakoritót, mint a csa-v-ar, had-ar, za-v-ar, ha-

b-ar, tak-ar, tek-er, he-v-er, kot-or, sod-or, hid-or, gyöt-

ör, pödör, stb. szókban. 1) Tulajdon eredeti ért. am.

valamit görbe, körös, örvényes vonalban forgat, moz-

gat. Halászat eltt zurbolóval keverni a vizet. Megke-

verni a tentát. Keverni a föv kását. Keverni a gulyát,

ménest, am. körülnyargalva vagy futva hajszolni. Föl-

keverni a gyomrot. A tyúk bele keverte a lábát a kóczba.

A ló bekeverte lábát az istrángba. Aki korpába keveri

magát, megeszik a disznók. (Km.). 2) Szélesb ért. bo-

nyolít, zavar, kuszál, összevissza hány valamit. Összeke-

verni a fonalat, czérnát, a ládábanfekv ruhákat. 3) Két

vagy több különböz tárgyakat vegyít. Szénát szal-

mával keverni takarmányul. Lencsét, babot, borsót ösz-

szekeverni. 4) Az ugarszántás után ismét szánt, némely

tájakon : forgat. Keverni mennek a béresek. Mi már

megkevertünk. Innen : kevert szántani, am. másod-

szor szántani ; néhutt : forgatni v. forgatót szántani.

Keverni a szlt am. másodszor kapálni, néhutt : má-

sodolni. Átv. ért. magát valamibe keverni , am. vala-

mely bajba, veszélybe bonyolódni vagy valamibe avat-

kozni. Adósságba, perbe keverni magát.

KEVEREDÉS, (kev-er-éd-és) fn. tt. keveredést,

tb. — ék, harm. szr. — e. Állapot, midn valami ke-

veredik. L. ezt.

KEVEREDIK, (kev-er-éd-ik) k. m. keveréd-tem,

— tél, — étt. 1) Zavarás, forgatás által vegyül, egye-

ledik. Keveredik a víz , ha tapogatnak benne. Kevere

dik a föld , midn szántják. 2) Maga magát keveri

valamibe, vagy : külhatás következtében visszahatá

által bonyolódik valamibe. Bajba
,
perbe , adósságba
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keveredni. Trbe keveredni. Kötélbe , madzagba keve-

redni. A czérna, fonál összekeveredik. 3) Fölkeveredik

a gyomor, am. émelyedik, hányásra készül. V. ö. KE-

VER és KAVARODIK.
KEVEREG, (kev-er-ég) önb. és gyakor. m. ke-

vereg- lem, — tél, kevergitt, htn. —ni v. kevergéni v.

kevergni. 1) Körös, örvényes vonalban forog, mozog.

Kevereg ahajszolt guJya,ménes. 2) Bonyolódik, zavarog,

vegyül , keiesztülkasul mozog. Keveregnek a szállon-

gó varjak, seregélyek. 3) Mondjuk a gyomorról, midn

émelyeg , s mintegy forogva hányásra , okádásra ké-

szül. Kevereg a gyomrom. V. ö. KEVER, KAVAROG.

KEVERÉK, (kev-er-ék) fn. tt. keverék-ét, harm.

szr. — e. Különféle részek vegyítése által keletkezett

valami. Keverékdohány , keverékbor , keverékétel, keve-

réktakarmány. V. ö. KEVERT.

KEVERÉKEZÜST, (keverék- ezüst) ösz. fn.

Ezüst , mely más érczekkel , vagy fémekkel van ve-

gyítve.

KEVERÉKSZÓ, (keverék-szó) ösz. fn. 1) Olyan

öszvetett szó, melynek egyik része idegenbl kölcsön-

zött s honosúlt, másik része pedig tiszta magyar,

pl. iskolaügy, kártyavár, kártyajáték , vacsoraid. 2)

Olyan származott szó, melynek törzse idegen, de kép-

zje v. képzji és képzési módja magyar
,
pl. iskolás

(—iskola as), iskoláz (:=iskola-az), iskolázás (=isko-

la-az-ás), istápol (=istáp-ol), vacsorál (=vacsora- al)

alamizsnálkodik (alamizsna-alkodik). Másként mond-

hatjuk : abajdoczszó nak.

KEVERÉS, (kev er és) fn. tt. keverés-t, tb. — ék,

harm. szr. —e. Cselekvés , mely által valamit keve-

rünk. Különösen : második szántás, azaz forgatás, má-

sodik kapálás. Méregkeverés , borkeverés. V. ö. KE-

VER és KAVARÁS.

KEVERÉSZIK, (kev-er ósz-ik) 1. KEVEREDIK.
Az esz képz csak a mutató mód jelen idejében hasz-

náltatik ; a többi idt ,keveredik' szótól kölcsönzi

;

mint melegeszik v. melegszik , melegedik, betegszik,

betegedik igétl.

KEVERETLEN, (kev-er- étlen) mn. tt. keveret-

len-t, tb. — ék. Ami keverve nincsen , a maga nemé-

ben tiszta , vegyítetlen. Keveretlen bor , étel. Keveret-

len takarmány. Keveretlen szántóföld, szl. V. ö. KE-

VER. Határozóként am. keveretlenül.

KEVERETLENÜL, (kever étlen ül) ih. Keve-

retlen állapotban , tisztán , rendesen ; meg nem for-

gatva. Keveretlenül kezelni a borokat. Keveretlenül

hagyni a vizet. Keveretlenül gombolyítani föl a fo-

nalat.

KEVERGET, (kev-er-g-et) áth. m. keverget-tem,

— tél, — étt
,
par. kevergess. Gyakran vagy folytono-

san kever valamit. Kevergetni a nyájat , csordát. Ke-

vergetni a kását, káposztát. Kevergetni halászatkor a vi-

zet. V. ö. KEVER és KAVARGAT.
KEVERGETÉS, (kev er-g-et-és) fn. tt.kererge-

tés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által

kevergetünk valamit. V. ö. KEVERGET.

KEVERGET, (kev-er g-et) m. tt. kevergetö-t.

Aki valamit keverget. Mészhomokot keverget munkás.

KEVERÍT, KEVERIT
,
(kev-er-ít) áth. és önh.

m. keverítétt, htn. — ni v. —eni, par. — s. Valamit

keverve mozdít, vegyít , egyes kever mozdítást visz

véghez.

KEVERÍTÉS , KEVERITÉS , (kev-er-ít- és) fn.

tt. kevevités-t, tb. —ék. Egyes kever mozditás.

KEVERMES, falu Csanád m.; helyr. Kevermes-

re, — én. — röl.

KEVER, (kev-er ) mn. tt. keverö-t. 1) Aki

vagy ami valamit kever. Vizet kever halászok, tapo-

gatók. Mészhomokot kever napszámos. Marhának

való eleséget kever béres. Méregkever. 2) Amivel

kevernek. Kever kalán. Kever dorong vagy össze-

téve : keverkalán, keverdorong. 3) Fnévül használ-

tatva am. második szántás vagy kapálás. Kevert szán-

tani. Keverre kapálni.

KEVERÖBOT, (kever bot) ösz. fn. Bot , vagy

rúd, vagy dorong , melylyel valamit kevernek
,
pl. a

halászok zurboló fája, a mészhomokot kever rúd , a

timárok dorongja, melylyel a csávában a bröket for-

gatják stb.

KEVERDZÉS
,

(kev-er--d-öz-és) fn. tt. keve-

rödzés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Szenved állapot,

midn valaki v. valami keverödzik. A keverdzésben

eltörött a lólába. V. ö. KEVERÖDZIK.

KEVERÖDZIK
,

(kev-er-d-öz-ik) k. m. keve-

rödz-tem, —tél v. —öttem , öttel, —ölt, htn. — ni v.

— eni, par. — zél. Folytonos forgás, mozgás, hányko-

lódás által valamibe keveredik , bonyolódik , Össze-

vissza zavarodik. A nygben legel lovak összekeve-

rdznek. Lábai holmi indás füvekbe keverdztek. Keve-

rödzenek a megszilajult kocsislovak.

KEVERFA, (kever-fa) ösz. fn. 1. KEVE-
! ROBOT.

KEVERGAMÓ, (keverö-gamó) ösz. fn. A ko-

hókban vagy bányahutákban gamóforma eszköz, mely-

lyel a folyó ezüstöt vagy rezet keverik.

KEVERKALÁN v. —KANÁL
,

(keverö-ka-

lán) ösz. fn. Kalán, melylyel valami folyékony, híg

testet keverni szoktak
,

pl. a föv kását , káposztát,

keszczét, abárlevet stb.

KEVERRÚD
,

(keverö-rúd) ösz. fn. Eszközül

használt rúd ,
melylyel valamit kevernek, pl. a tímá-

rok, irhások, serfzök stb. keverörúdja.

KEVERT
,

(kev-er-t) mn. tt. kevertet. Ami ke-

verve van. Kevert föld. Kevert had. Kevert gabona.

Kevert tztelep. Kevert és keverék szókkal viszonyítások,

illetleg összetételek között azon finom különbség lé-

tezik, hogy ,kevert' a tüzetes, szándékos keverés ered-

ményét, ,keverék' pedig mintegy az önmagától keve-

redés fogalmát fejezi ki.

KEVERTEN, (kev-cr-t-en) ih. Kevert állapot-

ban v. minségben.

KEVERTRÁTOTTA v. —RÁNTOTTA, (ke-

vert-rátotta) ösz. fn. Rátolt tojásétek, melyet úgy ké-
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szítcaek , hogy a tojáat bögrébe verik , azután keve-

rökaláunal összehabarva a lábasba töltik.

KEVÉS v. KEVÉS
,

(ke v-es) mn. tt. keveset;

fokozva : kevesebb v. kevésb v. kcvesb ; kicsiuyezje :

kevéske v. kevesecske ; s ennek isméti fokozata : keve-

sébbeeske v. kevesbecske , vagyis ezek tulajdonképen a

középfok kicsinzöji, mint más esetekben is, pl. szebb-

ecske , nagyobbacska. Eredetileg s a régieknél
,

pl.

a Tatrosi codexben, valamint még most is több tájak

szokása szeréut a törzs is röviden : kevés. Gyöke a

kicsinyezö ke, élesen ki, s rokon a keskeny , kecsély,

(csekély) kis, kicsi stb. szókkal. A ke gyökbl tulaj-

donságot jelent es képzvel lett ke es és v közbe-

vetve : ke v-es. így fordul elé a Müncheni v. Tatrosi

codexben is: „Mit féltek, kevés hiitvek" (hitek). 1)

Jelent kicsi tulajdonsággal birót , azaz olyat , mibl

nem sok van , mi kis részekbl áll. Ellentéte : sok.

Kevés pénze van. Kevés bora , búzája termeti. Kevés

id alatt sokat tenni. Kevés vártatva. Kevés beszéd

ember. Sok kevés sokra megy. (Km.). Keveset szól, so-

kat mond. (Km.). Egy forinttal több vagy kevesebb.

Kevés nem árt
}
sok nem használ. (Km.). Ki keveset el

nem vészen, sokat nem adnak annak. (Km.).

„Mindent fontolva tégy
,

Kevésbl sokat végy."

Kisfaludy K.

2) Ami nem elég, szükséget , vágyat ki nem elégít,
j

Ez a kenyér nekem kevés. Kevés hat körtély kilencz •

medvefinak. (Km.). Aki kevéssel be nem éri, sokra nem ,

érdemes. (Km.). 3) Különösen ain. nem sok. Kevésbe i

múlt , azaz nem sok híja volt. Kevesed magammal,

am. nem sokad magammal. Kevésre becsülni valamit ,

v. valakit. Kevésig várni. Kevés híja , hogy meg nem
haltam. Kevésbe venni valamit.

KEVÉS, (ké v-es) mn. tt. kévést, v. — et , tb.—ek. Vas vármegyei tájszó, s am. kényes, kéjes, t. i.

a régies ké gyökbl lett ,;' helyett v közbcszúrattal

ké-v-es.

KÉVÉS
,
(kév-e-es) mn. tt. kévés-t v. —et , tb.— ek. Kévékbe kötött. Kévés gabona.

KEVESBBÉ v. KEVÉSBÉ, (ke v es ebb-vé) ih.

L. KEVÉSSÉ alatt.

KEVESBÉDIK, (ke-v es-ebb-éd-ik) k. m.keves-

bed-tem, —tél, —étt. L. KEVESBUL, önh.

KEVÉSBESZÉDÜ, (kevés-beszédü) 1. KEVÉS-
SZAVÚ.

KEVESBÍT, KEVESBÍT, (ke v cs b-ít) áth. m.

kevesbített
,
htn. — ni v. —eni

,
par. — s. Valamit a

szokott , rendes vagy ill számnál , mértéknél keve-

sebbé , kisebbé tesz. Kevesbíteni a napi költségekel.

Kevesbíteni a munkások számát. Kevesbíteni a fizetést.

KEVESBÍTÉS, KEVESBITÉS, (keves-b-ít-

és) fn. tt. kevesbítés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cse

lekvés, mely által valamit kevesbítünk. Költségek, di-

jak kevesbitése. V. ö. KEVESBÍT.
KEVESBUL, KEVESBUL, (kev es-b ül) önh

m. kevesbül-t. Kevesbbé lesz, száma, meuuyisége fogy,

kisebbül. A ragály szünöben van, mert kevesblnek a

betegek.

KEVESBÜLÉS, KEVESBÜLÉS, (ke-v-es-b-ül-

és) fu. tt. kevesbülés-

t

t
, tb. — ék, harm. szr. — e. Ál-

lapot , midn valaminek száma vagy mértéke keve-

sebb lesz, kicsinyedik, fogy.

KEVESDED , KEVÉSDED ,
(ke-v-es-ded) mn.

Kelletinél kevesebb , kevéske.

KEVESEBBÉDIK, (ke-v-es ebb éd-ik) k. 1. KE-
VESBÉDIK.

KEVESEBBÍT, (ke-v-es ebb-ít) áth. lásd : KE-
VESBÍT.

KEVESEBBSÉG, (ke-v-es- ebb-ség) fn. tt. keve-

sebbség él. Valamely szavazó testületnek azon része,

mely kisebb számú szavazatokat mutathat fel. Más-

kép : kisebbség. Ellentéte : többség.

KEVESEBBÜL, (ke-v es-ebb-ül) önh. 1. KE-
VESBUL.

KEVESED, (ke v-eti-ed) önmagában nincs hasz-

nálatban , hanem ezen visszatér névmásokkal : ma-

gammal, magaddal, magával, magunkkal stb. Kevesed

magammal , am. velem együtt kevesen ; hasonló ösz-

szetételü : sokad magammal. Alakra szintén hasonló

a másod-, harmad-, negyedmagammal stb. csakhogy

ezekben másod , harmad stb. a magam-ra viszonyúi-

nak (magam vagyok a 2-ik, 3 ik), de , kevesed-, so-

kad magammal' Összetételekben a ,kevesed' ,sokad'

másokra vitetnek, mintha volna : kevesen v. kevesent.

KEVESÉDÉS, (ke v-es-éd-és) fn. tt. kevesédés-t,

tb. — ék , harm. szr. —e. Állapot, midn valami ke-

vesedik.

KEVESÉDIK, (ke v-es- éd-ik) k. m. kevesed tem,

— tél, — éti. Kevéssé leszen, azaz száma vagy mér-

téke kicsinyedik
, fogy , alább száll. Oszszel kevesed-

nek a bogarak, férgek. A párnában kevesedik a toll.

KEVESEL
,
(ke-v-es-el) áth. m. kevesel-t v. ke-

veslélt , htn. — ni v. kevesleni. 1) Valamit kevésnek

tart , mond , állít. Ily nagy városra nézve keveslem a

tanulók számát. 2) Valamit nem elégel , azaz kisebb

számúnak , mennyiségnek tart , mint szükséges. Ke-

veselni az ételt. 3) Csekély becüünek tart. Mai kor-

ban sokan keveslik a ,tekintetes
e

czímet. V. ö. KE-

VÉS.
KEVESELL, 1. KEVESEL.
KEVESEN

,
(ke-v-es-en) ih. Kevés számmal,

nem sokan , nem elegen. Ellentéte : sokan. Kevesen

ismerik magukat. Kevesen járnak a templomba , szín-

házba. Kevesen vagytok ily nagy munkához. Sokan van-

nak a hivatalosok , de kevesen a választottak. (Biblia,

Káldi sz.).

KEVESENKÉNT, (kev-cj en ként) ih. L AP-

RÓDONKÉNT.
KEVESENNÉ , a Bécsi és Müncheni codexben

többször eléjön, pl. az utóbbiban : „Kevesenné elébb

menvén." (Márk. I. fejezet). „Nyugodjatok meg ké-

véseimé. " (Márk XXVII). „Hogy e földtl kevesenné

eltávoztatná" (t. i. a hajót. Lukács V.). Kevesenné
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vártatván" (Lukács XXII.). Mindenütt ,kevessé' he-

lyett ; tehát am. keves-ennyivé vagy a vé rag, mint

gyakran a régiségben, csak ^-vel keves-ennyié, összébb-

húzva : keves-ennyé = kevesnyivé = kevéssé. De
eléjön melléknév alakban is : „Méglen kevesenné

ideiglen vagyok tüveletek. " (János VII.). Másutt :

ig, iglen raggal : kevesenneiglen (Ján. XIV.). Itt te-

hát ,kevesennyi' azt teszi : ,kevésnyi.' ,Annyi' ,eny-

nyi' ugyancsak e codexben eléjön az egyszer ,nyi'

helyett, pl. azannyi (=az-nyi = annyi), ezennyi (=
ez-nyi = ennyi) : „kikelvén gyümölcsözött száz az-

annyéat" (Lukács VIII.) „íme ezennyi esztendk-

ben szolgálok teneked" (Lukács XV.); melyekben az

és ez kettztetve állanak. A Góry- codexben is elé-

fordúl : kevestönnyi (kevest-ennyi, melyben a ,kevest*

határozóilag áll s am. keveset) szintén ,kevésnyi' (=
csekély) értelemben : „ És az kevestönnye szent peni-

tencia, kit az gyontó pap hagy az bínös embörnek."

Másutt : keveskönnyc = keveske-ennyi. A régi ma-

gyar Passióban határozóilag : „És egy kevestenne

lelke megörvende" (145. 1. Toldy F. kiadása).

KEVESÍT , KEVESIT
,

(ke-v-es-ít) áth. m. ke-

vesit-étt , htn. —ni v. —eni
,
par. — s. Kevéssé tesz,

azaz valaminek elébbi számát, mértékét kevésre szál-

lítja. V. ö. KEVÉS.

KEVESÍTÉS , KEVESITÉS ,
(ke-v-es-ít-és) fn.

tt. kevesüés-t , tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés,

mely által valamit kevcsítünk. V. ö. KEVESÍT.

KEVESLÉS, (ke-v-es-el-[l-]és) fn tt. keveslés-t, tb.

—ék. Cselekvés, midn valaki valamit kevésnek vagy

csekélynek tart. V. ö. KEVÉSEL,
KEVÉSSÉ , KEVÉSSÉ

,
(ke-v-es-vé) ih. Tájdi-

vatosan : pl. a székelyeknél is : kevésség (ke-v-es-vé-

ig). 1) Tulajd. am. kevésre változva vagy változtat-

va. Elébe jöhet ,egy' szó is. Kevéssé v. egykevéssé

megsoványodott , am. kevés soványságura változott.

2) Keveset, nem sokat , kis mértékben, kis számmal.

Kevéssé sima orrú. Várakozzál egy kevéssé. Kevéssé

könnyebb vagyok, mint tavai.

„Nézzünk egy kövesség érdemes mellyébe,

Nem találunk ennek hibát erkölcsébe."

Ányos Pál.

Fokozva : kevésbbé, legkevésbbé, (vagy a nehézkesség

miatt a kimondáshoz jobban alkalmazkodva : ke-

vésbé). Kevésbé szép. Kevésbé rósz. Legkevésbé sincs

igazolva. Használják röviden is : kevéssé, kevcsbbé, leg-

kevésbbé.

KEVÉSSÉG, (ke-v-ésség) fu. tt. kevésség-ét,

harm. szr. — e. Kevés száma vagy mennyisége valami-

nek. Ellentéte : sokaság. Az ezüst kevésséjét nagyon

érezzük. A piaczi áruk kevésségét a rósz utak okozzák.

Tájdivatosan haíározóként is divatban van (ke-v-és-

vé-ig) e helyett : kevéssé.

KEVÉSSEL, (ke-v-és-vcl) ih. Kevés mértékben.

Kéréssel, ez elölt. Kevéssel liamarabb vagy kevéssel ké-

sbb érkezni valahova.

KEVÉSSZAVÚ, (kevés-szavú) ösz. mu. Oly em-

berrl mondjuk , ki keveset szól , beszél ; kevésbe-

szédü , hallgatag. Kevésszavú , titkolódzó , komor

ember.

KEVESTENNE, KEVESTENNYI , KEVES-
TÖNNYI 1. KEVESENNÉ alatt.

KEVÉSVIZÜ, (kevés-vizíí) ösz. mn. l) Miben

kevés a víz , leapadt. Kevésviz kutak. 2) Szükséges

vagy elegend víz hiányában szenved. Kevésvizü

malom.

KÉVESZÍN, (kéve-szín) 1. KÉVETARTÓ.

KÉVETARTÓ
,
(kéve tartó) ösz. fn. A szántó-

földeken fölállított póznák, melyekre némely külföldi

tartományokban aratás után a kévéket felkötözik,

hogy száradjanak.

KÉVETIZED
,

(kéve-tized) ösz. fn. 1. KÉVE-
DÉZMA.

KÉVÉZ, (ke e-ve-ez) önh. és áth. m. kévéz-tem,

— tél, — étt, par. — z. Kévéket kötöz. Az aratókután

kévézni. A markokban lefektetett búzát , rozsot kévézni.

KÉVÉZÉS
,
(ke-e-ve-ez-és) fn. tt. kévézés-t , tb.

— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, midn valaki kévé-

ket kötöz. Búza-, nád-, káka, vesszökévézés.

KEVICZ, falu Turócz m.; helyr. Kevicz-re,—én,

—röl.

KÉVO , fn. tt. kévöt. Baranyában am. (kerék-)

küll. Talán palóezos kiejtéssel kivül szóból módo-

sult : kieveö, összébbhúzva : kévö.

KÉZ , fn. tt. kez-et , kicsinyítve :
—ecske. A

többes számban és személyragok eltt szintén meg-

rövidül : kezek, kezem, kezed, keze stb. , továbbá ezen

származékokban : kezd, kezel , kezes, kezetlen, kez,

kezty; ide tartozik az összetett kezkenö. Innen ere-

detileg : kez , mint a Müncheni codexben is. Legkö-

zelebb áll hozzá rokonnyelvekben a tatár kézi, keszi,

ked, kát, és persa gez (Beregszászi). Hasonlók hozzá

továbbá az osztyák ket, köt , cseremiz kit, finn kdsi,

észt ktissi, lapp kát, kaíta, gietla, szürján ki , hellén

jfeíjp. A török el a magyarban hangra nézve inkább öl

névszóval egyezik. Mi ,kéz' szónak eredetét illeti, va-

lószín, hogy a magyar ezen tag nevét izeg, mozgó

tulajdonságától nevezte el, mert megvan benne mind

a ke vagy ge (= eg) gyakoritó , mind az ez, módo-

sítva : ecz, es, ezs, esz, ed, et, iz, is, izs, isz, id, it sok

szavainkban izegést, mozgást jelent gyök , mint :

bezeg (mozgó kilincs), pezder, pezderkedik, vezet, kecze,

keczél, leeezmereg, keczke, esik, pezseg, feszeleg, iczeg,

biezeg, ficza, viczkos, izseg, vizsla, kisa, küzd, iszamo-

dik, iszkódik stb. A kéz t. i. egy középpont körül szün-

telen izeg, mozgó, a láb pedig tovább haladó tulaj-

donságától látszik elnevezve lenni. A görög %ein és

szanszkrit harana szókat a nyelvészek a szanszkrit

hri vagy har gyöktl származtatják , mely am. fog,

megfog. A német Hand szóról is azt tartják néme-

lyek , hogy az hindan régi igétl credett, mely góth

nyelven : /liulhan, és szintén azt teszi : fogni. Figyel-

met érdemel, hogy a magyar ,fogni' a régieknél szám-
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talanszor eléjön ,kezdeni* értelemben , mintha e két

szó eredetileg egy jelentés volt volna. 1) Széles ért.

azon egyforma alkotású két tagja az embernek, mely

a vállpereczböl kinyúlva, egész az ujjak végéig hat, s

egyik-egyiknek küls fbb részei : a kar, könyök, kéz-

szár, kézlap (melynek fels része : kézfej, alsó része

:

tenyér), és az ujjak. 2) Szoros ért. azon tagrész, mely

az alkarnak csuklójától az ujjak hegyéig nyúlik, mely-

nek f részei : kézgyökér, kézfej, kézhát , tenyér és

ujjak. A ragadásra , fogásra görbített ujjú kéz : ma-

rok ; a csomóba szorított kéz , melyen az ujjak a te-

nyérbe behajtva vannak : ököl. Jobb kéz ,
bal kéz.

Kis, nagy, rövid, hosszú, széles, keskeny, ers, gyönge

kéz. Egy kéz v. fél kéz. Csonka kéz. Kézbe fogni, venni,

szorítani, kézben tartani valamit. Kézzel, lábbal hány-

kolódni. Kezet, lábat vasra verni. Kéznél fogva vezetni

a vakot, a kisdedet. Kézzel ide-oda hadarászni , kap-

kodni , ütni. Kezet csókolni. Kézzel nyúlni valamihez.

Kezét kitörni, kificzamitani. Kezet mosni, törölni, mor-

zsolni, dörzsölni. A kezeket fejre kulcsolni. Hátrakötött

kezekkel hajtani a rabokat. Se keze , se lába. Kézrl

kézre adni valamit. Ez a pohár bujdosik, kézrl kézre

adassék. (Bordal). Minden embernek maga felé hajlik

a keze. (Km.). Kéztl Ütni valamihez , am. oldalirány-

ban. A népbabona szerént , ha a boszorkányt kéztl

ütik kantárral vagy fékkel , lóvá változik. Valakivel

v. egymással kezet szorítani : barátság, vonzalom vagy

jóakarat jeléül egymásnak kezet adni , s azt kölcsö-

nösen gyöngéd szorítással illetni. Ékszer a kézen.

„Mikor arany köt fénylett kezeteken,

S természeti rózsák nttek képeteken."

Ányos Pál.

3) Valamint egyéb tagokat, úgy különösen a kezet igen

gyakran képes és átv. értelemben használjuk, midn az

a) Munkára, munkássági erre, tehetségre mutat. Két

kézzel fogni a munkához, am. kettztetett ervel, ipar-

ral. Kötve vannak kezei , am. nem mködhetik. Üres

kézzel kezdeni valamely mesterséget , üzletet, am. kell

eszközök hiával. Kezét öszvedugni ; kezét zsebébe v.

kebelébe dugni, am. tétlenül, dologtalanul vesztegleni.

Zsebében keze , ölében lába , vagy kebelében keze , egy-

más mellett lába. Egyik kéz a másikat mossa , vagy

kéz kezet mos, am. egyik segít a másikon, vagy egyik

átnézi, védi a másiknak jogtalan tetteit , hogy ez is

ugyanazt tegye vele. Rajta hagyta keze szenyjét, am.

sokat forgatott valamit a kezében a munka vagy ki-

dolgozás alatt s jelesen hajtotta végre munkáját. Kü-
lönbözik : reátörli keze szenyjét : elpiszkolja , becsét

csökkenti , amihez nyúl. b) ígéretnek , fogadásnak,

szerzdésnek, barátságnak, áldásnak jele. Kezet adni

valamire v. valamihez. A jövend házastárssal kezet

fogni. Egymással kezet fogni. Kibékülésül kezet nyúj-

tani. Aldáskép kezét valakinek fejére tenni. Jobb kézre,

bal kézre, házasodni. Egy kézre dolgozni : egy czélra

(jó vagy rnsz értelemben). Itt a kezem; és add ide a

kezedet : a szóval tett és kézadással megersített igé-

AKA.T). NAGY 8ZÖTÁR. Ifi. KÖT.

i ret szent elttem, mint sapáink idejében, c) Ügyes-
ségnek , önállásnak jele. Ezen miinek , munkának se

keze, se lába. Valakit saját kezére bocsátani. Maga
kezére dolgozni. Ez nagyon kezemre van. Nem esik ke-

zemre v. kezem ügyébe, d) Hatalomnak, ernek, bírás-

nak jele. Mindnyájan Isten kezében vagyunk. Reánk
sulyosodott a sors keze. Kézre keríteni a tolvajokat.

Kezét rá tenni, v. (Szabó Dávid szerént :) kezet vetni

valamire, am. birtokába venni valamit, valamely jó-

szágot. Kezeit más vagyonára tette. Ellenség kezébe esett,

jutott. Ki nem kerülöd kezemet. Kezébe keríteni. „Deli

Kortván béget kezünkbe kerítsük." Thúry György
1548-ban. (Thaly K. gyjt.). Most adott Isten ke-

zemre, most élek veled kedvemre. (Népd.). Más ke-

zérl elütni, másnak birtokából, mint mondják : maga
kezére játszani, maga részére nyerni, szerezni. Hatal-

mas kézzel tartani , igazgatni a kormányt. A rablók

kezébl menekülni. Enyves , hosszú , ragadós , szurkos

kez, ki lopással szerez magának, ki, amint mondják
könnyen kezében felejt valamit , vagy amit szeme lát,

keze ott nem hagyja, e) Segítségnek, védelemnek jele.

Az ügyefogyottnak , üldözöttnek kezet nyújtani. Kezét

levenni valakirl, f) Jelenti magát a mköd sze-

mélyt. Sok kéz, sokat tesz. Sok kéz hamar kész. Áldott

a sok kéz, átkozott a sok száj. (Kmm.). Jó kezekre bizni

az ügyet. Rósz kezekben van az ország kormánya, g)
Divatban , munkában léteinek jele. Könyveid köz ké-

zen forognak. Sok kézen általment, mint a kopott pénz.

(Km.), h) Jelent irói, rajzolói , mütétez tehetséget.

Könny, gyors, ügyes, nehéz, lassú kéz. Ügyetlen kez
seborvos, i) Különösebb szólásmódok és közmon-
datok : kéz alatt e helyett : titkon v. titokban , úgy
látszik a német unter der Hand utánzása. Valakinek

kezére adni : valakinek czéljához, kívánságához képest

a dolgot ráhagyni, rábízni. Valakivel keze súlyát érez-

tetni: boszúállás vagy büntetéskép hárítani valakire va-

lamit. Kezet foghatnak (rósz értelemben) : egy húron

pendülnek, egyiknek a másik szemére nincs mit hány-

nia. Egy kézzel épít , mással ront. Minden embernek

jobban hajlik a keze maga felé : kiki közelebb van

magához , kitkit a saját java , elmenetele érdekel

leginkább. Mit kézzel ér , nem hajítja bottal ; más-

kép : amit kézzel érsz , ne hajigáld azt fával v. nem
kell azt fával hajigálni : amit kevesebb munkával

vagy ervel végezhetsz , ne keresd a súlyosabbat.

Kézhez adni v. szolgáltatni : általadni. Kezére adni :

valamiben segítségére lenni. Egymás kezére adni :

egymást közösen segíteni. Kézzel lábbal azon lenni :

minden igyekezettel. Nem akarok senkinek keze lába

lenni : nem akarom hogy valaki velem , különösen

munkámmal teljesen szabadon rendelkezhessék. Kis

ujjad mutatod , egész kezed kéri : mindig többet kö-

vetel. Mit jobb kezed müvei , ne tudja meg a bal. Kéz

után keletlen, lapát után sületlen, olyan , mint a ro-

szul sült kenyér, mondják oly dologról vagy válla-

latról, mely roszul kezelve bukott meg.

KEZA, puszta Bihar m. ; helyr. Kézá-ra ,
—n,

—ról,

42
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KÉZADÁS
,

(kéz-adás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn szerzdés vagy igéret vagy barátság jeléül ke-

zünket adjuk, azaz mással kezet fogunk.

KÉZBELI, (kéz-béli) ösz. fn. Bot
,
pálcza , do-

rong stb. melyet, mint védfegyvert vagy vereszközt

kezében tart valaki.

KÉZBESÍT , KÉZBESÍT ,
(kéz-be-s-ít) áth. m.

kézbesít-étt, htn. — ni v. — eni. Kézhez ad, kézhez

szolgáltat. Törvénykezési újabb mszó a német ,ein-

hándigen' vagy ,zustellen' értelemben, mely már na-

gyon közdivatúvá lett, noha ,szembesít' hason újdon

alkotású társával együtt példátlanul áll az összes

magyar nyelvbirodalomban, s utánzása nem ajánlható.

KÉZBESÍTÉS, KÉZBESÍTÉS
,
(kéz-be-s-ít-és)

fn. tt. kézbesítés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselek-

vés, midn valaki kézbesít.

KÉZBESZOLGÁLTATÁS, (kézbe-szolgáltatás)

1. KÉZHEZADÁS.
KÉZBILINCS

,
(kéz-bilincs) ösz. fn. Bilincs,

mely a kezeket egymással , vagy a lábakkal ösz-

szeköti.

KÉZBODOR, (kéz-bodor) ösz. fn. Az üngujjak

vagy a nruha ujjának végéhez varrott bodor , vagy

külön pereczforma bodor , melyet a kézfejre kötnek.

KÉZCSÓK, (kéz-csók) ösz. fn. Kézre adott csók.

Tiszteleti, kegyeleti, szerelmi kézcsók.

KÉZCSÓKOLÁS, (kéz-csókolás) ösz. fn. Valaki

kezének csókkal valló illetése. Kézcsókolással jelen-

teni ki valaki iránt tiszteletét. Az alattvalókat kézcsó-

kolásra bocsátani.

KÉZCSÖRGETYÜ, (kéz-csörgetyü) ösz. fn. Né-

mely jellemtánczokban, különösen spanyol tánczban

használt csörgetyü , melyet a tánczos markába szo-

rítva, üteny szerint csörögtet.

KÉZCSUKLÓ ,
(kéz-csukló) ösz. fn. Csukló a

kézgyökérben, mely a kézfejt és alkart öszveköti.

KEZD , (kez-d) áth. m. kezd-tem v. — ettem,

— tél v. — ettél, — étt, htn. —eni v. —ni. A kezd-

tem , kezdtél , kezdtünk stb. és tárgyi ragozásnál

:

kezdted , kezdte , kezdtük stb. alakokban a kiejtés a

d mássalhangzót a három mássalhangzó torlódása

miatt elhagyja , mintha volna : keztem , keztél

stb.). Gyöke egy a tagot jelent kez v. kéz szó-

val. V. ö. KÉZ. Szoros ért. am. valamire kezét te-

vén, munkába veszi , vagy mozgásba hozza , megin-

dítja. Ezen értelemnek felel meg a menést , eredést,

mozdulást jelent latin ordior és adgredior (,gradior'

szótól), és az initium (,ineo' szótól), a hellén á^ofiai

(fio^ojitttí mellett), a német beginven (ginnen , azaz

gehen szótól. Adelung). Különösen 1) A többi kö-

zött elsben tesz valamit. kezdi a munkát. A futást

te kezdetled. A port ö kezdte , nem én. 2) Bizonyos

dolognak elejét teszi , csinálja. Csak most kezdettem

meg az olvasást. Ma kezdik a szántást, a kapálást, a

szüretet. Rákezdeni valamit , am. elkezdeni. Rákez-

deni a nótát, tánczot. Rá rá kezd az esö, am. elhagy-

ja, ismét kezdi. Ki soha sem kezdi , soha sem végezi.

(Km.). Tüzesen kezdeni, fagyosan végezni. (Km.). Nem

csak ki jól kezdi, hanem jól is végzi, érdemel dicsére-

tet. (Km.). Jobb alant kezdeni, és fönt végezni. (Km.).

Gyakran mint közép, vagy önható ige tárgyeset nél-

kül használtatik. Az öreg elkezdett sírni , s a többi

követte. Jó id kezd lenni. 3) Átv. ért. és önható-

lag am. valamibe v. valamihez fog , kap , tehát mint-

egy kézzel indul feléje, hozzája vagy megy bele. Ezen

értelemben megfelel neki a hellén ím%eiQéco (^síg),

a latin incipit (a capiendo), a német anfangen (fan-

gen). íráshoz , olvasáshoz kezdeni. Építésbe kezdeni.

Hozzákezdeni a szántáshoz, vetéshez , aratáshoz. Bele-

kezdeni a nyomtatásba. Innen, midn valamit kezdünk,

a cselekvés viszonyban áll egy más cselekvéssel,

vagy a cselekvésnek eleje annak folytatásával és vé-

gével ; midn pedig valamihez kezdünk , akkor azon

viszony fejeztetik ki , mely a cselekv alany , és a

teend tárgy között létezik.

KEZDÉGÉL, (kez-d- ég- él) áth. és önh. m. kez-

dégél-t. Lassan lassan vagy ismételve kezd valamit

v. valamihez. Néha am. itt-ott kezd valamit, pl. Kez-

degelik a szüretet , am. némely szlkben már szüre-

telnek.

KEZDÉGÉLÉS, (kezd- ég- él- és) fn. tt. kezdé-

gélés-t, tb. — ék, harm, szr. — e. Cselekvés, melynél

fogva valamit vagy valamihez lassan-lassan, ismétel-

ve, vagy itt-ott kezdenek.

KEZDÉGET, (kez-d-ég-et) áth. m. kezdeget-tem,

— tél, —étt. L. KEZDÉGÉL.

KEZDÉGÉTÉS, (kez-d-ég-ét-és) 1. KEZDÉ-
GÉLÉS.

KEZDEMÉNY, (kez-d-e-mény) fn. tt. kezde-

mény-t , tb. —ék. 1) L. KEZDET. 2) Különösebben

azon cselekvény, midn valaki valamely szabály vagy

törvény alkotására, vagy bármely társas munkásság,

részvét , mulatság véghezvitelére más vagy mások

eltt tesz javaslatot. (Initiativa). A kezdemény nem

engem illet.

KEZDEMÉNYEZ, (kez-d-e-mény-éz) áth. m.

kezdeményeztem ,
— tél ,

— étt. Valamit kezdemény

alakjában terjeszt elé. Szabályt , törvényt kezdemé-

nyezni. Valamely társas munkálatot, részvétet , mulat-

ságot kezdeményezni.

KEZDEMÉNYEZÉS, (kez-d-e-mény-éz-és) fn.

tt. kezdeményézés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselek-

vés, illetleg indítványozás , mely által valamit kez-

deményezünk. V. ö. KEZDEMÉNYEZ.

KEZDEMÉNYI, (kez-d e-mény-i) mn. tt. kezde-

ményi-t, tb. —ek. Kezdeményt illet, ahhoz tartozó,

arra vonatkozó. Kezdeményi jog.

KEZDÉS, (kez-d-és) fn; tt. kezdés-t , tb. — ék,

harm. szr. — e. Cselekvés, melylyel valamit kezdünk.

Jó kezdésnek jó hagyás a vége. (Km.). V. ö. KEZD

.

KEZDET, (kez-d-et) fn. tt. kezdet-ét, harm. szr.

— e. 1) A cselekvésnek, dolognak, munkának eleje.

Kezdetben teremte Isten a mennyet és a földet. (Te-

|

rei '. KI. 1
)
„Mert tudja vala kezdettl fogván Jé-

i
zus, kik volnának hiendök.'' (Müncheni cod. János
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VI.)- Az ütközet ágyúzással vette kezdetét. A szüret

kezdete tegnap volt. Minden kezdet nehéz. (Kin.). Rósz

kezdetnek rosszabb a vége. 2) Bizonyos térnek , sor-

nak, számnak eleje. Itt van a Bakonyság kezdete. Út-

nak, utczának kezdete. A keresztény korszaknak kezdete

Urunk körülmetéltetése napjától vétetik. 3) Valaminek

eredete, származata, kiindulása. E város a múlt szá-

zadban vette kezdetét. Nemességének kezdetét az Ár-

pádokig fölviszi. E folyónak kezdete a Kárpátok-

ban van.

KEZDETALAP, (kezdet-alap) lásd : KEZD-
ALAP.

KEZDETBELI
,

(kez-d-et-bel-i) mn. tt. kezdet-

beli-t, tb. —ek. L. KEZDETI.
KEZDETBEN

,
(kezdetben) ih. Eleinte , mi-

dn bizonyos dolog kezdetét, eredetét vette. Ez csak

most van így , kezdetben máskép volt. Kezdetben kell

elfojtani a gonosz kívánságot.

KEZDETI, (kez-d-et-i) mn. tt. kezdeti- 1 , tb.

— ék. Kezdetben lev ; kezdetre vonatkozó. Kezdeti

kísérletek. Kezdeti munkásság. Kezdeti siker bátorít.

Kezdeti nehézségek. Máskép : kezdetbeli , kezdetleges.

KEZDETIK, (kez-d-et-ik) külsz. m. kezdet-tem,

— tél, — étt. (Cselekv alakban : kezdettem v. kezd-

tem stb.). Amit kezdenek, amit kezd valaki. Mai kor-

ban ritkán használják, régente többször jött elé, még
pedig ,kezddik' helyett is. „Itt kezdetik Sz. Márk
evangélista könyvö. " Tatrosi cod.

KEZDETILEG
,
(kez-d-et-i-leg) ih. Kezdetkor,

kezdés közben, kezdeti állapotban.

KEZDETLEG
,

(kez d-et-leg) lásd : KEZDE-
TILEG.

KEZDETLEGES, (kez-d-et-leg-és) mn. tt. kez-

detleges-t v. — et , tb. — ék. L. KEZDETI.

KEZDETNÉLKÜLI
,

(kezdet-nélküli) ösz. mn.

Aminek nincs kezdete.

KEZDETT, (kez-d-étt) mn. tt. kezdétt-et. Ami-

nek eleje munkába vétetett , mihez már hozzáfog-

tak. A tavaszkor kezdett építést szre bevégezni.

KÉZDI-MÁRTONOS , erdélyi székely falu a

Kezdi székben; helyr. — Mártonos-ra ,
— on, — ról,

KEZDISZEK, a székelységi Háromszék egyike.

KEZDI-VÁSÁRHELY, erdélyi székely mezv.
a Kézdi-Székben, helyr. — Vásárhely-re,—én,—röl.

KEZD
, (1), (kez-d-) mn. tt. kezdö-t. 1) Aki

valamit kezd. Járni, beszélni kezd kisdedek. 2) Ami-
vel kezdenek valamit, elejét veszik valaminek. Ez ér-

telemben a viszonynévvel öszvetett szót alkot
,
pl.

kezdöbeszéd, kezdbet.

KEZD
, (2) ,

(kez-d-) fn. tt. kezd-t. 1) Aki
bizonyos dolgot , vagy dologhoz csak most kezd , ki

valamiben még ujoncz, nem gyakorlott. Iskolai kezd.

A gazdálkodásban még csak kezd vagyok. Kezd mun-
kája v. müve. 2) Vállalkozó , ki több mások között

bizonyos cselekvésben els. O volt a kezd , mi csak

példáját követtük. A kezdt illeti leginkább a dicsség

vagy gyalázat.

KEZDOALAP
,
(kezd-alap) ösz. fn. Valamely

munka vagy tanulmány elkezdésében a vezérelv.

KEZDBESZÉD, (kezd-beszéd) ösz. fn. El-

beszéd, mely az illetket az eléadandó tárgynak meg-

hallgatására készíti el.

KEZDBET, (kezd-betü) ösz. fn. 1) Az ábé-

czében az els bet, t. i. A v. a 2) Azon bet, rnely-

lyel valamely szó , vagy mondat kezddik. 3) Külö-

nösen azon bet, melylyel új szakaszt vagy verssort

kezdünk. Kis kezdbetk, nagy kezdbetk.

KEZDDARAB, (kezd-darab) ösz. fn. L. NYI-

TÁNY.
KEZDDÉS

,
(kez-d-ö-öd-és) fn. tt. kezdödés-t,

tb. —ék, Állapot, cselekvés, midn valami kezddik.

KEZDDIK, (kez-d--öd-ik) belsz. m. kezdd-

tem, — tél, —ött. Ami küls erszak nélkül, — leg-

alább látszólag, — s mintegy önmaga erejénél fogva,

önmagára visszahatva ered , vagy indul meg s fog a

mködésbe. Kezddik a förgeteg , es , zápor. Kezd-

dik a tavasz, ngár, ösz, tél. Kezddik a tanácskozás,

harcz. Csak most kezddik a hadd el hadd. Ezen ige-

alakot az általánosan elterjedt szokás szerént kül-

szenved értelemben is használják , kezdetik helyett,

mely a nép nyelvén ritkán fordul elé : Kezddik a szán-

tás , vetés. Kezddik a szüret. Kezddik az aratás.

Egyébiránt ezeket is lehet akként értelmezni , hogy

a szántás , vetés , aratás , szüret mintegy személyesí-

tetteknek vagy öntevékenységü lényeknek gondoltat-

nak, mint az évszakok is.

KEZDISKOLA, (kezd-iskola) ösz. fn. Iskola

a tanulni kezdk számára ; elemi tanoda.

KEZDSOR, (kezd-sor) ösz. fn. Els sor, me-

lyen az irást vagy nyomtatást kezdik. A kezdsort

valamivel nagyobbacska betkkel írni. A kezdösorra

vigyázni kell, hogy egyenes legyen.

KEZEBELI, (kez-e-beí-i) mn. tt. kezebeli-t , tb.

—ek. Kezében lev. Kezebeli könyv, irás, bot, páleza.

KEZEL, (kez-el) áth. m. kezel-t. 1) Szoros tu-

lajd. ért. valamit kézzel tesz , rendez , csinál. A do-

hányszedést
, fzést , öszverakást , osztályozást kezelni.

A posztógyárban, ki a gyapjútisztítást, ki a fonást, ki

a szövést, ki a festést kezeli. 2) Szélesb és átv. ért.

valamivel bánik , valaminek rendbehozása , rendben

tartása felöl intézkedik
,
gondoskodik , rendelkezik.

Valakinek ügyeit, jószágait, pénzét kezelni. Roszul ke-

zelni az árvák pénzeit. Az iratokat kezelni.

KEZELÉS, (kez-el-és) fn. tt. kezelés-t, tb. —ék.

Cselekvés , midn valaki valamit kezel. Dohányke-

zelés. Pénzkezelés. Iratok kezelése. Jószágok kezelése.

KEZELÉSI, (kez-el-és-i) mn. tt. kezelési-t , tb.

—ek. Kezelésre vonatkozó , azt illet. Kezelési mód.

Kezelési szabályok. Kezelési költségek.

KEZELÉSMÓD
,

(kezelés-mód) ösz. fn. Azon

mód, vagy modor, mely szerént valami kezeltetik.

KEZEL, (kez-el-) mn. és fn. tt. kezelö-t. Aki

valamit kezel. Aruk vásárlását vagy eladását kezel

42*
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biztosok. Különösen személy, kinek hivatása vagy kö-

telessége valamit kezelni. V. ö. KEZEL.
KEZEL, (kéz-el) sz. fn. Az ingujj elejének

szegélye vagy korczolata.

KEZELI
,

(kez-el-ö-i) mn. tt. kezelöi-t , tb.

— ek. Kezelre vonatkozó ; kezelt illet. Kezeli el-

járás. Kezeli díjak.

KÉZENKÖZÖN
,
(kézen-közön) ösz. ih. A szé-

kelyeknél am. közösen, több kéz között. (Kriza J.).

KEZES, (1), (kez-es) mn. tt. kezes-t v. — et,

tb. — ek. 1) Akinek vagy minek keze van. Kezes út-

mutató. 2) Mondják állatról , mely szelíd vele-bánás

által kézhez szokott, a hozzá nyúlástól nem fél. Kezes

ló. Kezes csikó, kezes bárány. 3) Kezes ökör, a járomban

am. kéztl, t. i. jobb kéztl való ökör. V. ö. HAJ-
SZOS. 4) Átv. ért. lopogató, csilleget, enyves kez,
kinek amit szeme lát, keze ott nem hagyja. Kezes cse-

lédtl nehéz óvakodni.

KEZES
, (2) ,

(kez-es) fn. tt. kezes-t , tb. —ék,

harm. szr. —e. Általán, aki másért kezét, azaz igére-

tét adja , vagyis ki másnak mintegy kezébe , hatal-

mába biztosítékul adja magát vagy ajánltatik va-

laki által. Különösen 1) Oly személy, ki, mint mon-
dani szokás, másért jót áll, pl. lekötelezi magát, hogy
valakinek adósságát lefizeti , ha az nem képes ezt

tenni. Ha veszni akarsz, légy kezes másért. (Km.). Ke-

zes fizess. (Km.). 2) Ki erkölcsi vagy anyagi biztosí-

tékot nyújt a felöl, hogy bizonyos személy meg nem
szökik , vagy kell idben az illet hatóság eltt

megjelenik. 3) A népek közti szerzdésekben , bé-

kekötésekben kijelölt bizonyos személy , ki a szer-

zdés biztosításául az ellenfél kezébe adatik , más-

kép : túsz. E szóról Molnár Albert szerént sajátsá-

gos kiavult kifejezések : kezest vesz
,

(satis accipit),

azaz kezest fogad el, kezest adat magának; kezest vet,

(satisdat.)

KEZESKÉDÉS
,
(kez-es-kéd- és) fn. tt. kezeské-

dés-l, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, melynél

fogva valakiért kezeskedünk. V. ö. KEZESKEDIK.
KEZESKÉDÉSI, (kez-es-kéd-és-i) mn. tt. kezes-

kedési-t, tb. —ek. Kezeskedésre vonatkozó. Kezeske-

dési teher, kötelesség. Kezeskedési jogviszony.

KEZESKEDIK, (kez-es-kéd-ik) k. m. kezesked-

tem, — tél, —étt. Valakiért mint kezes jót áll, magát
másért felelssé, kötelessé, adóssá teszi.

KEZESLEVÉL
,

(kezes-levél) ösz. fn. Okirat,

mely által valaki kötelezi magát , hogy másért kezes

leszen. V. ö. KEZES.
KEZESSÉG, (kez-es-ség) fn. tt. kezesség-ét,

harm. szr. — e. Ajánlat, vagy ígéret , vagy kötele-

zettség , melynél fogva valaki egy másikért kezes.

Valakit kezességért kérni. Valaki mellett kezességei vál-

lalni. A foglyot kezességi-e kiereszteni.

KEZESSÉGI, (kez-es- ség-i) mn. tt. kezességi l,

tb. — ek. L. KEZESKEDÉSI.
KEZESTÁRS, (kezes-társ) ösz. fn. Személy, ki

másod vagy többed magával kezeskedik valakiért v.

valamiért. Az adósságot a kezestársakon megvenni.

KEZETLEN
,

(kezetlen) mn. tt. kezetlen-t, tb.

— ék. Kéz nélküli, aminek vagy kinek keze nincsen.

Kezetlen útmutató. Kezetlen nyomorék, koldus.

KÉZFEGYVER, (kéz-fegyver) ösz. fn. A kato-

nák kisebbféle fegyvere , mint a lovasok pisztolya,

karabélya, s általán minden fegyver, melyet egy em-

ber kezelhet, különböztetésül az ágyunemüektöl.

KÉZFEJ
,
(kéz-fej) ösz. fn. Köz értelemben je-

lenti a kéznek fels lapját , melynek alsó oldalát te-

nyér-nek mondjuk. Szorosb ért. a kézlapnak azon ré-

sze, mely a kézgyökérhez, tehát a kéz marjához leg-

közelebb van. (Carpus). Személyragozva : kezem feje,

kezed feje stb.

KÉZFODOR
,

(kéz-fodor) ösz. fn. 1. KÉZBO-
DOR.

KÉZFOGÁS, (kéz-fogás) ösz. fn. 1) Széles ért.

cselekvés , midn ketten igéret , szerzdés , idvezlot,

barátság , engeszteldés stb. jeléül egymással kezet

fognak. Kézfogással idvezleni valakit, vagy válni el tle.

2) Szór. ért. innepélyes cselekvés, midn a jegyesek

egymással kezet fogva házasságot ígérnek egymás-

nak. V. ö. KÉZFOGÓ.

KÉZFOGLALVÁNY
,
(kéz-foglalvány) ösz. fn.

I 1. KÉZIZÜLET.
KÉZFOGÓ, (kéz-fogó) ösz. fn. Innepélyes szer-

zdés a jegyesek között , melynél fogva bizonyos

szertartások mellett egymásnak házasságot Ígérnek,

!
fogadnak, lekötnek. A népies kézfogó a kér és kia-

dó násznagyok közti vitatkozó alkudozás , és felese-

lés, s az úgynevezett jegyadománynak vagy nöhozo-

mánynak is meghatározása után megy végbe, gyürü,

és többnyire kendváltás által. A kézfogót megelzi

a szintén bizonyos szertartással járni szokott kér és

háztznézés.

KÉZFOGÓI, (kéz-fogói) ösz. mn. Kézfogóra vo-

natkozó. Kézfogói szokások, szertartások.

KÉZF, (kéz-f) 1. KÉZFEJ.

KÉZGYÁR, (kéz-gyár) ösz. fn. Gyár, ház, épü-

let , melyben kézmívek készittetnek. Jobban : kézi

gyár ; ellentéte : gépi gyár. Ha ,gyár' alatt oly m-
házat értünk, melyben nagyobbszerü, különösen gz-
gépek segítségével zik a müipart ; akkor kézgyár

vagy kézi gyár nem is egészen szabatos kifejezés

;

helyesebb : kézmüház , kézmüintézel , egyszerbben :

mhely.

KÉZGYÁRI, (kéz gyári) ösz. mn. Kézgyárra

vonatkozó, ahhoz tartozó, abban létez. Kézgyári fog-
lalkodás. Kézgyári munkások.

KÉZGYÖKÉR, (kéz-gyökér) ösz. fn. A kézfej-

nek töve , mely a csuklóval közvetlen kapcsolat-

ban van.

KÉZHÁT, (kéz-hát) ösz. fn. A kéznek azon

lapja, mely a tenyérrel ellenoldalu.

KÉZHÁTBR, (kéz-hát-br) ösz. fn. Br , me-
lyet a csizmaziák, midn kemény talpat varrnak, hü-

velyken által a kézhátra szoktak húzni , hogy a fo-

nal ne sértse a kezet.
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KEZHÉZADAS, (kézhéz-adás) ösz. fn. Cselek-

vés , midn valamit másnak kezébe általadunk , kéz-

besítés.

KÉZHÉZADÓ
,
(kézhéz-adó) ösz. fn. Személy,

ki valamit másnak kezébe ad
,

pl. ki a küldött leve-

let vagy pénzt az illetnek saját kezébe szolgálja.

KÉZHÉZSZOLGÁLÁS , KÉZHÉZSZOLGÁL-
TATÁS, (kézhez- szolgálás v. —szolgáltatás) 1. KEZ-
HÉZADAS.

KÉZI
,

(kéz-i) mn. tt. kézi-t , tb. — eh 1) Mit

kézzel teszünk. Kézi munka, kézi m, kézi foglalatos-

ság. 2) Mit csak a kéz által hozunk mködésbe. Kézi

malom, kézi sajtó, kézi ül. 3) Ki kezével végzi nap-

számát vagy gyári foglalatosságát. Kézi munkás. 4)

Mit kézben vagy kézen szokás hordani. Kézi kosár,

kézi kaloda. 5) Mindennapi, közhasználatú. Kézi könyv.

Kézi eszköz.

KÉZÍJ, (kéz-íj) ösz. fn. íj, melyet kézben tartva

szoktak használni , különböztetésül ama régen diva-

tozott, és nagyobbszerü aczél íjtól, melyet hadi sze-

kérre kötve lovak által vontattak. V. ö. ÍJ.

KEZÍJAS
,

(kéz-íjas) ösz. mn. és. fn. Kézíjjal

ellátott, fegyverzett. Különösen, vitéz, ki kézíjjal szo-

kott harczolni.

—KÉZIK , —KZIK , mélyhangon : —K-
ZIK, összetett igeképz , mely átható, ritkán önható

igékbl, de gyakran nevekbl is úgynevezett közép

igéket alkot, melyek némileg cselekv, némileg szen-

ved vagyis kényszer értelemmel bírnak
,

pl. ütkö-

zik ,üt' is ,üttetik* is ; zárkózik maga magát zárja
;

hadakozik hadat visel mások ellen és mások ellene.

Néha váltakozik —kédik ,
— ködik ,

—kodik hason-

hangu képzkkel, pl. gondolkodik gondolkozik, szá-

nakodik szánakozik , ellenkedik ellenkezik. Egyébiránt

1. —AKODIK.

KÉZÍRÁS
,

(kéz-irás) ösz. fn. Személyr. kéz-

irás-om ,
—od ,

—a stb. vagy : kezem irása , kezed

irása, stb. A betknek és szóknak kézzel , vagyis

kézbefogott íróeszközzel való alakítása , különbözte-

tésül a nyomtatástól. E szó cselekv értelemben vé-

tetvén jelenti magát azon mködést, midn valaki ír.

Kézírással keresni kenyerét. V. ö. KÉZIRAT.

KÉZIRAT, (kéz-irat) ösz. fn. 1) Széles ért. oly

irat, azaz betk, szavak, mondatok , melyeket valaki

önkezével írt. Saját kéziratára ismerni. 2) Szorosb

ért. kézzel irt m, iromány, pl. levelek, költemények,

könyvek, stb. különböztetésül a nyomtatványtól. Régi

kéziratok gyjteménye. Valamely nyomtatványt az ere-

deti kézirat után kijavítani.

KÉZIRATI
,

(kéz-irati) ösz. mn. Kéziratra vo-

natkozó ; kéziratbeli; kézirathoz tartozó. Kézirali ha-

sonlóság. Kézirati hibák. Kézirati lapok, ivek.

KÉZÍV, (kéz-ív) ösz. fn. 1. KÉZÍJ.

KÉZÍVES
,

(kéz-íves) ösz. mn. és fn. 1. KÉZ-
ÍJAS.

KÉZIZOM
,
(kéz-izom) ösz. fn. Izom a kézen.

KEZIZÜLET, (kéz-izület) ösz. fn. ízület, mely

a kézgyökeret a forgóval öszveköti.

KÉZJEGY, (kéz-jegy) ösz. fn. 1) Valamely jegy

a kézen. 2) Az aláírásban a név mellett használtatni

szokott valamely különös húzás vagy húzások akár

egymás mellett, akár összerántva, többnyire a végett,

hogy a névaláírást nehezebben lehessen utánozni.

(Manupropria).

KÉZJÓS, (kéz-jós) ösz. fn. Jós , ki a kézbl,

különösen a tenyeret általszeg vonásokból jöven-

dt mond.

KÉZJÓSLAT, (kéz-jóslat) ösz. fn. Jóslat, a te-

nyér vonásaiból s azoknak kifejldöttségébl.

KÉZKENDÖ
,
(kéz-kend) ösz. fn. Szoros ért.

kezeket törl ruha. Szélesb ért. kend, melylyel mo-

sás után kezünket, arczunkat stb. megtöröljük.

KEZKENO, (kéz-ken) ösz. fn. szószerénti szo-

ros ért. am. kezet ken , vagyis inkább megtöröl

ruha. Szokott ért. orrfuvásra használt kend ; zsebbe-

való, zsebkend.

KÉZKOSÁR
,

(kéz-kosár) ösz. fn. Szoros ért.

kosár , melyet kézben szokás hordani
;
jobban : kézi

kosár. Különben am. karkosár.

KÉZKOSÁRKA, (kéz-kosárka) ösz. fn. Kis kéz-

kosár.

KÉZKÖSZVÉNY, (kéz-köszvéuy) ösz. fn. Kösz-

vényféle kór, mely a kezet gyötri ; különböztetésül a

lábköszvénytl , mely a lábban fészkeli meg magát.

V. ö. KÖSZVÉNY.
KÉZLÁB, (kéz-láb) ösz. ih. Ily kettzött alak-

ban egészen határozói értelm, mintha a kézzel lábbal

v. kézen lábon ragozott szókból volna összehúzva.

Csak hogy ép kézláb hazajöhettem, azaz ép kézzel

lábbal. Négykésláb járni, csúszni , mászni , am. két

kézen két lábon.

KÉZLAP, (kéz-lap) 1. KÉZ alatt.

KÉZLÁBMAJOM, (kéz-láb-majom) ösz. fn.

Mintegy másfél lábnyi hosszúságú majomfaj Déli-

Amérikában, mely négykézláb szokott járni. (Simia

conita).

KEZMÁS, (kéz-más) ösz. fn. Valamely kézirat-

nak vagy néviratnak akár kézzel , akár nyomtatással

(réz- , knyomattal stb.) utánzott másolata. (Facsi-

mile).

KÉZMÁSOL, (kéz-másol) ösz. áth. Kézmást

vagy másokat készít. V. ö. KEZMÁS.

KÉZMÁSOLÁS, (kéz-másolás) ösz. fn. Kézmás-

nak vagy másoknak készítése.

KÉZMÁSOLAT, (kéz-másolat) ; 1. KÉZMÁS.

KÉZMEDENCZE, (kéz-medencze) ösz. fn. Me-

dencze, melyben kezeinket és arczunkat mossuk, kü-

lönböztetésül a lábmedenczétl. V. ö. MEDENCZE.

KÉZMÍV, (kéz-mív) ösz. fn. 1. KÉZM.
KÉZMÍVES v. -MÍVES, (kéz-míves) ösz. fn.

Személy, ki bizonyos mesterséghez tartozó kézmívek

csinálásával foglalkodik. Czéhbeli, ügyes kézmivesek.
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Kontárkodó, ügyetlen kézmivesek. Hazai kézmivesek

által dolgoztatni.

KÉZMOSDÓ, (kéz-mosdó) ösz. fn. lásd : KÉZ-
MEDENCZE.

KÉZMOZSÁR, (kéz-mozsár) ösz. fn. 1) Pattan-
|

tyúféle mozsár, melybl kis gránátokat és gömböket
ldöznek. 2) Szakácsok, gyógyszerészek stb. kis mo- 1

zsara. V. ö. MOZSÁR.
KÉZMUNKA , szokottabban : kézi munka. L.

|

KÉZM.
KEZMÜ, (kéz-mü) ösz. fn. Széles ért. minden

j

mii vagy munka, melyet kézzel szokás tenni. Szorosb
I

ért. bizonyos mesterséget, ügyességet feltételez mii,
|

különösen minden készítmény, mely nagyobbszerü, s

különösen gzgépek nélkül közvetlenül mesterembe-

rek, iparosok kezeibl kerül ki. Vasból, csontból, fá- !

ból, gyapjúból stb. készített kézmivek. Kézmívekkel ke-

reskedni. V. ö. M.
KÉZMÜHÁZ, (kéz-mü-ház) ösz. fn. Ház , mü- !

hely, épület , melyben kézmíveket csinálnak, gyárta-
'

uak. V. ö. KÉZGYÁR.

KÉZMÜINTÉZET. (kéz-mü-intézet) ösz. fn. L. I

KÉZMÜHÁZ.
KÉZMISKOLA

, (kéz-mü-iskola) ösz. fn. Is-
j

kóla , melyben a növendékek kézmüvesekké képez-

tetnek. V. ö. IPARTANODA.

KÉZMÜTAN, (kéz-mü-tan) ösz. fn. Kézmüvek
készítési módját tárgyazó ismeretek, illetleg okta-

tások.

KÉZMVES
,

(kéz-müves) ösz. fn. 1. KÉZMI-
VES. V. ö. MÍVES.

KÉZMÜZET, (kéz-müzet) ösz. fn. Kézmivek
összesége valamely városban vagy tartományban

,

vagy országban stb.

KÉZNYEL, (kéz-nyel) 1. KÉZSZÁR.
KÉZNYIL, (kéz-nyil) ösz. fn. NyiI, melyet nem

ijjal lnek, hanem kézzel vetnek el , vetdárda.

KÉZNYUJTÁS, (kéz-nyujtás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valakinek kezünket nyújtjuk. Barátságos,

engesztelési kéznyujtás.

KÉZRAJZ, (kéz-rajz) ösz. fn. Szabad kézzel,

különösen tollal, ónnal, krétával stb. csinált rajz.

KÉZSAJTÓ, (kéz-sajtó) ösz. fn. Kisebbféle

nyomdai sajtó, melylyel egy ember elbánik
;
jobban :

kézi sajtó.

KÉZSZÁNTÓLAG, nem más , mint kétszántó-

lag , a t a sziszeg sz eltt szintén sziszeg z-vé ha-

sonulván.

KÉZSZAPPAN, (kéz-szappan) ösz. fn. Kezeket

mosni való szappan, kézi szappan.

KÉZSZÁR, (kéz-szár) ösz. fn. A széles ért. vett

kéznek alsó fele, a könyök és kézgyökér között, mint

a lábszár a lábnak azon része , mely térdtl bokáig

nyúlik. Máskép : alkar. Személyragozva : kezem szára,

kezed szára, keze szára stb. Ellenben : kézszáram, kéz-

szárad stb. nem igen van szokásban. Száradjon el a

kezed szára.

KEZSZOLGALAT, (kéz-szolgálat) ösz. fn. Szol-

gálat , melyet valaki bizonyos kézi munkával tesz,

kézi szolgálat ; ellentéte : igás szolgálat, melyet va-

laki igásmarhával és szerszámmal teljesít.

KÉZSZORÍTÁS, (kéz-szoritás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valakinek kezét megszorítjuk. Barátságos,

szerelmi kézszorítás. Idvezlö, búcsúzó kézszorítás.

KÉZT, (kéz-t) ösz. fn. 1. KÉZGYÖKÉR.
KÉZTÖRL

,
(kéz-törl) ösz. fn. Kezeket tö-

rölni való kend.

KEZTUSA, (kéz-tusa) ösz. fn. Az egymással

öszvecsapott és egybekeveredett ellenfelek vereke-

dése karddal, dárdával, szuronynyal stb.

KEZTYÜ , KEZTYÜ ,
(kez-tyü , kéz-t, azaz

kéz-tev , mibe a kezet teszik, mint elöt am. elte-

v) 5 fn. tt. keztyüt. A szoros értelemben vett kéznek

takarója. Ujjas keztyü, melynek öt ujja van. Hüvelykes

keztyü, melynek csak hüvelykje van. Nyári, téli keztyü.

Selyem, pamut, br keztyü. Kis keztyü, nagy keztyü.

Csak akkora , mint egy keztyü. Megtanítlak keztyüben

dudálni, v. fütyölni. Felhúzni, lehúzni a keztyüt. Be-

esett mint a kis keztyü. (Km.). Hej huj vas keztyü !

(Népd.). Keztyüt vetni v. dobni valaki elébe : párbajra

híni. Fölvenni a keztyüt : a kihívást elfogadni. Mind-

kett annyi is : versenyre híni ; és : ráállani.

KEZTYÜBOLT, (keztyü-bolt) ösz. fn. Bolt,

melyben keztyüket és egyéb keztyüsmunkákat

árulnak.

KEZTYÜS
, (1) ,

(kez-tyü-ös) mn. tt. keztyüs-t

v. —et , tb. —ek. 1) Keztyüvel v. keztyükkel ellá-

tott, ruházott. Keztyüs kéz. 2) Keztyük tartására való.

Keztyüdoboz. 3) Keztyük árulására használt. Kez-

tyüsbolt.

KEZTYÜS
, (2) ,

(kez-tyü-ös) fn. tt. keztyüs-t,

tb. — ök. Mesterember, ki keztyüket készít, vagy

kalmár, ki keztyüket árul.

KEZTYÜSÁM, (keztyü-sám) ösz. fn. Sám, vagy-

is forma , melyre a keztyücsinálók ráfeszítik a mun-

kában lev keztyüt.

KEZTYÜSÁRU, (keztyüs-áru) ösz. fn. Mü, mint

áru, melyet keztyüsök szoktak csinálni, pl. keztyíi,

nadrágtartó, kötszíj stb.

KEZTYÜSBOLT
,

(keztyüs-bolt) ösz. fn. Bolt,

melyben keztyüket s más keztyüsmunkákat árulnak.

KEZTYÜSMUNKA
,
(keztys-munka) ösz. fn.

I. KESZTYÜSÁRU.
KEZTYÜSPORTÉKA. 1. KEZTYÜSÁRU.
KEZTYÜSSÉG, (kez-tyü-ös-ség) fn. tt. keztyüs-

ség-ét , harin. szr. — e. Keztyüs munkák készítésével

foglalkodó mesterség. Kezlyüsséget tanulni.

KEZTYÜTLEN
,
(kez-tyü-tlen) mn. tt. keziyüt-

len-t, tb. — ek. Amin vagy miben nincs keztyü.

KEZTYÜVIRÁG, (keztyü-virág) ösz. fn. A gomb-
erny nem növény hegyi faja. (Sanicula europaea).

KÉZÜGYÖN, (kéz-ügyön) ösz. ih. A székelyek-

nél Kriza J. szerént am. keze ügyibe, készenkapha-

tólag. Kézügyön tartani valakit.
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KEZÜLO
,
(kéz-ül) ösz. fn. Kis ül , melyet

könny ide-oda tenni , kézi ül. Ezüstmivesek kéz-

ülöje.

RÉZVAS, (kéz-vas) ösz. fn. Vas perecz , mely

a kézszárat szorítja, s melybea rablánczot belefzik.

KÉZVONÁS
,

(kéz-vonás) ösz. fn. 1) Általán

egyes vonás az Írásban. 2) Különösen azon sajátságos

jelleme , illetleg alakja, fekvése, összeköttetése stb.

a betknek , melyekbl valakinek keze Írására ráis-

merni lehet.

KÉZVONÓ
,
(kéz-vonó) ösz. fn. Faragók, pl. a

kerékgyártók , kádárok kétnyelü vonókése , melyet

különösen akkor használnak , midn a faragószéken

dolgoznak. Máskép : kétnyelükés.

KÉZZELFOGHATÓ, (kézzel-fogható) ösz. mn.

Amit kézzel tapintani, megfogni lehet. Átv. értelem-

ben könnyen felfogható ; szembeötl , vagy oly vilá-

gos és kétségtelen , mint amit kezünkkel közvetlen

illetünk. Kézzelfogható igazság. Kézzelfogható csa-

lárdság.

KÉZZELFOGHATÓLAG
,

(kézzel-foghatólag)

ösz. ih. Oly módon , hogy azt kézzel illetni lehet.

Átv. ért. könnyen felfoghatóképen ; szembeötlleg
;

teljes világossággal.

KÉZZELFOGHATÓSÁG
,

(kézzel-foghatóság)

ösz. fn. Kézzelfogható minség. V. ö. KÉZZELFOG-
HATÓ.

KÉZSMÁRK, 1. KÉSMÁRK.
KI, (1), régies indulatszó, megfelel a latin quam,

góth hwaiwa, hwan, (honnét a német ívie , svéd hwi)

szanszkrit : kaip stb. pl. Ki hamar elmúlik minden !

Ki sok kemény fának lágy a gyümölcse ! (Faludi). Jaj

ki nagy bánatom ! hogy szivem hervasztom (1672. év-

bl. Thaly K. gyjt.). A dunántúli nyelvjárásban

Vass József szerént ma is divatos : vajki ! pl. vajki

jó ! e helyett vajmi jó ! Ki nehéz mindennek eleget

tenni. (Szabó D.). Vajki (=yajmint) szeretném (Ugyan-

az). Egyébiránt vajki ! szokottabban : vajmi, v. csak :

mi! pl. (Vaj)mi édes a visszaemlékezés ! (Vaj)mi kevés

örömet élvezünk ! ( Vaj)mi keserves állapot ez a miénk !

Különösnek látszhatik, hogy értelemre nézve a ki in-

dulatszóval teljesen megegyezik a be ! v. beh, ha t. i.

itt a ki annyi volna mint ex, a. be pedig am. in-

tro ; de ezen alapértelmekitt föl nem tehetk, hanem a

távolitó ki és vágyó ki, másfell a beható be és vágyó be

csak mint hasonhanguak (homonymak), de nem mint

ha8onjelenté8Üek tekintendk. A vágyó be szóban a

fúvás az alaphang, mely beh alakjában mind ab
ajakhanggal , mind a /<-val kifejeztetik ; a ki szó pe-

dig ez értelemben is , a mi vagy mely felcserélésébl

eredett, mint a névmásoknál. V. ö. KI, (4).

KI, (2), igeköt, és ih. általán am. bizonyos

térbl , körbl , helybl elhajló , eltér irányban. Te-

hát a k itt is elhajlást jelent. Ellentéte be. Erdélyie-

sen , és némely régi irók szerént kii , honnan Icün,

künn, kül, küls, küvül erednek, melyeknek ellenté-

teik : ben, benn, bel, bels, belill. A kün, künn, küvül

szokottabban : kin , kinn , kivül. Ellenben a Ml, kilsö

csak tájbeszédben , s némely régi irományokban
fordul elé ; kilül

,
(a régi magyar Passióban : külöl)

helyett országszerte kivül (a Tisza mellett : kivel is)

divatozik. Fokozva kiebb v. ki-j-ebb v. kilebb v. kü-
lebb. Minthogy ezen ki alatt a távolodás vagy távo-

lítás fogalma lappang, rokon vele a lágyabb, a lovat

mozgásra, menésre nógató kit indulatszó, pl. Hifakó!
mozogj, menj fakó. Másfelöl a Aü-nek megfelel adisznót
z, távolitó hü ! A hi távolitóhoz közel áll a szláv un,

pl. widal= kiadni, ioibiratz= ki válogatni, ioihnat= ki-

haj tani. A hellén : ix, í|, és latin ex, persa ez szinte

rokonok ezen ki szóval ; ide számitható tótoo, (enge-

dek, tovább állok) ige is. A régieknél néha találjuk

kivé v. küve alakban, melyekben a ve egyezik a ,hova'

szó va képzjével. Azon állítás , hogy ez volna az

eredeti alak, nincs igazolva, hiszen a legrégibb bib-

liafordításokban sehol elé nem fordul ; s ugyanazon
nyelvemlékben sokszor egyszerre találjuk mind a ,ki'

mind a ,kive* alakokat, pl. a Carthausi névtelennél a
81. lapon (Toldy F. kiadása). 1) Tulajd. ért. am.
bizonyos térnek , körnek , helynek belsejébl távo-

lodva vagy távolítva. Ki s be. Egyik kimegy, a másik be-

jön. Se ki, se be, mint az ablakfa (km.). Kivenni vala-

mit a zsákból. Kimenni a házból. Kiszökni a várból.

Kirakni a ruhákat a szekrénybl. „És kivetek tet a
város küvl." „Kieredvén megyén vala a kietlen

helyre." (Münch. cod.). 2) Ami együtt volt, azt szét-

helyezve, elválasztva, tehát egymástól távolitva. A
kalmár kirakja áruit. Pénzt osztani ki a szegények kö-

zött. Kifejteni hüvelyébl a babot. Kibontani a kévét,

batut. „Kimennek vala kedég az ördögök sokakból."

„Es kinyojtván Jézus kezét, illeté tet." (Münch.
cod.). 3) Az elrejtetíet, elzártat eléállitva rejtekébl,

tudomásra, napvilágra hozva. Kibeszélni a titkot. Ki-

nyomtatni a kéziratot. Kihiresztelni valamit. Kitárni a
kaput. Kigondolni, kitalálni valamit. „És kihirhevék

ö hire mend Siriában." Münch. cod.). 4) A kedélyre

vonatkozólag am. a kedves, vagy kedvetlen érzelme-

ken mintegy túlesve , túlmenve. Kisírni-, kibúsúlni-,

kipanaszolni-, kiharagudni magát. Kimulatni-, kivi-

gadni-, kiörülni magát. Kiállani a fájdalmat, kínszen-

vedést. Kibékülni valakivel. 5) Valaminek végére jár-

va, tehát mintegy kimenve, távozva belle. Kialudt a

gyertya, azaz nincs benne többé tz. Kiégett a pipa.

6) Valamit teljesen, tökéletesen végrehajtva, azaz a

munkán mintegy túl esve, túl menve. Kicsinálni, ki-

dolgozni , kikészíteni valamit. Kifürkészni, kikutatni

valamit.

Értelmének több árnyéklitait lásd az egyes ki

összetételek alatt.

KI? (3), kérd névmás , melynek hangokban
megfelel a török kim, kurd ke, lei (Beregszászi), latin

quis, quae, quid, zend ko (Beregszászi), az ion-hellén

helykérd xrj , hindu kasz, ka, kin, orosz koi, góth

hwas, hwo, hwa (melybl a h a nemeiben már elma-

radt), a magyar visszahozó névmás : ki, mint több

más nyelvekben
,

pl. a persa nyelvbeu is, ilyen a
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finnben is kuka (Fábián István). A szláv kdo-b&n is

a ki látszik lappangani , mintba volna : ki do , ki to,

ki az ? Fnévileg és egyedül személyrl használjuk :

ki volt itt? kijár itt? „Ki ez, ki beszél káromlato-

kat?" „Ki az, ki engemet illetett?" „Ki kedég ez,

kirl en illyeteneket hallok?" (Müncheni codex).

Ki a? v. ki az? másképen : ki vagy? (Wer da? fran-

cziául : qui vive ? v. qui va la ? v. qui est lk ? ango-

lul : who is there ?) A ki minden névragot rendesen

fölvesz, pl. Kié a hatalom ? Kinek szólsz ? Kit látsz ?

Kik jönek ? Kivel lakol ? Kihez mentek ? Kitl félsz ?

Kiben bizol ? Kire hallgatsz ? Fölveszi a személyrago-

kat is, pl. Megmondjam kim van (pl. barátném) ? Hát

neked kid van ? Kie van most , mióta kedvese htlen

lett ? Kink, kitek, kiék v. kiök ? Kieim, kieid, kiéi, ki-

eink, kieitek, kieik ? azaz, kik az enyémek, tieid, övéi,

és kik a mieink, tieitek, övéik közöl, pl. Kieimet küld-

jem hozzád ? azaz , kiket az enyémek (nem : enyéim)

közöl ? Kieidet szereted leginkább ? azaz, kiket a tieid

közöl ? Kiéit adta férjhez Péter ? azaz, kiket az övéi

(leányai) közöl ? stb. A Müncheni codexben olvas-

suk : Til kitek kedig gondolván toldhat ö állatjához

egy singnyit ? Káldi szerént : Kicsoda pedig közle-

tek gondolkodván, adhat magasságához egy könyök-

nyit. (Máté 6.). Ismét : Tü kiteknek szamara vagy te-

hene a kútba esendik , és nem legottan kivonja- e azt ?

Káldi szerént : Kinek közöletek szamara vagy ökre

esik a kútba , és nem mindjárt kivonja-e ? (Lukács

XVI.). Mi rövidebben : Kitek pedig gondolván stb.

Kiteknek szamara vagy tehene stb. A személytelen

tárgyakról mi kérdvel tudakozódunk
,

pl. Mi vagy

te? azaz, miféle állapotú, tulajdonságú? Mi volt az

ismét ? Mit hallok ? Mi történt ? Mire nézed a napot ?

Ne azt kérdezd : ki ? hanem : mi ? azaz ne a személyt,

hanem tulajdonságát.

A ki régente használtatott a név szó eltt is :

Ki neved ? a mai mi neved helyett , mely esetben a

személyességre történik vonatkozás, mivel a személy

és annak neve , mintegy azonosnak tekintetik.

Midn a kérdésben lev személynek neme, vagy

állapota, vagy hivatala, vagy rangja kitétetik , akkor

elttök közvetlenül nem ki áll, hanem helyét a mellék-

névileg használtatni szokott mely váltja fel, pl. Mely

ember mondhatja , hogy soha sem hibázott ? Mely asz-

szony van hiúság nélkül ? Mely bíró Ítélhet oly igazán,

mint az Isten ? Mely királyok származtak Árpádtól ?

Ezeket , és efféle mondatokat azonban így is lehet

módosítani : Ki azon ember, aki mondhatja. . . Ki azon

asszony. . . Ki azon bíró. . . Kik azon királyok stb.

KI, (4), visszahozó (visszahajló) névmás, melylyel

egy a latin qui, török és persa ki, héber : chi, pehlvi agh

(Beregszászi), franczia qui, olasz chi, che, hindu jász,

já, jat, finn joka, jompi, néha : kuka ; sínai nyelven ki

am. és maga (ille, ipse), ko am. valaki (aliquis, quis-

piam), ko ko am. ki-ki. A névragokat rendesen fölve-

szi : kinek, kit, kik, kivel, kirl, kitl, kiben, kibe, kiért

stb. Ellenkezleg mint a török-tatár s persa nyelvek-

ben, különösen a törökben a visszahozó ki ragozási

esetben az o v. ol [=az v. ] szót veszi magához
,
pl.

a törökben : ki anün am. kié v. kinek [szó szerént :

ki-azé v. ki-övé], ki ana am. kit [ki-azt, ki-öt], ki an-

dan kitl, [ki-attól v. ki-tle], amiért rendesen ré-

szesül segítségével az egész visszahozó névmást el-

hagyja). A magyar ki mai irói nyelv szerént csak

személyre vonatkozik, pl. Elvesztettem barátomat, kit

igen szerettem volt. Öcsémrl , ki elbujdosott , mitsem

hallok. A dolgokra vonatkozólag mely használtatik.

Mutasd meg a lovat , melyet nem rég vettél. A könyv,

melyet dicsértél, nekem nem tetszik. De a régi nyelv-

ben, st ma is a nép szájában ki mind dolgokra, mind

személyekre vonatkozva fordul elé
,

pl. a régieknél

dolgokra : „ Beszélnek vala haláláról, kit megtöké-

lend vala. " „íme te pénzed, kit tartottam katrin-

czába takarván." „Jnek a napok, kikben nem ha-

gyatik k kövön." Személyekre : „Bódogok kik sír-

nak." „Bódogok kik éheznek." „Bódogok, kik üldö-

zetet szenvednek." (Müncheni cod.). A népnyelvben

dolgokra : Kit láttam, kit nem. Kit teszek meg, kit nem.

„Abban vagyon szalonnám, kenyerem,

Kibl megkínálom jó emberem."

Népdal. (Vass József Dunántúli nyelvjárás).

.. Hoztál- e violát a számomra?

Kit felteszek holnap kalapomra."

Népd. (Erdélyi).

Kazinczynál is :

„Mert sebes szárnyaim nincsenek,

Kik szép Margitomhoz vigyenek."

Valamennyi régi nyelvemlék tele van hasonlókkal.

Néha, bár ritkábban, a régieknél is ,mely' szintén hasz-

náltatik : „Igazságot beszéltettem tünektek , melyet

hallottam Istentl." „Mert az igéket, melyeket adtál

énnekem, adtam nekik." (Münch. cod. Ján. 17.).

,Mi' helyett is gyakran ,ki' áll: „Hoznak vala kedég

hozjá gyermekeket, hogy illetné azokat , kit mikor

látnának " (. . . quod cum viderent. Münch. cod. Luk.

18.). „Ez, kiket mondék , Szent Dávid monda." Es

„ Az kiket mondék , senki ne bánja." (15 49. Thaly

K. gyjt.). V. ö. MI, MELY. Kizárólag személyt je-

lent és jelenlett ezen öszvetételekben : mindenki, sen-

ki, bárki, akárki , néki (,némely' helyett bizonyos ha-

tározott személy), valaki (határozatlan személy). Ezek-

nek megfelelnek a dolgot jelent semely , bármely,

akármely, némely, valamely, továbbá a semmi, bánni

akármi, némi, valami névmások. ,Néki' ma szokatlan,

hanem ,némely' személyre is vitetik. Mindenki nem
vesz fel módosítást, legalább ,mindenmi ( nincs és nem

volt szokásban , hanem ,mindenik' alakban dologra

is vihet. V. ö. MI névmás, és —IK, (4).

A ki névmásnak, mint határozottan személyt je-

j

lentnek egyenest el lentétetik a dolgot jelent mi,

pl. a személy kiléte , a dolog miléte , kivolta, mivolta.

Innen a közmondás : Nem ki, de mi.
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KIBÖK, (ki-bök) ösz. áth. Bökve, szúrva kilök.

A rohadt burgonyát kibökni a többi közöl.

KIBÖKDÖS, (ki-bökdös) ösz. áth. és gyakor. 1)

Bökdösve , szúrásokat csinálva kijelöl valamit ; vagy

bökdösés által kilikgat. Kibökdösni a pontokat, ame-

lyeken a határvonalt húzzák. Tvel kibökdösni a pa-

pírt. 2) Bökdösve kiszedeget a többi közöl valamit.

A húsdarabokat kibökdösni a tálból.

KIBÖKDÖSÉS, (ki-bökdösés) ösz. fn. Gya-

korlatos cselekvés, midn valaki holmit kibökdös.

KIBÖKDÖZ, (ki-bökdöz) 1. KIBÖKDÖS.

KIBÖLCSEL, (ki-bölcsel) ösz. áth. Valamit

bölcselve kitalál , felföd , vagy valamibl , különösen

ál okoskodással következtet. V. ö. BÖLCSEL.
KIBÖLCSELKÉDIK, (ki-bölcselkédik) ; alakra

ösz. k. de ezen összetételben áthatólag használtatik.

Valamit bölcselkedve, okoskodva kihoz, következtet,

kitalál.

KIBRÖL
,
(ki-böröl) ösz. áth. Valaminek kül-

sejét , fölszinét brrel takarja. Kibörölni a pamlagot,

székeket. Kibörölni a lovagnadrágot.

KIBÖTÜZ v. —BÖTÜZ
,

(ki-bötüz) ösz. áth.

Bötüzgetéssel nagy nehezen kiolvas ; valamely iro-

mányt vagy nyomtatványt minden apró részleteiben

kifürkész.

KIBVÍT, KIBÖVIT, (ki-bvít) ösz. áth. Kitá-

gítás, kiterjesztés, kinyujtás által valamely rugalmas

testet bvebbé , öblösebbé tesz. Viselés által kibví-

teni a csizmát. V. ö. B, BVÍT.
KIBVÍTÉS, KIBVÍTÉS, (ki-bvítés) ösz. fn.

Cselekvés , mely által kibvítnek valamit. Kibvítés

végett kaptára ütni a szk lábbelit.

KIBVÜL v. —KIBVÜL, (ki-bvül) ösz.

önh. Szétterjedés, kifelé nyomulás által bvé leszen,

kitágul. Szoros ért. csak rugalmas testekrl mond-

juk. Kibvül a kötött harisnya, nadrág , kezty. Kib-
vülnek a czipök, csizmák. V. ö. BVÜL.

KIBVÜLÉS
, KIBVÜLÉS, (ki-bvülés) ösz.

fn. Kifelé nyomulás által kitágulás.

KIBÚ
,
(ki-bú) ösz. önh. Búvá kimegy , kisur-

ran, kiszabadul valahonnan vagy valamibl. Kibúni

az ablakon, a kapu alatt. Kibúni az ágy alól. Átv.

ért. valamely vészszel fenyeget, bajjal járó dologból

suttonba kimenekszik , szép szerével vagy csalárdul

kisurran. Sokról vádolták öt, de szerencsésen minden-

bl kibútt. V. ö. KIBÚVIK.

KIBUGÁZ
,
(ki-bugáz) ösz. áth. Valamely bu-

gás növénynek magvait, különösen a magvas kender
bugáit kiveri. Kibugázni a kendert , mieltt áztatóba

vinnék.

KIBUGÁZÁS
,
(ki-bugázás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kibugáznak.

KIBUGYBORÉKOL, (ki-bugyborékol) ösz. önh.

Bugyborékolva kiömlik
, kifoly. A facsargatott ned-

ves ruhából kibugyborékol a víz. V. ö. BUGYBO-
RÉKOL.

AKAD. NAGY SZÓtIb, III. KÖT.

KIBUGYBOREKOLAS, (ki-bugyborékolás) ösz.

fn. Bugyborékolva kiömlés.

KIBUGYGYAN, (ki-bugygyan) ösz. önh. Egyes

bugy hangot adva kifakad, egyszerre kifoly. Orrából

kibugygyanta vér. Kibugygyan a fakadó víz. Afeldön-
tött korsóból kibugygyant a bor. V. ö. BUGYGYAN.

KIBUGYGYANÁS
,

(ki-bugygyanás) ösz. fn.

Egyes bugy hangot adva kifakadás, egyszerre történ
kifolyás.

KIBUGYOG
,
(ki-bugyog) ösz. önh. és gyakor.

Bugyogva, azaz folytonos bugy bugy hangot adva ki-

foly. A /eldöntött csöcsös korsóból kibugyog a víz.

Ezen forrásból tiszta víz bugyog ki. V. ö. BUGYOG.
KIBUGYOGÁS, (ki-bugyogás) ösz. fn. Bu-

gyogva kifolyás.

KIBUGYOROG, (ki-bugyorog) ösz. önh. 1. KI-

BUGYOG.
KIBÚJ, (ki-búj) 1. KIBÚ.

KIBÚJÁS, (kibújás) 1. KIBÚVÁS.

KIBUJDOSÁS, (ki-bujdosás) ösz. fn. Bujdosva

eltávozás , menekülés a külföldre. V. ö. KIBUJ-
DOSIK.

KIBUJDOSIK, (ki-bujdosik) ösz. k. Eredeti lak-

helyét, si hazáját odahagyva , külföldre, idegen or-

szágokba vándorol ki. A nagy nyomás , sok adóteher

miatt kibujdosni. A honn elnyomott szabadság miatt

kibujdosni. Jobb , boldogabb haza keresése végett ki-

bujdosni. Az üldözések elöl kibujdosni. V. ö. BUJ-
DOSIK.

KIBUJDOSÓ
,
(ki-bujdosó) ösz. mn. és fn. Aki

hazáját elhagyva idegen földre vándorol. A kibúj-

dósoknak menhelyet adni. Lengyel , magyar , olasz,

német, franczia kibujdosók. V. ö. BUJDOSÓ.

KD3ÚJIK, (ki-bújik) 1. KIBÚVIK.
KIBUKÁS, (ki-bukás) ösz. fn. Bukva kiesés. V.

ö. KIBUKIK.
KIBUKIK

,
(ki-bukik) ösz. k. 1) Valahonnan

bukva kiesik. Kibukni a hánykódó hajóból, csónakból.

Kibukni a nagyot zökken kocsiból. Kibukni az alacson

ablakon. 2) Valamely rejtekbl vagy vízbl elétünik,

kiüti fejét. Kibukni a vízbl. Kibukni hirtelen a nád

közöl. Három gyanús ember bukott ki egyszerre a s-
rbl. V. ö. BUKIK.

KIBUKKAN, (ki-bukkan) ösz. önh. Hirtelen

elétünik valamely rejtekbl. Jeladásra kibukkantak az

elbújt zsiványok. A vidra, midn úszik, légszívás végett

ki-kibukkan.

KIBUKKANÁS
,
(ki-bukkanás) ösz. fn. Buk-

kanva elétünés, kijövés valahonnan. V. ö. BUKKAN.
KIBURKOL, (ki-burkol) ösz. áth. A burokból,

takaróból kibont.

KIBURKOLÁS, (ki-burkolás) ösz. fn. A burok-

ból, takaróból kibontás.

KIBURKOZÁS , (ki-burkozás) ösz. fn. Burká-

ból, takarójából stb. kibontakozás.

KIBURKOZIK, (ki-burkozik) ösz. k. Burká-

ból
,
illetleg mezébl , takarójából stb. kibontako-

44
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zik. A meleg miatt köpenyébl kiburkozott. V. ö.

BURKOZIK.

KIBÚSÚL, KIBÚSUL, (ki-búsúl) ösz. önh.

Visszaható névmással am. a bún egészen túl esik

vagy túl teszi magát, búját egészen kiadja. Kibúsultam
magamat. Viszonyban állanak vele ezen mondatok :

Neki búsulom magamat, am. elkezdek búsulni, búnak
ereszkedem

; elbúsulom magamat, am. folytonosan bú-
sulok.

KIBÚTOROZ
,

(ki-bútoroz) ösz. áth. Bútorral

vagy bútorokkal' ellát, fölkészít. A lakszobákat kibú-

torozni.

KIBÚTOROZÁS, KIBÚTORZÁS, (ki-bútorozás)

ösz. fn. Cselekvés , midn valaki valamit , fleg szo-

bát kibútoroz. Ezen szállás Mbútorozása sokba került.

KIBÚVÁS, KIBÚVÁS, (ki-búvás) ösz. fn. Cse-

lekvés vagy állapot, midn valaki vagy valami kibú

vagy kibúvik.

KIBÚVIK
,

(ki-búvik) ösz. k. Köz szokás sze-

rént felváltva használtatik a kibú igével ; de a ki-

bú mint cselekv inkább az él állatokra , a kibúvik

mint k. Bzenv. a növényekre , s mszertelen testekre

illik, pl. A medve kibú a barlangból, az egér, ürge a

lyukból. Személyesítve a nap-, hold- és csillagokról

is. A nap vagy hold, vagy fiastyúk kibú a felhk kö-

zöl. Ellenben : a magból kibúvik a csira. Kibúvik a

fiatal növény. A gomba kibúvik a földbl. A szeg kibú-

vik a zsákból.

KIBÚVÓ
,
(ki-buvó) ösz. mn. Kibúvásra alkal-

mas, kibúvásra való. Különösen átv. ért. amin szök-

ni, alattomban távozni , ami által menekülni lehet,

mely értelemben a viszonynévvel öszvetett szót alkot,

pl. kibuvólik, kibuvórés, kibuvóajtó.

KIBUZOG
,
(ki-buzog) ösz. önh. Rokon a kibu-

gyog igével, mert gyökeik buz és bugy ugyanazon ter-

mészeti hangnak módosított utánzásai ; azon finom

árnyalattal, hogy ,kibuzog' valamint ,bnzog* a termé-

szetes kifolyásról értetik
,
pl. kibuzog a víz a földbl,

a forrásból ; ellenben : kibugyog a bor a lyukas hor-

dóból, a felfordított kulacsból vagy palaczkból , kibu-

gyog a vér a megvágott érbl.

KIBÜVÖL
,
(ki-büvöl) ösz. áth. Büvöléssel ki-

menni vagy kijönni kényszerít.

KICS, elvont törzsöke kicsi, kicsiny szóknak és

származékaiknak. Gyökeleme ki a ke ka úgyneve-

zett kicsinyezö képzkkel és a kevés kev gyökével ro-

kon. Hangváltozattal egyezik vele : kis, 1. ezt.

KICSACSOG, (ki- csacsog) ösz. önh. Tárgyeset-

tel am. valamit csacsogva kibeszél , kihirdet , elárul.

Kicsacsogni a titkokat. Visszaható névmással : kicsa-

csogni magát , am. ami nyelvére jön , mindent elcsa-

csogni, a csacsogást elvégezni.

KICSACSOGÁS, (ki-csacsogás) ösz. fn. Csa-

csogva , fecsegve , trécselve kibeszélése , kihirdetése

valamely titoknak.

KICSAHOL, (ki- csahol) ösz. önh. Tárgyesetes

nevet vonz. 1) Megvet ért. am. kis kutya módjára

kilármáz, kikiált, kihirdet valamit , szelídebben : ki-

csacsog. 2) Aczéllal , kovával tüzet üt , máskép : ki-

csihol. V. ö. CSAHOL.
KICSAHOLÁS, (ki-csaholás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kicsahol.

KICSAL
,

(ki- csal) ösz. áth. 1) Valakit csalva

kihí valahová, mi rendesen rósz czélból szokott tör-

ténni. Kicsalták t az erdre, s megfosztották. 2) Va-

lahonnan csalva kihí. Kicsalni a nádban rejtez szö-

kevényt. 3) Valakitl hamis vagy fortélyos utón mó-

don, azaz csalva kinyer , kivesz , kitud valamit. Ki-

csalt tlem néhány forintot. Kicsalta] a cselédbl az

úrnak titkait. 4) Hangokat csalni ki átv. ért. valamely

hangszeren mvészileg játszani. Bájos hangokat csalt

ki hegedjébl. V. ö. CSAL.
KICSALÁS, (ki-csalás) ösz. fn. Cselekvés , mi-

dn valaki valamit kicsal.

KICSAP, (1), (ki-csap) ösz. önh. 1) Rendes vo-

nalból félre, s mintegy csá-ra csálé-ra. tér. Kicsapni az

útról. Átv. ért. az erkölcs útjáról kitér. Ezen me-

nyecske nagyon kicsap. 2) Átv. ért. mondjuk hadse-

regrl , midn valamely zárt helyrl kitör , kirohan.

Az ellenség kicsapott a sánczból , a várból. Mondjuk

továbbá tzrl, vízrl , midn határán túl terjed. Ki-

csapott a láng a kürtön. Kicsapott a víz a partokon.

KICSAP, (2), (ki-csap) ösz. áth. 1) Valakit bi-

zonyos helyrl kihajt , vagy valamely testületbl

elz, s minthogy ez eredetileg veréssel, csapással járt,

innen tulajd. am. megcsapva vagy csapkodva kiz,

kikerget. Kicsapni a városból a csavargókat. Kicsap-

ták az iskolából. Kicsapni való ringyó. 2) Laptajáték-

ban am. a lap tát kiüti. Messze kicsapni a laptát.

KICSAPÁS, (ki-csapás) ösz. fn. 1) Cselekvés,

midn valaki v. valami a rendes vonalon vagy hatá-

ron túlmegy. 2) Cselekvés, mely által valakit v. va-

lamit csapva tovább hajtanak. Kicsapással fenyegetni

valakit.

KICSAPÓ
,

(ki-csapó) ösz. mn. Átv. ért. az

illem , erkölcsiség , törvények korlátain kihágó. Ki-

csapó nöszemélyek. Kicsapó fiatal ember.

KICSAPOL
,

(ki-csapol) ösz. áth. A hordót s

némely más edényt csapra ütve , a benne lev folya-

dékot kiereszti, kifolyatja.

KICSAPOLÁS
,

(ki-csapolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamely csapos edénybl a benne

lev folyadékot kiereszti.

KICSAPONG, (ki- csapong) ösz. önh. és gyak.

Átv. ért. az illem, erkölcsiség, és törvények korlátain

kivül csapong. A hol fegyelem nincs, hamar kicsapon-

ganak az ifjak. V. ö. CSAPONG.
KICSAPONGÁS

,
(ki-csapongás) ösz. fn. Foly-

tatott vagy gyakorlatos cselekvés , midn valaki ki-

csapong. Kicsapongásai miatt rósz hirben lev ifjú.

V. ö. KICSAPONG.
KICSAPONGÓ, (ki- csapongó) ösz. mn. Oly sze-

mélyrl, mondjuk, ki az illem, erkölcsiség, és törvé-

nyek korlátain kivül lépve szabadon zi és tölti ked-

vét. Kicsapongó nöszemélyek.
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KICSATOL
,
(ki-csatol) ösz. áth. Ami csatolva,

azaz csattal összekötve volt , kibontja. Kicsatolni a

málhát.

KICSATOLÁS, (ki-csatolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn kicsatolunk valamit. V. ö. KICSATOL.
KICSATTAN, (ki-csattan) ösz. önti. Csattanva

egyszerre kinyomúl, kifakad, kilövellik. A pezsgs pa-

laczkból kicsattan a dugasz. Orczájából majd kicsattan

a vér, am. igen piros. V. Ö. CSATTAN.
KICSATTANÁS

,
(ki- csattanás) ösz. fn. Csat-

tanva kilövellés.

KICSATTANT, (ki-csattant) ösz. áth. Eszközli,

okozza, hogy kicsattanjon, azaz csattanva kilövelljék

valami.

KICSATTANTÁS, (ki-csattantás) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn valaki valamit kicsattant. V. ö. KI-

CSATTANT.
KICSÁVÁL, (ki-csávál) ösz. áth. Valamit csá-

váivá , áztatva kikészít. Kicsáválni a bröket. V. ö.

CSÁVÁL.
KICSÁVÁLÁS

,
(ki-csáválás) ösz. fn. Szcsök,

irhagyártók stb. mködése , midn a munkába vett

nyers bröket kicsáválják.

KICSAVAR, (ki-csavar) ösz. áth. 1) Valamit

csavarva kiszorít, kinyom. A szivacsból , ruhából ki-

csavarni a vizet. Kicsavarni a czitrom levét ; szabato-

sabban : kifacsar. 2) Valamit csavarva rendes állá-

sából, alakjából kivesz , kiteker. Kicsavarni a fiatal

fát. Kicsavarni valakinek kezébl a botot. Kicsavarni

a lúd nyakát. 3) Átv. ért. valamit erszakosan ki-

nyer , kikap valakitl. Utolsó forintomat kicsavarták

tlem a dúlok. V. ö. CSAVAR, és KITEKER.
KICSAVARAS, (ki-csavarás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg erszakos forgatás, tekerés , melylyel kicsa-

varnak valamit. V. ö. KICSAVAR.
KICSAVAROL, (ki-csavarol) ösz. áth. Valamit,

ami csavarral össze volt szorítva , annak kihúzásával

szétbont, elválaszt. Kicsavarolni a hintó kerekét. V. ö.

CSAVAR, CSÁVÁRÓL.
KICSAVAROLÁS, (ki-csavarolás) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn kicsavarolnak valamit. V. ö. KICSA-
VAROL.

KICSEMÉTÉZIK, (ki-csemétézik) ösz. k. Nö-

vényekrl , különösen fákról mondják, midn cseme-

téket hajtanak. V. ö. CSEMETE.
KICSEMPÉSZ v. KICSEMPÉZ

,
(ki-csempész

v. -csempéz) ösz. áth. Csalással, ravasz fogással vala-

kitl valamit kicsikar. Különösen a határvámok ki-

kerülésével , ál utakon tiltott árukat kivisz, kiszállít.

KICSÉNDÍT, (ki-cséndít) ösz. áth. Valakinek

halálozását csendítéssel közzé teszi.

KICSÉNGET, (ki-csénget) ösz. áth. 1) Valakit

csengetyüvel kihí. A pusztai cselédeket ebéd után ki-

csengetni a munkára. 2) Valakinek haldoklását, ha-

lálát, temetését csengetve hirdeti. Kicsengetni a hely-

ség halottait. 3) Némely tanodákban annyit is tesz,

mint a féktelen erkölcs tanulónak kicsapását csen-

getytiszóval tudatni.

KICSENGETÉS, (ki-cséngetés) ösz. fn. Cselek-
vés, midn kicsengetnek valakit. V. ö. KICSÉNGET.

KICSEPEG, (ki-csépég) ösz. önh. Csepegve ki-

foly. A hasadt vagy likas edénybl kicsepeg a víz.

KICSÉPÉGÉS, (ki-csépégés) ösz. fn. Cseppek-
ben kifolyása valamely nedvnek.

KICSEPÉGTET, (ki-csépégtet) ösz. mivelt.

Készakarva, vagy engedékenység, gondatlanság által

azt teszi, okozza, hogy valami kicsepegjen. Hasadt,
likas edénybl kicsepegtetni az olajt, bort. V. ö. CSE-
PEGTET.

KICSÉPÉGTETÉS
,

(ki-csépégtetés) ösz. fn.

Cselekvés, melynél fogva kicsepegtetünk valamit. V.
ö. KICSEPÉGTET.

KICSÉPEL, (ki-csépél) ösz. áth. Valaminek
magvát, szemét cséppel kiveri. Kicsépelni a búzát, ro-

zsot, árpát, kölest, babot. V. ö. CSÉPEL.

KICSÉPÉLÉS, (ki- csépélés) ösz. fn. Cselekvés,

midn kicsépelnek valamit. V. ö. KICSÉPEL.

KICSEPEREG
,

(ki-csépérég) ösz. önh. Csepe-

regve, azaz apró, sürü cseppekben kifolydogál. V. ö.

CSÉPÉRÉG.
KICSÉPPEN, (ki-cséppen) ösz. önh. Cseppenve

kiesik, valamely csepp kifelé aláesik. Atv. ért. a hi-

vatalból kicseppenni am. újabb választás vagy kineve-

zés alkalmával mellztetve abból kimaradni.

KICSÉPPENÉS
,

(ki-cséppenés) ösz. fn. Álla-

pot, midn valami vagy valaki kicseppen. V. ö. KI-

CSÉPPEN.
KICSÉPPENT, (ki-cséppent) ösz. áth. Valamely

folyadékból egy cseppet kiont, kiejt. Átv. ért. hiva-

talból kicseppenteni am. valakit új választás vagy

kinevezés alkalmával mellzni.

KICSERÉL, (ki-cserél) ösz. áth. Valamin kiad,

s helyette mást vészen birtokába. Kicserélni a meg-

unt paripát, pipát, puskát. Átv. ért. mondják : ezen

ember egészen más lett, mintha kicserélték volna , azaz

elébbi tulajdonságaiból kivetkzött, s másokat öltött.

KICSERÉLÉS, (ki-cserélés) ösz. fn. Cselekvés,

midn kicserélünk valamit. V. ö. KICSERÉL.

KICSEREPÉSÉDÉS, (ki-cserepésédés) ösz. fn.

Állapotváltozás , midn valamely test fölszine , héja,

kérge, bre stb. cserepessé leszen. Kicserepesedés el-

len szölözsirral kenni az ajakat.

KICSEREPÉSÉDIK
,

(ki-cserepésédik) ösz. k.

Átv. ért. mondjuk testrl, melynek bre vagy kérge,

héja olyanná lesz, mint a cserép, azaz repedékes, ha-

sadékos. Kicserepesedelt az ajaka , tenyere , talpa.

Kicserepesedett a fa kérge , dinnye héja. V. ö. CSE-
REPES.

KICSEREPÉZ, (ki-cserepéz) ösz. áth. Valamely

épületet cserépzsindelylyel föd, tetz. Kicserepezni a

ház, templom födelét. V. ö. CSERÉP.

KICSEREPÉZÉS
,

(ki-cserepézés) ösz. fn. 1)

Cselekvés , mely által valamit kicserepeznek. A ki-

cserepezés többe kerül , mint a fasi?idelyezés. 2) Mint

44*
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a „kicserepézik" származéka (kicserepézéa) am. ki-

cBerepesedés. L. ezt.

KICSEREPÉZIK, (ki-cserepézik) ösz. k. 1. KI-

CSEREPÉSÉDIK.
KICSERÉZ v. KICSERZ

,
(ki-cseréz) ösz. áth.

Valamit úgynevezett cserrel , azaz cserhéjjal készült

olvadék által kikészít. A vargák, tímárok kicserezik

a brt, talpbört. Ettl különbözik : kicsáváz.

KICSERÉZÉS , KICSERZÉS
,

(ki-cserézés)

ösz. fn. A nyers brnek cseres víz általi kiké-

szítése.

KICSEVÉG, (ki- cseveg) ösz. Önh. és gyak. Átv.

ért. valamely elhallgatni való dolgot cseveg kis ma-

darak módja szerént fnek fának , úton útfélen el-

mond, kihirdet , kifecseg, kilocsog.

KICSEVÉGÉS ,
(ki-csevégés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit kicseveg.

KICSI, (kics-i) mn. tt. kicsit. Am. kicsiny. L.

ezt. Kicsibe venni, am. kevésre becsülni. Se kicsi se

nagy (km.), kinek se gyermeke, se felesége. Kicsi kor-

ban kezdik vagy szokják a bnt. Kicsibe múlt hogy . . .

KICSID, (kics-i-d) mn. tt. kicsid-et. A kicsi-nek

kicsinyezje, melyben a d nem helyet , hanem tulaj-

donságot jelent, s nem más mint az átalakult * v. sz,

mintha volna : kicsis. Hasonlóan gyöngéd am. gyön-

gés, hoszszúd am. hoszszús v. hoszszas. „A tátos pedig

megsirült mind (= mint) a forgószél , s kicsid üd
mva a fdre toppantott. (Székely népmese , Kriza

J. gyjt-)

KICSIDED
,

(kics-i-d-ed) mn. tt. kicsided-et v.

—ét. A maga nemében vagy aránylag igen kicsi, kis-

ded. V. ö. —DAD, —DED képz.

KICSIDÉL, (kics-i-d-él) áth. m. kicsidélt. L.

KICSINYELI,.

KICSIGÁZ, (ki-csigáz) ösz. áth. 1) Valakitl

csigázva, azaz kinzások által vallatva kitud, kikény-

szerít valamit. Kicsigázni valakibl a bünöstársakat.

2) Erszakosan kicsikar, kizsarol.

KICSIGÁZÁS, (ki-csigázás) ösz. fn. Erszako-

lás, illetleg kinzás, vagy csikarás, zsarolás, mely ál-

tal valakit vallomásra , vagy jószágának kiadására

kényszerítenek.

KICSIKAR, (ki-csikar) ösz. áth. Csikarva, azaz

szorongatás, fakgatás, gyötrés, erszak által kinyer,

kikényszerit valamit. A szegény embernek utolsó fillé-

rét kicsikarni. V. ö. CSIKAR.

KICSIKARÁS, (ki-csikarás) ösz. fn. Erszakos,

szorongató, fakgató, esengve tolakodó cselekvés, mely

által valakitl kicsikarnak valamit.

KICSIKE, (kics-i-ke) mn. 1. KICSINYKE.
KICSIKLAND, KICSIKLANDOZ, (ki-csikland

v. —csiklandoz) ösz. áth. Csiklandás által helyzeté-

bl kimozdít.

KICSILLAN v. KICSILLANG
,

(kicsillan v.

— csillang) ösz. önh. L. KICSILLAMLIK.
KICSILLÁMLÁS

,
(ki-csillámlás) ösz. fn. Csil-

lámfénynyel kitünése, szembeötlése valamely világító

testnek. V. ö. CSILLÁM

KICSILLAMLIK, (ki-csillámlik) ösz. k. Csillá-

molva kitnik , kifénylik. A drágak kicsillámlik a

többiek közöl. A csillagok kicsillámlanak a felhkbl.

Az erdbl kicsillámlik az rök tüze. V. ö. CSIL-

LÁMLIK.
KICSILLÁMPOL (önh.) v. KIC8ILLÁMPO-

ZIK
,

(ki-csillámpol v. — csillámpozik) 1. KICSIL-

LÁMLIK.
KICSILLÉZ. (ki-csilléz) ösz. áth. A bányai ér-

ezek szállítására használt csilleféle kis szekerén ki-

hord. A bányából kicsillézni az ásványokat. V. ö.

CSILLÉZ.
KICSIN, 1. KICSINY.

KICSINÁL, (ki- csinál) ösz. áth. 1) Bizonyos

mennyiséget a kell mértékig visz , megszerez. A
szállásért járó pénzt nagy nehezen kicsináltam. 2) Va-

lamit úgy rendez, úgy intéz, hogy kellleg kiüssön.

Majd kicsinálom én ezen dolgot ügyvéd nélkül is. Ok

ezt már régen kicsinálták maguk között.

KICSINÁLÁS
,
(ki-csinálás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kicsinál.

KICSINÁLT
,
(ki-csinált) ösz. mn. Ami ki van

csinálva, azaz kellleg elrendezve, elintézve, terv sze-

rént kidolgozva. Kicsinált dolog. Az elre kicsinált

találkozás végbement.

KICSIND , falu Esztergám m. ; helyr. Kicsind-

re, — én, —röl.

KICSINES, 1. KICSINYES.
KICSINKÉDIK, 1. KICSINYKÉDIK.
KICSINOSGAT, (ki-csinosgat) ösz. áth. és gya-

kor. Valamit csinosan kikészitget, elrendezget, kitisz-

togat. Kicsinosgatja haját, ruháját. Kicsinosgatja szo-

báit. V. Ö. CSINOSGAT.
KICSINOSGATÁS

,
(ki-csinosgatás) ösz. fn.

Cselekvés , midn magunkat vagy más valamit kicsi-

nosgatunk. A palota , a termek kicsinosgatásával fog-

lalkodó szobafestk, kárpitosok.

KICSINOSÍT , KICSINOSÍT
,
(ki-csinosít) ösz.

áth. Valaminek külsejét csinossá teszi. Kicsinosítani

magát , öltözetét. Kicsinosítani valamely innepélyre a

teremeket. V. ö. CSINOSÍT.

KICSINOSÍTÁS
,

(ki-csinosítás) ösz. fn. Cse-

lekvés , mely által valamit csinos külsejvé teszünk.

KICSINY, KICSÍNY, (kics-i-ny, lehet : kis-nyi is)

mn. tt. kicsiny-t, tb. —ek. Kisebbítve : kicsinyke v. ki-

csinyded. Gyöke egy a kicsinyez ke képzvel, módosít-

va ki (mely sínai nyelven önálló szó, s am. modicum,

parvum, infans), vagy kü ; honnan keves
}
keskeny, kis,

kicsi, és a régies küs, küsded származékok. Ide tarto-

zik egy igen apró halnak neve : kisz. A ki gyökbl
fokozatosan lett ki-s, ki-s-i. ki-s-i-n, ki-s-i-ny, s csen-

gsebb hangon kicsi, kicsin, kicsiny, épen úgy mint :

ál, al-as, al-as-on, al-asony, alacs, alacson, alacsony.

Az idegen nyelvekben a kicsi , kicsiny szókhoz leg-

közelebb áll a török kicsi , k'dcsük , csagataj kicsik

(Abuska),persa kihese, héber \Í2p ; finnül itset (piczi).

I Kis szóval különösebben egyezik a persa kih. A kis
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és kicsiny egyértelmüleg használtatnak ugyan, de vi-

lágos, hogy az eredeti : kis ; mert elször : ez fokoz-

tatik, nem a kicsiny ; tehát kisebb, nem : kicsinyebb;

másodszor : a századokon által hozzánk jutott veze-

téknevek, pl. Kis Péter , Kis Pál , Kis János , nem :

Kicsiny Péter, Pál stb. szintén arra mutatnak ; har-

madszor , több százra men helynevek eltt jelzül

nem kicsiny, hanem kis áll, pl. Kiskunság, Kisvárda,

Kiskörös stb. Hátha még a kisebb helyek, dlk, er-

dk stb. neveit is ide veszszük? Innen van az, hogy

maiglan köz szokás szerént az illet név eltt köz-

vetlenül kis a jelz, nem kicsiny, pl. kis ló, kis kutya,

kis macska, kis kés, kis kard, kis olló, kis asztal, kis

ajtó, kis kéz, kis láb, kis ujj. Eléfordúl ugyan néha a

kicsiny is jelzkép , de vagy a közmondásokban és

versekben vagy hangidom végett
,

pl. Kicsiny csikó

nagy derestül , hámot húzni ta7iúl restül. Kicsiny em-

ber sem szalmaszál. Kerek erd kicsiny ház, Édes szi-

vem mit csinálsz f vagy hangzatosság végett , mint :

kicsiny hit , kicsiny szív , kicsiny lelk. Ugyan ezen

hangzatosság keresése az ok > miért kicsiny jelzvel

élünk , valahányszor azt az illet névtl elszakaszt-

juk, vagy utána teszszük, pl. Kicsiny a bors, de ers.

Kicsiny a lány, férjhez kérik, nem mehet. Kicsiny volt

akkor a folyó, mikor átgázoltuk. Ha fiam kicsiny nem

volna , katonának adnám. Ez a város nem olyan ki-

csiny, mint gondolám. így élünk vele ugyanazon ok-

ból akkor is , ha az illet fnév csak alattomban ér-

tetik a mondatban ,
pl. Tartsd meg te a nagyot, én

beérem a kicsinynyel. A nagyok közöl elválasztani a

kicsinyeket.

Ertelmök, mindkettjöket összevéve 1) Aminek

terjedelme más testekhez képest aránylag csekélyebb,

kevesebb, ellentéte : nagy. Kis város , kis falu, kis

ház, kis szoba. Kis erd, kis folyó, kis hegy. A szeke-

rem nagy, lovaim kicsinyek. A mi határunk kicsiny.

Még kicsiny voltam, midn az történt. Vagyon itt min-

den, kis szita, nagy szita. (Km.). Sok kicsinybl halom

n. (Km. Angolul : many a little makes a mickle).

Innen arányt jelent mértékül használtatik. Kicsinyre

szabni a ruhát. Kicsinynyel beérni. Kis kenyér ez két

napra egy embernek. Kis adagokban osztani ki az étele-

leket. 2) Mondjuk számról , mely aránylag kevés

mennyiség. Kis számmal lenni. Kis sereggel nagyobb

ellen gyzni. Kísérete kicsiny volt. Ez a csorda kicsiny,

de amaz még kisebb. 3) Mondjuk a belernek csekély

voltáról. Kis lélek, kis lelk, kislelkség. Kicsiny hit,

Kicsiny szivü. 4) Mondjuk dolgokról, melyek csekély

nyomatékkal, hatással, eredménynyel birnak. Kis hiba

történt. Kis kérelmem van. A baj nem oly kicsiny, mint

gondolok. A kezdet ugyan kicsiny , de nagy eredménye

lehet. 5) Néha , am. kevés , vagy nem elegend. Ki-

csinyben (=kevésben) múlt , hogy meg nem haltam.

Kicsiny hija volt , hogy el nem fogtak bennünket. Ez
az akol annyi marhának kicsiny. Ez a csizma nekem

kicsiny. 6) Némely szolgálati vagy hivatali nevek

eltt am. alárendelt , másod rendbeli , kezd, ujoncz.

Kis biró ; átv. ért. lelkiismeret. Kis pap. Kis béres,

kis bojtár, kis dajka. 7) Nyájas, szives azólitásokban

am. kedves, szeretett. Hová hová kis leány ? Jer ide

kis szivem. te kis angyal. Édes kis galambom.

„Szerelmes bohó kis bojtár."

Vitkovics.

A kis és kicsiny még ezen kicsinyez alakokban

is divatozik : kicsid, kicsike, piczi, piczike, piczm, pi-

czinke, pindurka, pirinyó, piczurka, melyeket összeha-

sonlítva igen valószinü , hogy a lényeges alaphang

maga az i (módosítva e ü), mert az i legmozgékonyabb,

legélénkebb , s legközelebbi hangzata magánhangzó,

valamint azon tárgyak is, melyeket kicsinyeknek hí-

vunk, kivált az állatok, mozgékonyabbak, élénkenyeb-

bek, és kedvesebbek a nagyoknál. Innen a keresztne-

vek nyájasabb és kicsinyez vagy fiatalító módosí-

tása i végzet által jellemeztetik , mint : Pisti, Jani,

Pali, Kati, Erzsi, Juczi. Innen az állatokat édesget :

pipi, cziczi, maczi, poczi, czoczi, HU, beczi, biri, buri

szók is.

KICSINYBE v. KICSINYBEN, (kicsi-be v. —
ben) ih. Kevés híján. L. KICSINY 5) alatt.

KICSINYDED
,
(kics-i-ny-ded) mn. tt. kicsiny-

ded-et. Nem fokoztatik, mert már magában igen-igen

kicsinyt jelent. A ded (dad) t. i. kettztetett kicsi-

nyez, mint a könnyded, hosszudad, ifjudad, kisded,

gyermekded szókban. V. ö. KICSINY.

KICSINYÉBE v. KICSINYÉBEN, (kics-i-ny-e-

be v. — ben) ih. A székelyeknél am. kicsinyben, ke-

vés híján. Kicsinyébe múlt, hogy el nem estem.

KICSINYÉDÉS
,

(kics-i-ny-éd-és) fn. tt. kicsi-

nyédés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Fogyatkozási, ke-

vesbedési állapota valamely mennyiségnek , midn
kicsinyédik.

KICSINYÉDIK, (kics-i-ny-éd-ik) k. m. kicsi-

nyéd-tem, — tél, — étt. Terjedelme, mértéke, száma,

ereje , hatása stb. kicsinyre változik , fogyatkozik. A
kenyér , mennél többször szelnek belle , annál inkább

kicsinyédik. Jövedelme kicsinyédik, kiadása nagyobbo-

dik. V. ö. KICSINY.
KICSINYEL

,
(kics-i-ny-el) áth. lásd : KICSI-

NYELL.
KICSINYELL, (ki-cs-i-ny-ell) áth. m. kicsi-

nyell-étt v. — tem ,
—tél, — t, htn. —eni v. —ni.

Valamit kicsinynek tart , mond , vall. Kicsinyelleni a

bért. Kicsinyelleni lakásul valamely szobát. Katoná-

nak kicsinyelleni valakit. Átv. ért. lenézni. V. ö. KI-

CSINY.

KICSINYELLÉS
,

(kics-i-ny-ell-és) fn. tt. ki-

csinyellés-t , tb. —ék , harm. szr. —-e. Véleményünk

nyilvánítása , melynél fogva kicsinyellünk valamit v.

valakit. V. ö. KICSINYELL.
KICSINYENKÉNT

,
(kics-i-ny-en-ként) ih. Kis

részekre osztva, kis számban, kis mértékben véve, ré-

szenként. Kicsinyenként a nagy kenyér is elfogy. Ki-

csinyenként mindnyájan eltntek.

KICSINYES
,

(kics-i-ny-és) mu. tt. kicsinyés-t

v. — et , tb. — ek. Kicsiny forma, kicsiny részekbl
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álló, apróidkos, kicsinyszerü. Kicsinyes kérdésekkel, tár-

gyakkal bíbeldni. Személyre viszonyulva ,
aki kicsi-

ségekben fennakad.

KICSINYÉZ, (kics-i-ny-éz) áth. m. kicsinyéz-

tem, —tél, —étt. L. KICSINYÍT.

KICSINYÉZÉS, 1. KICSINYÍTÉS.

KICSINYHIT, KICSINYHITÜSÉG , 1. KIS-

HIT , KISHITSÉG ; és v. ö. KISLELKÜ , KIS-

LELKSÉG.
KICSINYÍT , KICSINYÍT

,
(ki-cs-i-ny-ít) áth.

m. kicsinyít-étt, htn. —eni v.—ni, par. — s. Kicsiny-

nyé tesz valamit. Kicsinyíteni a költséget. Kivonás ál-

tal kicsinyíteni a számot. Kicsinyíteni a munkások bé-

rét. Egyébiránt, mivel a kicsinyítés mindig valamely

nagyobbnak kevesbítése által történik, innen szokot-

tabban : kisebbít v. kevesbít.

KICSINYÍTÉS, KICSINYÍTÉS, (kics-i-ny-ít-és)

fn. tt. kicsinyítés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselek-

vés, mely által kicsinyítünk, illetleg kisebbítünk, ke-

vesbítünk valamit. V. ö. KICSINYÍT.

KICSINYÍT , KICSINYÍT ,
(ki-cs-i-ny-ít-)

mn. tt. kicsinyltö-t , tb. —k. Aki vagy ami valamit

kicsinyít. Különösen nyelvtani ért. oly képz vagy

szó , mely a gyöknek vagy törzsöknek értelmét ki-

csinynyé teszi
,

pl. acs ecs, ka ke, s összetéve aeska,

ecske , kicsinyít képzk ; a kövecs , uracs , leányka,

asszonyka, lovacska, szépecske, szebbecske, nagyocska,

kicsinyít nevek. Gyakran kicsinyít az i is , legin-

kább a keresztneveknél, mint : Erzsi, Peti, Laczi, Zsu-

zsi. Máskép : kicsinyézö.

KICSINYKE
,
(ki-cs-i-ny-ke) kicsinyít mn. tt.

kicsinykét. Ami a kicsinyekhez képest is kicsiny. Ki-

csinyke leány. Kicsinyke kis fiú. Kicsinyke madár az

ökörszem a verébhez, fecskéhez képest. V. ö. KICSINY.

KICSINYKÉDÉS
,

(kics-i-ny-kéd-és) fn. tt. ki-

csinykédés-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Cselekvésmód,

midn valaki holmi aprólékos dolgoknak fontosságot

tulajdonít, s azokra különös figyelmet, gondot fordít.

KICSINYKÉDIK
,

(kics-i-ny-kéd-ik) k. m. ki-

csinykéd-tem ,
— tél , —étt. A maguk nemében ki-

csiny , kevés becs , csekély jelentés dolgokból na-

gyot csinál.

KICSINYKES, (kics-i-ny-ke-es) mn. tt. kicsiny-

Us-t v. —et, tb. — ék. L. KICSINYKE.
KICSINYLELKÜ , KICSINYLELKÜSÉG , 1.

KISLELKÜ, KISLELKSÉG.
KICSINYLÉS, 1. KICSINYELLÉS.
KICSINYL

,
(kics-i-ny-el-) mn. tt. kicsinylt.

Aki valamit kicsinynek tart vagy lenéz.

KICSINYLLEG, (kics-i ny-1--leg) ih. Ki-

csinynek tekintve ; lenézöleg.

KICSINYNYE, (ki-cs-i-ny-vé) ih. 1) Kicsiny ter-

jedelmvé, mértékvé , számúvá. Kicsinynyé tenni,

alakítani valamit. 2) Kicsiny mértékben, terjedésben,

számban. Kicsinynyé nagyobb házat szeretnék venni,

mint a mostani. Kicsinynyé húzd fölebb a függönyt.

E második értelemben, úgy látszik, nem más, mint

a kicsinynyel, összehúzva, pl. ez kicsinynyel szélesebb,

amaz kicsinynyel hoszszabb, s megfelel neki ellentéve

a sokkal, többel. így lett a kevéssel is kevéssé.

KICSINYSÉG, (ki-cs-i-ny-ség) fn. tt. Kicsiny-

ség-ét, harm. szr.— e. Tulajdonság, melynél fogva

valami kicsinynek mondatik. Kicsinysége miatt nem
használható eszköz. Különösen jelent oly dolgot, mely

kevés nyomatékkal, fontossággal, hatással bir. Ezen

kicsinységgel nem gondolok. Mind ez kicsinység. Kár
ily kicsinységért szót is vesztegetni. Néha szerénység-

bl önmagunkra alkalmazzuk. Amit kicsinységem te-

het, az az, mi csekély ermtl kitelik. Kicsinységem

is hozzájárul e vállalathoz.

KICSINYSZEMÜ, (kicsiny-szemü) ösz. mn. 1)

Kinek vagy minek kicsiny szeme van (kleináugig.) 2)

A minek kicsiny magjai vannak (kleinkörnig).

KICSINYSZIVÜ, (kicsiny-szivü) ösz. mn.Átv. és

szokott, ért. kinek kedélye , illetleg lelke , nem bír

elegend ervel, szilárdsággal, hogy a viszontagságok

és csapások között magát vigasztalja , reményt táp-

láljon s az akadályokkal szembe állni merészkedjék.

V. ö. KISLELKÜ.
KICSINYSZIVÜSÉG

,
(kicsiny-szivüség) Ösz.

fn. Lelki gyöngeség, ertlenség, melynél fogva valaki

kicsinyszivünek mondatik. Kicsinyszivüségböl min-

den reményrl lemondani. A veszélytl els látásra visz-

szarettenni kicsinyszivüségböl. V. ö. KICSINYSZIVÜ.

KICSINYÜL, KICSINYÜL, (kics-i-ny-ül) önh.

m. kicsinyül-t. Nagysága, mennyiségi állapota, mér-

téke fogyatkozik, kevesbedik, kevesebbedik, kicsiny-

nyé lesz. Vénségében, soványkodva, meggörbülve kicsi-

nyül az ember.

KICSINYÜLÉS , KICSINYÜLÉS ,
(ki-cs-i-ny-

ül-és) fn. tt. kicsinylés-t , tb. — ék, harm. szr. —e.

Állapot, midn valami kicsinyül. V. ö. KICSI-

NYÜL.
KICSÍP

,
(ki-csíp) ösz. áth. Valamit csípve ki-

vesz , kiszakaszt. Kicsípni a br alól a szálkát. Ki-

csípni a virág himszálait. Átv. ért. kicsípni magát,

am. nyalkán, csinosan öltözködni ; kicsípni a bajuszt,

am. kipederíteni.

KICSIPDEL, (ki-csipdel) ösz. áth. 1) Csipdelve

kiz , addig csípi , mig ki nem megy. A sokáig heve-

rt kicsipdelni az ágyból. 2) Csipdelve kiszakgat. Ki-

csipdelni a tésztát , melyet csipedettnek hínak. Ki-

csipdelni a virág leveleit. 3) Csipdelve kiczifráz, csip-

késsé tesz. Kicsipdelni a papirt. V. ö. CSIPDEL.
KICSIPDELÉS

,
(ki-csipdelés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kicsipdelnek.

KICSIPKÉD
,

(ki-csipkéd) ösz. áth. lásd : KI-

CSIPDEL.
KICSIPKÉZ

,
(ki-csipkéz) ösz. áth. 1) Valami-

nek széleibl egy egy részecskét kicsíp , s az által

csipkéssé teszi. V. ö. CSIPKÉS. Kicsipkézni a fale-

velet. 2) Csipkeféle szövettel ékesít , kiczifráz. Ki-

csipkézni a fejkötöt, szoknyát. V. ö. CSIPKE.

KICSIPKÉZÉS
,

(ki-csipkézés) ösz. fn. Czifrá-

zás, díszítés, mely által valamit kicsipkéznek. A fej-
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köt kicsipkézése több munkába került , mint a var-

rása.

KICSIRÁDZÁS, KICSIRÁDZIK, 1. KICSIRÁ-
ZÁS, KICSÍRÁZIK.

KICSIRÁZÁS
,
(ki-csirázás) ösz. fn. A növény-

nek sarjadzási fejldése, midn csirája n ki. Burgo-

nya, hajma kicsirázása.

KICSÍRÁZIK, (ki-csirázik) , ösz. k. Általán

mondjuk növényekrl, és azok magvairól, midn csi-

rájok kibúvik, és kifejlik. A vízbe tett gabonaszemek

hamar kicsiráznak. Tavaszszal a hajmák , és hajmás

gyöker növények a földön kivül is kicsiráznak. V. ö.

CSÍRÁZIK.
KICSIRIZÉL, (ki-csirizél) ösz. áth. Valamely

test külsejére csirizt ken. Kicsirizelni a könyvtáblának

való papirt. V. ö. CSIRIZ.

KICSIRIZÉLÉS, (ki-csirizelés) ösz. fn. Cselek-

vés , midn valamit , hogy ragadóssá legyen , kicsiri-

zelnek.

KICSISÉG, (kics-i-ség) fn. 1. KICSINYSÉG.
KICSISZAMLIK v. —CSISZAMODIK, (ki-csi-

szamlik v. —csiszamodik) ösz. k. Rendes állásából

v. útjából, el- v. kisikamlik.

KICSISZOL, (kicsiszol) ösz. áth. 1) Valamit

csiszolva kitisztít , kifényesít. Kicsiszolni a rozsdás

fegyvereket. Kicsiszolni a késeket , villákat. 2) Csi-

szolva elkoptat, kilikaszt. A kerék kicsiszolta a bunda

ujját. A rabbilincs kicsiszolta a csizmaszárt. V. ö.

CSISZOL.

KICSISZOLÁS
,

(ki-csiszolás) ösz. fn. Dörzsö-

lés, fenés, mely által kicsiszolnak valamit. V. ö. KI-

CSISZOL.
KICSKE , fn. tt. kicskét. Bodrogközben jelent

Összekötött zsupcsomót , melylyel a házakat fedik,

mit túl a Dunán báb-nak hínak. Valószínleg össze

van húzva a kévécske szóból, minthogy a kicske csak-

ugyan nem egyéb, mint kis kéve.

KICSODA, (ki-csoda) ösz. kérd névmás tt. ki-

csodát. Személyre vonatkozik ; a tárgyat kérd micso-

da ? Mint a kérdésnek második alkotó részébl , a

csoda szóból, alaposan vélhetni , ezen kérd névmás

eredeti értelme némi meglépésre , és bámulatra mu-

tat, melyet valakinek véletlen látása gerjeszt. Kicso-

da az ott a sötétben? Kicsoda jár itt ily kés éjszaka?

Kicsodák azok a fegyveres emberek ? Néha jelenti a

kérdésnek több aprólékosságra kiterjedését. Miután

kikérdezte volt, kicsoda (ki a neve ?) micsoda ? (mily

állású, állapotú ?) akkor adott neki szállást. Egyéb-

iránt a régi bibliai fordításokban épen nem fordul

elé ; minél fogva késbb keletkezett összetételnek

véljük. Mai napság nagyobb hangzatosság okáért az

egyszer ki helyett gyakran használtatik, oly formán

mint a persa kudám az egyszer ki (és esi =mi)
helyett.

KICSODÁNÉ, (kicsoda-né) ösz. kérd névmás.

Használtatik a kevésbbé hangzatos kiné helyett, s am.

kinek a felesége ? Kicsodáné az az asszony, ki oly szép

ruhában találkozott velünk ?

KICSOMOZ
,

(ki-csomóz) ösz. áth. Törvényke-

zési értelemben am. a csomóban lev peres iromá-

nyok csomójából a pernek teljes bevégeztével mind-

két vagy valamelyik fél saját iratait egy jegyzék

vagy jegyzkönyv mellett ki- és magához veszi.

KICSOMÓZÁS, (ki- csomózás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki saját iratait a percsomóból kiveszi.

(Exrotulirung). V. ö. KICSOMÓZ.

KICSOMÓZÁSI, (ki-csomózási) ösz. mn. Kicso-

mózást illet, arra vonatkozó. Kicsomózásijegyzkönyv.

Kicsomózási eljárás.

KICSORBÍT, KICSORBIT, (ki-csorbít) ösz.

áth. Valamit csorbítva kitör. Kicsorbítani a kaszát,

kést. Kicsorbítani a fogakat. Kicsorbítani a fazekat,

poharat. V. ö. CSORBÍT.

KICSORBÍTÁS, KICSORBITÁS, (ki-csorbítás)

ösz. fn. Cselekvés, illetleg törés, mely által csorbává

tétetik valami.

KICSORBUL , KICSORBUL ,
(ki-csorbúl) ösz.

önh. Csorbulva kitörik , csorba esik rajta. Kemény

csontrágásban kicsorbult a foga. A kasza kicsorbult a

kben. V. ö. CSORBUL.

KICSORBÚLÁS, KICSORBULÁS ,
(ki-csorbú-

lás) ösz. fn. Szenved állapot, midn valamely ép test

széle, éle, sarja csorbulva kitörik, midn csorba esik

rajta.

KICSORDUL , KICSORDUL
,
(kicsordul) ösz.

önh. Mondjuk általán nedvrl , folyadékról , midn
edényében , öblében meg nem férve , vagy súlyegye-

nét vesztve , csorogva kifoly , kiömlik. A megtaszí-

tott pohárból kicsordult a bor. A nyírfából tavaszszál

kicsordul a nyirok. Szemébl kicsordult a köny. V. ö.

CSORDUL.
KICSORDÚLÁS, KICSORDULÁS, (ki-csordu-

lás) ösz. fn. Kiömlés, kifolyás neme, midn valamely

nedv, vagy folyadék kicsordul. Víznek, bornak kicsor-

dulása az edénybl. V. ö. KICSORDUL.
KICSORGÁS, (ki-csorgás) ösz. fn. Valamely

nedvnek csorogva kiömlése.

KICSORGAT, (ki-csorgat) ösz. áth. Valamely

nedvet bizonyos edénybl csorgatva kifolyat , kiöm-

leni enged. A be nem dugaszolt palaczkból kicsorgatni

a bort. Likas bögrébl kicsorgatni a levest. V. ö.

CSORGAT.
KICSORGATÁS, (ki-csorgatás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kicsorgatnak.

KICSORNA, falu Bereg m.; helyr. Kicsorná-ra,

—n, —ról.

KICSOROG
,

(ki-csorog) ösz. önh. és gyakor.

A nedv vagy folyadék csorogva kifoly. A megfúrt

nyírfából kicsorog a nyirlé. A likas edénybl kicsorog

a víz. V. ö. CSOROG.
KICSOSZOG, (ki-csoszog) ösz. önh. Csoszogva,

csoszogó léptekkel kimegy. Nagy nehezen kicsoszogott

az udvarra. V. ö. CSOSZOG.
KICSOSZOGÁS, (ki-csoszogás) ösz. fn. Cso-

szogva kimenés.
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KICSÓVÁZ
,
(ki-csóváz) ösz. áth. Valamit csó-

vával , azaz szalmatekercscsel kijelel. Kicsóvázni az

eladó kocsit, bútorokat. Földméréskor kicsóvázni a póz-

nákat. Az erdei katonautakon kicsóvázni a fákat. Fa-

lukon kicsóvázni azon házakat, melyekben katonák szál-

lásolnak. V. ö. CSÓVA.
KICSÓVÁZÁS, (ki-csóvázás) ösz. fn. Jelelés

neme , midn valamire csóvát tznek ki. V. ö. KI-

CSÓVÁZ.
KICSÖDÍT , KICSDIT

,
(ki-csdít) ösz. áth.

Csöditve kihí. Az utczai lárma sok embert kicsöditett

a házakból. V. ö. CSDÍT.
KICSÖDÍTÉS, KICSÖDITÉS, (ki-csdítés) ösz.

fn. Csdítve kihívás. V. ö. KICSDÍT.
KICSDÜL, KICSÖDÜL, (ki-csdül) ösz. önh.

Csdülve kimegy , kinyomúl. A gyülésteremböl tüz-

kiáltásra kicsödltek a népek. Kicsödiílni a templom-

ból , színházból. A sok nép mind kicsödült az utczára.

V. ö. CSDÜL.
KICSDÜLÉS, KICSDÜLÉS, (ki-csdülés)

ösz. fn. Valamely nagy seregnek csdülve való kito-

lakodása , kimenése valahonnan vagy valahová. Ki-

csödüléskor egymás lábára hágni, taszigálódni.

KICSÖK, (ki-csök) ösz. áth. Kriza J. szerént a

gyermekek egymást kicsökik , azaz kiütik a likból a

lánczszemezésnél.

KICSÖNDÍT , KICSÖNGET , 1. KICSENDÍT,
KICSENGET.

KICSÖPPEN , 1. KICSÉPPEN.
KICSUCSORÍT, (ki-csucsorít) ösz. áth. Csúcso-

san vagy csucsorítva kifelé nyom vagy húz.

KICSUCSORODÁS
,

(ki-csucsorodás) ösz. fn.

Csucsorodva kinyomulása valamely testnek , illetleg

tagnak. Szájnak kicsucsorodása. V. ö. CSUCSO-
RODIK.

KICSUCSORODIK, (ki- csucsorodik) ösz. k.

Csucsorodva kinyomódik vagy csucsorgó formában

kiáll. Kicsucsorodik a száj. A gomba kicsucsorodik a

földbl. V. ö. CSUCSORODIK.
KICSUCSORODOTT, (ki-csucsorodott) ösz. mn.

Csucsorodva kinyomúlt , kihegyesedett. Kicsucsoro-

dott ajkak közöl eregetni a pipafüstöt. Kicsucsorodott

csecsü korsó.

KICSÚFOL
,
(ki-csúfol) ösz. áth. Valakit vagy

valamit gúnyos, olcsárló szavakkal , csúfnak mondva
kinevet, mint olyat kihirdet, kikiált. V. ö. CSÚFOL.

KICSÚFOLÁS, (ki-csúfolás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg leszóló gúnyolás , olcsárlás , mely által va-

lakit kicsúfolnak, valamint magok azon csúf szavak,

melyek által valaki csúffá tétetik. V. ö. KICSÚFOL.
KICSUK, (ki-csuk) ösz. áth. Valakit kizár,

eltte az ajtót vagy kaput becsukja, hogy kénytelen

legyen künn maradni. Kicsukni valakit a házból. A
kártevket kicsukni a kertbl. V. ö. CSUK.

KICSUKÁS
,
(ki-csukás) ösz. fn. Valakinek az

ajtó vagy kapu becsukáeával kizárása.

KICSUKLIK
,

(ki-csuklik) ösz. k. Mondjuk bi-

zonyoB sarok körül forgó, mozgó testekrl, tagokról,

eszközökrl , midn rendes irányukból , helyzetökbl

kimozdulnak. Kicsuklik forgójából a kéz, kar. Kicsuk-

lik sarkából a kés. Kicsuklik sarkából az ajtó. V. ö.

CSUKLIK.
KICSURDUL, (ki-csurdúl) ösz. önh. 1. KI-

CSORDUL.
KICSURGAT

,
(ki-csurgat) ösz. áth. lásd : KI-

CSORGAT.
KICSUROG

,
(ki-csurog) ösz. önh. 1. KICSO-

ROG.
KICSÚSZ

,
(ki-csúsz) ösz. önh. 1) Csúszva ki-

megy. A kis gyermek kicsúszott az udvarra. A kígyó

kicsúsz a lyukából. 2) Átv. ért. alattomban vagy va-

lamely sürü tömegbl kimenekül, kisurran. Kicsúszni

az üldözk közöl. Különböz : kicsúszik. V. ö. CSUSZ
és CSÚSZIK.

KICSUSZAMIK, (ki-causzamik) ösz. k. 1) Csu-

szamva kimegyen, kimenekül , kiszabadul, kisurran.

Kezei közöl kicsuszamt a esik. A kígyók kicsuszamnak

odvaikból. 2) Félre csuszamik. A korcsolyázó lába

kicsuszamik. A szán kicsuszamik az útból. V. ö. CSU-

SZAMIK.
KICSUSZAMLÁS

,
(ki-csuszamlás) 1. KICSU-

SZAMODÁS.
KICSUSZAMLIK

,
(ki-csuszamlik) ösz. k. 1.

KICSUSZAMIK.
KICSUSZAMODÁS, (ki-csuszamodás) ösz. fn.

Elbbi helyébl csuszamodva kimozdulás.

KICSUSZAMODIK, (ki-csuszamodik) ösz. k.

Csuszamodva kimozdul, kisikamlik elbbi helyzetébl,

irányából, menetébl.

KICSÚSZIK, (ki-csúszik) ösz. k. Küls ernél

fogva, vagy akaratlanul szenvedleg csúszva kimegy,

kimozdul helyébl, irányából. A tárczája kicsúszott

a zsebbl. Az irományok kicsúsztak hóna alól. A csú-

szik tehát szenvedleges, a csúsz pedig cselekv moz-

gást jelent. Csúszmász az él állat , csúszikmászik az

életnélküli test, pl. fejünk alatt a párna idegen, kül-

s nyomás által. V. ö. CSÚSZ, CSÚSZIK.

KICSUSZSZAN, (ki-csuszszan) ösz. önh. 1)

Csuszszanva kimozdul , kimegy valahonnan. A szán

kicsuszszan az útból. A ló lába kicsuszszan. 2) Sutton-

ban mintegy csúszva kiszökik , kimegy. Kicsuszszant

észrevétlenül a szobából. 3) Átv. ért. Egy szó kicsusz-

szant a szájából am. akaratlanul, vigyázatlanul mon-

dott valamit.

KICSUSZSZANÁS, (ki-csuszszanás) ösz. fn. He-

lyébl csuszszanva kimozdulás. Suttonban kiszökés.

Akaratlan kiejtés.

KICSUSZSZANT, (ki-csuszszant) ösz. áth. Esz-

közli, cselekszi hogy valami kicsuszszan.

KICSUSZSZANTÁS
,
(ki-csuszszantás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki valamit kicsuszszant.

KICSÜCSÖRÍT
,

(ki-csücsörít) lásd : KICSU-
CSORÍT.

KICSÜCSÖRÖDIK, (ki-csücsörödik) 1. KICSU-
CSORODIK.
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KICSULLED, (ki-csülled) ösz. önh. Székely

tájszólás szerént mondják oly testrl , mely rendes

helyébl kinyomul, kidudorodik, pl. kicsülled a szem,

midn igen kiáll. V. ö. CSÜLLED. Mind haDgokban,

mind alapértelemben rokona : kidülled (kidled).

KICSÜLLEDÉS, (ki-csülledés) ösz. fn. Kidudo-

rodás, kinyomulás. V. ö. KICSÜLLED.

KICSÜNG-, (ki csüng) ösz. önh. Kifelé csüng,

valamely csüng v. függ tárgy kilátszik. Kicsüng a

gatyamadzag. Kicsüng a nadrágból a gatya szára.

KICZAMMOG, (ki-czammog) ösz. önh. Czam-

inogva kimegy v. kijön.

KICZAMMOGÁS, (ki-czammogás) ösz. fn. Czam-

mogva kimenés v. kijövés.

KICZEGÉRÉZ
,
(ki-czégéréz) ösz. áth. Czégér-

féle jellel kitüntet ; köz figyelemre , köz látomásra

kifitít valamit.

KICZÉGÉRÉZÉS, (ki-czégérézés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kiczégéreznek.

KICZIBIKEL, (ki czibikel) ösz. önh. Czibikelve

kimegy v. kijön.

KICZIFRÁZ
,

(ki-czifráz) ösz. áth. Valaminek

külsejét bizonyos czifrákkal , czifraságokkal kiéke-

síti, kitünteti. A fejkötöt csipkékkel , a szoknyát fod-

rokkal , a dolmányt sujtásokkal , síkokkal kiczifrázni.

A pipaszár

t

, botot , holmi metszvényékkel kiczifrázni.

Átv. ért. a beszédet keresett ékes kifejezésekkel, ke-

délyre ható mondatokkal fszerezi , máskép : kiczi-

kornyáz. Szintén átv. ért. mondják zenérl , és táncz-

ról. Kiczifrázni a csárdásdallamot és tánczot. Mondják

a káromkodásról is, melyet valaki nagy pajkosan ki-

keresett szavakkal elkerít. V. ö. CZIFRAZ.

KICZIFRÁZÁS
,

(ki-czifrázás) ösz. fn. Cselek-

vés , mely által valaki kiczifráz valamit. A kanász-

szürnek kiczifrázása többe kerül , mint kelméje. V. ö.

KICZIFRÁZ.
KICZIGÁNYKODIK

,
(ki-czigánykodik) alak-

jára ösz. k.; azonban itten áth. értelemben vétetik.

Czigány módra valamit kicsal. A sárga csikót kiczi-

gánykodta tlem.

KICZIKÁZÁS
,
(ki-czikázás) ösz. fn. 1) L. KI-

CSIRÁZÁS. 2) Czikázva kifutás.

KICZIKÁZIK, (ki-czikázik) ösz. k. 1) L. KI-

CSÍRÁZIK. 2) Czikázva kifut.

KICZIKORNYÁZ, (ki-czikornyáz) ösz. áth. íz-

lés nélkül kiczifráz valamit a hangbirodalomban, pl.

a beszédet vagy írásmódot, vagy éneket, zenét.

KICZIKORNYÁZÁS, (ki-czikornyázás) ösz. fn.

ízléstelen kiczifrázása a beszédnek, Írásnak, éneknek
vagy zenének.

KICZIRKALMAZ, (ki-czirkalmaz) Ösz. áth. Va-
lamit czirkalommal kikerít Kiczirkalmazni a hordó

fenekét. V. ö. CZIRKALMAZ. Átv. tréfás ért. va-

lamit szabatosan kikerített szavakkal, kifejezésekkel,

tehát nem szegletesen , nein akadozva, hanem helye-

sen és kerekdeden kimond, vagy megír.

aKAD. NAGY 8ZÓTÍR. lU. KÖT.

KICZIRKALMAZAS, (ki-czirkalmazás) ösz. fn.

Cselekvés , midn valamit akár tulajdon, akár átvitt

értelemben kiczirkalmaznak. V. ö. KICZIRKAL-
MAZ.

KICZLÉD , falu Vas m. ; helyr. Kiczléd-re,

— én, —röl.

KICZÖVEKÉL, (ki-czövekél) ösz. áth. Czöve-

kekkel kijelöl valamit. Kiczöuekelni a vonalt , melyen

az új út készülni fog. Kiczöuekelni a tagosztályban ju-

tott részt. V ö. CZÖVEK.

KICZÖVEKÉLÉS, (ki-czövekétés) ösz. fn. Va-

lamely vonalnak, vagy térnek , körnek , czövekekkel

kijelölése.

KIDACZOL
,

(ki-daczol) ösz. áth. 1) Valakit

daczczal legyz, s rajta kifog. 2) Valakitl daczczal

kieszközöl valamit. Némely gyermek a szüléktl kida-

czolja az engedékenységet, azaz daczolva birja rá ket
hogy engedékenyek legyenek.

KIDACZOLÁS
,

(ki-daczolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit kidaczol.

KIDADOG
,

(ki-dadog) ösz. önh. Tárgyesetes

viszonynévvel am. dadogva, akadozó szavakkal mond
ki valamit. V. ö. DADOG.

KIDADOGÁS, (ki-dadogás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kidadog.

KIDAGAD
,

(ki- dagad) ösz. önh. Dagadva bi-

zonyos térbl, helybl, öbölbl kinyomúl , kiemelke-

dik. Kidagad fogfájáskor az arcz. Kidagad a kelés.

A tészta kidagad a kis edénybl. Kicsiny vagyok én,

majd megnövök én, mint a tüd a fazékból kidagadok

én. (Népd.). Kidagad az áradó víz. V. ö. DAGAD.
KIDAGADÁS

,
(ki-dagadás) ösz. fn. Valamely

dagadó testnek kifelé nyomulása, terjedése.

KIDAGASZT, (ki-dagaszt) ösz. áth. 1) A sü-

tkrl mondják , midn a megdagadt tésztát kiszak-

gatják, és gömbölyeg formára kialakítják. 2) A da-

gasztást bevégzi. Már kidagasztottam. 3) Széles ért.

eszközli, okozza, hogy kidagadjon valami.

KIDAGASZTÁS, (ki-dagasztás) ösz. fn. Cselek-

vés, melynek erejénél , hatásánál fogva kidagad va-

lami. A dagasztás bevégzése.

KIDÉ, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Kidé-re,

— n, —röl.

KIDEGETÉL
,
(ki-degetél) ösz. áth. Valamely

test külsejére , folszinére degetet ken. Kidegelelni a

hajó bordáit.

KIDEGETÉLÉS, (ki-degetélés) ösz. fn. Kenés,

mázolás neme, midn kidegeteinek valamit.

KIDERÍT, KIDERÍT, (kiderít) ösz. áth. 1)

Tulajd. ért. az eget ködtl , felhktl megtisztítván,

derültté teszi. Az északi szelek es után kiderítik az

eget. 2) Átv. ért. a kedélytl elzi a bút , bánatot,

haragot , félelmet , s helyettök vidámságot , örömet,

engesztelést , reményt hoz elé. Kideríteni a szomorú

kedélyeket Biztatással, jó reménynyel kideríteni a csüg-

gedt sziveket. V ö. DERÍT. 3) Átv ért. homályos

45
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dolgokról, titkokról levonja a fátyol! , s azokat vilá-

gosságra hozza.

KIDERÍTÉS, KIDERÍTÉS, (ki-derítés) ösz.

fn. Cselekvés , mely által kiderítenek valamit. V. ö.

KIDERÍT.

KIDERÜL, KIDERÜL, (ki-derül) ösz. önh. 1)

Tulajd. ért. a leveg vagy ég a ködbl, felhbl ki-

tisztul, s világossá leszen. Fúj már a szél, majd kide-

rül. Ellentéte : beborul.

„Ki kiderü(l), meg beború(l),

Csak az én szívem szomorú."

Népdal.

2) Átv. ért. mondjuk a kedélyrl, midn a bútól bá-

nattól, fájdalomtól, s más kedvetlen indulatoktól meg-

válva kividámúl. Kiderült az arcza. 3) Átv. ért. va-

lamely ismeretlen , homályos dolog , vagy titok vilá-

gos tudomásra jön. A mondottakból kiderül , hogy . . .

Ártatlansága kiderült.

KIDERÜLÉS, KIDERÜLÉS
,
(ki-derlés) ösz.

fn. Kivilágosodás ; kividámulás ; világos tudomásra
'

jövés. V. ö. KIDERÜL.

KIDESZKÁZ
,

(ki deszkáz) ösz. áth. Valamely

térnek fölszinét, külsejét deszkákkal kirakja. Kidesz-

kázni a padlást, pajtát. V. ö. DESZKÁZ.

KIDESZKÁZÁS, (ki- deszkázás) ösz. fu. Építé-

szeti szerelés, midn kideszkáznak valamit. V. ö. KI-

DESZKÁZ.

KIDICSÉR, (ki-dicsér) ösz. áth. Nagyon dicsér.

Némi túlzással dicsér. Ugyan kidicsérték a hírlapok a

kötéltánczost.

KIDOB, (ki dob) ösz. áth. 1) Valamit úgy dob

el, hogy bizonyos téren , voualon kivül essék. Ki-

dobni valamit az ablakon. Kidobni a laptit. A rohadt

gyümölcsöt kidobni a jók közöl. 2) Átv. ért. kidobni a

pénzt , am. oly hasztalanul kiadni , mintha kidobtuk

volna. Kidobni valakit az ajtón , a társaságból , am.

kitaszigálni, kizni, kihajtani, vagyis úgy tenni vele,

mint afféle kelletlen jószággal , melyet ki szoktunk

dobni. V. ö. DOB, ige.

KIDOBÁL
,
(ki-dobál) ösz. áth. Egymás után

többet, vagy valamit többször kidob.

KIDOBÁLÁS, (ki-dobálás) ösz. fn. Többszörös

kidobás. Többnek kidobása.

KIDOBÁS
,

(ki-dobás) ösz. fn. Cselekvés
, mi-

dn valamit vagy valakit kidobnak. A házsártos to-

lakodó embert kidobással fenyegetni. V. ö. KIDOB.

KIDOBOL, (ki dobol) ösz. áth. Valamit dobol-

va , dobszóval kihirdet , köztudomásra juttat. Kido-

bolni az új megyei rendeleteket. Kidobolni valamely elve-

szett jószágot. Kidobolni , hogy bizonyos éjjeli órában

kiki honn legyen. Átv. ért. am. valamely hírt , vagy

titkot tátott szájjal , nyilt torokkal úton útfélen ki-

kiált, kibeszél.

KIDOBOLÁS
,
(ki'dobolás) ösz. fn. Kihirdetés

dobszóval.

KTDOHÁNYOZ, (ki dohányoz) ösz. áth. Do-

hányuyal töltött pipát kiszí. E nagy pipál alig lehet

egy óráiig kidohányozni.

KIDOHÁNYZÁS
,

(ki-dohányzás) ösz. fn. Do-

hánynyal töltött pipának kiszívása.

KIDOHOTOL
,
(ki-dohotol) ösz. áth. 1. KIDE-

GETÉL.
KIDOLGOZ, (kidolgoz) ösz. áth. 1) Valamely

nyers anyagot, terményt, vagy idomtalan testet bizo-

nyos czélra , mesterséges munkával kialakít , kiido-

mít. Kidolgozni a bröket cservízzel , csávával , mész-

szel. 2) Mondjuk szellemi tárgyakról , müvekrl is,

mennyiben azokat készen eléállitjuk. Kidolgozni va-

lamely beszédet, értekezést, regényt. 3) Valamit utána

járás kelés által végrehajt , kieszközöl. Bizd csak

rám, majd kidolgozom én azt, hogy minden jó lesz.

KIDOLGOZÁS
,

(ki-dolgozás) ösz. fn. Cselek-

vés, melynél fogva valamit kidolgoznak , dolog által

kiállítanak. Ezen kézi könyvnek és szótárnak kidolgo-

zása nem kis fáradságba került. V. ö. KIDOLGOZ.

KIDOMBORÍT v. —DOMBORÍT , (ki-dombo-

rít) ösz. áth. Valamely testet domborúvá kialakít,

domboritva kifelé tol, nyom, tüntet.

KIDOMBORÍTÁS v. —DOMBORÍTÁS, (ki-

domborítás) ösz. fn. Cselekvés, midn valamit kidom-

borítanak.

KIDOMBORODÁS
,

(ki-domborodás) ösz. fn.

Valamely testnek domború formában kinövése , ki-

nyomulása, kialakulása, kidagadása.

KIDOMBORODIK, (ki-domborodik) ösz. k.

Domborodva kinyomúl , kin , kidagad stb. Kidom-

borodik a melle , hasa , fara. V. ö. DOMBORODIK.

KIDOMBORÚL v. —DOMBORUL
,

(ki dom-

borul) ösz. önh. L. KIDOMBORODIK.
KIDONGÁZ

,
(ki-dongáz) ösz. áth. Hordónak,

s más efféle edénynek oldalát dongákból kicsinálja.

Kidongázni a kádakat , sajtárokat. V. ö. DONGA.

KIDONGÁZÁS, (ki-dongázás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn kidougáznak valamit. V. ö. DONGÁZ.
KIDORONGOL, (ki-dorongol) ösz. áth. Dorong-

gal ütve, verve kiz, kihajt, kikerget.

KIDORONGOLÁS, (ki-dorongolás) ösz. fn. Do-

ronggal ütve, verve kizés, kihajtás.

KIDÖGLIK, (ki-döglik) ösz. k. Mind eldöglik.

A marhavészben kidöglöttek a teheneim.

KIDÖJT, (ki-djt) 1. KIDÖNT.
KIDL, (ki dl) ösz. önh. 1) Szoros ért. mond-

juk épületekrl, vagy öblös dongás edényekrl, vagy

akármikép összefzött, kötött testekrl , melyeknek

részei kifelé tartott irányban dlnek el. Ellentéte :

bedül. Kidlt bedlt az oldala. (Vörösm.). Kidl a,

fal, a sövény, a palánk Tövébl kidlt a fa. A ház ol-

dala kidlt az u'czára. Kidlt a kád , hordó , sajtár

oldala. Kidl a sokat hánytvete.tt, , vagy roszul kötött

könyv. 2) Bizonyos edényben , öbölben , takaróban

lev test kifordul, kiömlik, kiesik. Kidl a megrepedt

hurkából a töltelék. A feldöntött fazékból kidl az étel.
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Kidlni a kocsiból. 3) Bizonyos test vagy tag, rendes

helyzetébl kinyomúl. Kidltek szemei a nagy erökö-

désben. Kidlt a piheg n melle. Kidlni könyökével

az ablakon. 4) Képes kifejezéssel mondják vonó ál-

latról, különösen lóról, midó'n elvesz, megdöglik. Ki-

dlt a hámból. Szélesebb ért. mondják emberekrl is,

de csak népies nyelven. Nem sokára mi is kidlünk.

KIDOLED, (ki-dled) ösz. önh. L. KIDL 3).

KIDLEDÉS
,

(ki-dledés) ösz. fu. Cselekvés

vagy állapot, midn valaki vagy valami kidled.

KIDOLES
,

(ki-dlés) ösz. fn. Szenved , ille-

tleg bomló , romló állapota valamely testnek , mi-

dn kidl.

KIDÖLESZT, (ki-dleszt) ösz. áth. Eszközli,

hogy valami kidledjen. Szemét , mellét kidöleszteni.

KIDLESZTÉS, (ki-dölesztés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit kidleszt.

KIDÖNT, (ki-dönt) ösz. áth. 1) Valamit kifelé

tartó irányban dönt ; ellentéte : bedönt. A tolakodó

tinók kidöntötték az akolkerítést. 2) Valamely edény-

nek , öbölnek tartalmát kifordítja. Kidönteni egy ko-

sár szemetet az utczára. Kidönteni a kádból a csávát.

V. ö. DÖNT.
KIDÖNTES, (ki- döntés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn kidöntenek valamit. V. ö. KIDÖNT.
KIDÖRGÖL, (ki-dörgöl) ösz. áth. 1) Valamely

testbl dörgölés által kivesz , kitisztít valamit. A ru-

hából kidörgölni a sarat. Kidörgölni szemébl a csipát.

Atv. ért. kidörgölni az álmosságot. 2) Valamit dör-

gölve kilikaszt , elkoptat. A kerék kidörgölte a ruhá-

ját, a csizma kidörgölte a lábbört. V. ö. DÖRGÖL.
KDJÖRGÖLÉS

,
(ki-dörgölés) ösz. fn. Cselek-

vés, mely által kidörgölödik valami.

KIDÖRGÖLDÉS
,

(ki-dörgöldés) ösz. fn.

Dörgölés által kikopás, kilikadás.

KIDÖRGÖLÖDIK
,

(ki-dörgölödik) ösz. belsz.
j

Viszonyos dörgölés által kikopik , kilikad. A lcs a
j

szekér oldalától kidörgölödik. A ruha a keréktl kidör-
j

gölödött.

KIDÖRÖG, (ki- dörög) ösz. önh. A fergeteges
j

égrl visszatér névmással mondjuk, midn dörögni
j

megsznt, s mintegy kiadta haragját. Kidörögte magát

az ég , jó id leszen. Atv. ért. mondjuk emberrl , ki

fogytig haragudott, káromkodott, szitkozódott. Köny- '

nyebb neki, hogy kidörögte magát.

KIDÖRZSÖL, (ki dörzsöl) ösz, áth. 1. KIDÖR- !

GÖL és v. ö. DÖRZSÖL.

KIDÖRZSÖLÖD1K, (ki-dörzsölödik) ösz. belsz.
|

1. KIDÖRGÖLÖDIK és v. ö, DÖRZSÖLDIK.
KIDÚCZOL

, (ki-dúczol) ösz. áth. Valaminek
küls oldalát dúezokkal támogatva megersíti. Ki-

\

dúczolni a gótokat. V. ö. DUCZOL.

KIDÚCZOLÁS
, (ki dúczolás) ösz. fn. Dúczok-

kai támogatás, megersítés. V. ö. K1DLICZOL.

KIDÚDOL, (ki-dúdol) ösz. önh. Visszatér
né- n -

| [fújja magát, mérgét, elribarzik. Ki-

,
dúdolta magát a zivatar. Kibögted , leidúdoltad maga-

|

dat te méregtarisznya f

KIDUDORODÁS
, (ki-dudorodás) ösz. fn. Ál-

lapot
, midn valami kidudorodik. Szemek kidudoro-

\

dása. V. ö. KIDUDORODIK.
KIDUDORODIK, (ki-dudorodik) ösz. k. Dudo-

j

rodva kinyomúl, kiáll, felfúvódik. Kidudorodik a fel-
' fújt hólyag. Kidudorodott a pofája. Mondjuk külö-

!

nsen a szemekrl, midn kimerednek, kicaüllednek.

I Bámultában kidudorodtak a szemei. V. ö. DUDO-
i
RODIK.

KIDUG, (ki- dug) ösz. áth. Bizonyos résen, nyi-

j

láson
, hasadékon kifelé dug , tol valamit. Kidugni

' fejét az ablakon , ajtónyiláson. Kidugni kezét a szr
ujjúból. Kidugni a börtönlikon valamely levelet. Ki-

,
dugni az ujjat a rongyos keztyüböl. Fejét kidugni a
dunyha alól. V. Ö. DUG.

KD3UGAS
,
(ki-dugás) ösz. fn. Bizonyos résen,

|

nyilason kifelé tolás. V. ö. KIDUG.
KIDUGASZOL, (kidugaszol) ösz. áth. Vala-

,

mely edénynek dugaszát kiveszi. Kidugaszolni a pezs-

j

gös palaczkokat. Kidugaszolni a hordókat. V. ö. DU-
j

GASZOL.
KIDUGIK

,
(ki-dugik) ösz. k. Rést , lukat ütve

kibúvik, kicsúszik , kinyomúl. Kidugik a szeg a zsák-

ból. Tájdivatos.

KIDÜL, (ki-dúl) ösz. áth. 1) Dúlva kifoszt va-

lakit v. valamit. A rablók mindenébl kidúlták öt. Az
ellenség kidúlta a városokat, és falvakat. V. ö. DÚL.
2; Mándy P. szerént Szathmár megyében am. fölül-

múl, legyz.

KIDURRANT, (ki- durrant) ösz. áth. Durrantva
kilövi. Puskáját kidurrantotta.

KIDURUNGOL, (ki duruugol) ösz. áth. 1. KI-
DORONGOL.

KIDUVAD, (ki-duvad) ösz. önh. Szoros üregen,
lésen kinyomúl, kitolúl. Kiduvad a füst a kéményen.

Kiduvad a bodzafa bélé. Kiduvad a kürtbe fútt hang.

Kiduvad az eltiport állat bele. V. ö. KIDUGIK.
KIDUVADAS, (ki- duvadas) ösz. fu. Résen,

likon, csövön, stb. kinyomulása , kitolulása valamely

testnek.

KDDUVASZT, (ki-duvaszt) ösz. áth. Valamit
szoros üregen, öblön, résen , csövön kiduvadni készt,

kényszerít. Szorongatás által kiduvasztani a hurka
bélét. V. ö. DUVASZT.

KIDUVASZTÁS
,

(ki-duvasztás) ösz. fn. Nyo-
mogatás, szorongatás, tolás, mely által kiduvaszta-

nak valamit. V. ö. KIDUVASZT.
KIDUZZAD

,
(ki duzzad) ösz. önh. Bels er-

ködésnél fogva bizonyos üregbl , öbölbl kinyomúl,

kitolúl. Kínjában kiduzzadtak a szemei. Rokon a ki-

dugik
,
kidudorodik , kiduvad igékkel. V. ö. DUZ-

ZAD.
KIDUZZADÁS

, (ki-duzzadás) ösz. fn. Ersza-
kolt állapot midn kiduzzad valamely test. V
KIDUZZAD.

45
'
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KIDUZZASZT, (ki-duzzaszt) ösz. áth. Erlte-

tés ,
illetleg nyomás , szorongatás , tolás által esz-

közli, vagy okozza, hogy kiduzzadjon valamely test.
|

Szemeit, pofáját kiduzzasztja. V. ö. DUZZASZT.
KIDUZZOG, (ki-duzzog) visszatér névmással :

j

kiduzzogja magát, am. jó soká duzzogván, már betelt

vele s abbanhagyta.

KIDÜHÖDIK
,

(ki- dühödik) ösz. k. Dühét ki-

adja, kitölti. Kidühödött a kegyetlen zsarnok. Sok vér-

ontás után kidühödte magát. Átv. ért. kidilhödik a szél,

fergeteg, tengeti vész. V. ö. DÜHÖDIK.

KIDÜHÖNG ,
(ki-dühöng) ösz. önh. L. KIDÜ-

HÖDIK. Különösen visszatér névmással : magát ki-

dühöngi.

KIDÜL 1. KIDL.
KIDÜLED, v. KIDÜLLED, v. KIDÜLLYED,

v. KLDÜLYED, 1. KIDÖLED.
KIDÜLESZT, v. KIDÜLLESZT, v. KIDÜLY-

LYESZT, v. KIDÜLYESZT, 1. KIDÖLESZT.

KIÉ ,
(ki-é) birtokragos kérd névmás , mely

személyre vonatkozik , s am. kit illet a nevezett bir-

tok , vagyon ,
jószág. Kié ezen ház ? — Péteré. —

Hát azon kert kié. — Pálé. — Kié e kö7iyv ? Midn
több a birtok : kiéi ? Kiéi az amott legel juhok?

Részletesebben 1. KI névmás , és Birtokos : é, éi, ék.

Elbeszéd 162. 1.

KIEBEL, (ki-ebel) ösz. áth. Bányászi nyelven,

a német auslaufen szerént , am. a kiásott érczes föl-

det tovább szállitja. Naponként félmázsányi terhet,

vagy többet is kiebelni.

KIED, több vidéken , különösen a Székelység-

ben, Balaton vidékén, Vas megyében stb. divatos táj-

ejtés, keed, kend helyett 1. KELMED.
KIEDEZ

,
(kied-éz) áth. m. kiedéz-tem ,

— tél,

—ttt. Balaton vidékén , (*s Vasvármegyében , am.

kied, azaz keed, kend névvel vagy czimmel szólít va-

lakit. Másutt keedéz v. kendez. A pór leány a legényt,

a feleség a férjét kiedezi.

KIEDÉZ, (ki-édéz) ösz. áth. A gyógyszerészek-

nél am. valamely kellemetlen ízü szert édessel ve-

gyít , édes porba takar. Kiédezni a labdacsokat. Sós

vagy savanyú részeket vegyészetileg eltávolít.

KIÉDÉZÉS
,
(ki-édézés) ösz. fn. A kellemetlen

ízü gyógyszernek valamely édanyaggal vegyitése, be-

takarása. Sós vagy savanyú részek eltávolítása.

KIÉG, (kiég) ösz. önh. 1) Mondjuk meggyúlt

testrl, midn addig ég, mig minden gyúlékony részei

föl nem oszlanak, ki nem repülnek. Kiégett a gyertya,

mécszsír, lámpaoloj. 2) Mondjuk testrl, melynek va-

lamely részét a tüz égetése kilikasztotta. Kiégett a

kemenczére tett ruha. Kiégeti a fapipa oldala. 3) Mond-

juk tüztartó készületrl , edényrl , midn tüze ki-

fogy , kialszik. Kiégett a pipám. Kiégett a kandalló.

4) Mondjuk emberrl , kinek házát
,
jószágát a tüz

elemésztette. E falu lakosi majd mindnyájan kiégtek.

5) Am. égetés által bizonyos ezélra alkalmassá lesz,

midiin némely részek a tfíz által elválasztatnak tle.

Kiégnek az érezek. Kiég a tégla , kiég a szén, kiég a

mészk.

KIÉGÉS, (ki-égés) ösz. fn. Midn valami kiég,

ezen igének minden értelmében. V. ö. KIÉG.
KIEGÉSZÉDÉS, (ki-egészédés) ösz. fn. Egy

egészszé alakulás , az egészbl hiányzónak mintegy

magától betöltése, beillesztése
;
helyrepótolása.

KIEGÉSZÉDIK, (ki-egészédik) ösz. k. Mintegy

önmagában , belerejénél , mködésénél fogva , tehát

küls behatás nélkül egy egészszé alakúi , melyben

ami hiányzott, betöltetik, helyrepótoltatik
;

pl. kiegé-

szedik valamely testület, midn elhunyt tagjai helyett

maga választ új tagokat ; ha pedig ezeket felsöség

nevezi ki , akkor kiegészíttetik. Még több önállóság

rejlik ebben : kiegészül.

KIEGÉSZÍT v. —EGÉSZÍT , '(ki-egészít) ösz.

áth. Azt, ami hiányos volt egészszé teszi , tehát hiá-

nyait kipótolja. A város tanácsát kiegészíteni. V. ö.

EGÉSZ.
KIEGÉSZÍTÉS v. —EGÉSZITÉS

,
(ki-egészí-

tés) ösz. fn. Cselekvés , illetleg rendelés , rendelke-

zés , intézkedés , mely által kiegészítenek valamit.

A hadsereg kiegészítését sürgetni.

KIEGÉSZÍT, KIEGÉSZÍT, (ki-egészít)

ösz. mn. Aki vagy ami valamit kiegészít. Tanácsot

kiegészít kir. biztos. Kiegészít részei valaminek. V.

ö. KIEGÉSZÍT.
KÜ2GÉSZÜL v. —EGÉSZÜL

,
(ki-egészül) 1.

KIEGÉSZÉDIK.
KIEGÉSZÜLÉS v. —EGÉSZÜLÉS, (ki-egé-

szülés) 1. KIEGÉSZÉDÉS.
KIÉGET, (ki- éget) ösz. áth. 1) Valamit tüz ál-

tal olyanná fejt ki, olyanná teszen vagy alakít, mint

természete vagy czélja hozza magával. Kiégetni az

érezeket. Kiégetni a téglát , mészkövet , szenet. 2) Tz
által elront, kisüt, kilikaszt valamit. Az ég pipával

kiégette a ruhát. Kiégetni tüzes vassal valakinek sze-

mét. V. 5. ÉGET.
KIÉGETÉS, (ki-égetés) ösz. fn. Cselekvés, mely

által kiégetnek valamit. V. ö. KIÉGET.
KIEGYENESEDÉS

,
(ki-egyenesédés) ösz. fn.

Egyenesre kinyúlás v. kihúzódás.

KIEGYENESEDIK, (ki-egyenesédik) ösz. k.

Egyenesre kinyúlik v. kihúzódik.

KIEGYENESÍT , KIEGYENESÍT ,
(ki-egyene-

sít) ösz. áth. Egyenesre kinyújt, kihúz. Kiegyenesíteni

j
a meggörbedi vaspálezát. Kiegyenesíteni az sszezsu-

|

gorodott kezeket, ujjakat. V. ö. EGYENESÍT.
KIEGYENESÍTÉS v. —EGYENESITÉS, (ki-

egyenesités) ösz. fn. Cselekvés , illetleg igazítás,

midn kiegyenesítünk valamit. V. ö. KIEGYENESÍT.
KIEGYENESÜL, (ki- egyenesül) ösz. önh. L.

KIEGYENESEDIK.
KIEGYENGET, (ki-egyenget) ösz. áth. és gyak.

1) Valamely rögös, buezkás, dombos, gödrös, kátyús

tért simává , egyarányossá tesz. Kiegyengetni a fel-

vág/ '' utakat. Kiegyengetni a megszakgatott töltéseket,

gótokat, a zápormosta födeleket. 2) Szélesb ért. va-
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Janiit rendbe szedeget, kiigazitgat, kijavitgat. A rom-

lott háztett, a szétkuszált kazalt kiegyengetni.

K1EGYENGETÉS ,
(ki- egyengetés) ösz. fu.

Cselekvés , illetleg igazgatás, javítgatás , mely által

kiegyengetünk valamit. V. ö. KIEGYENGET.
KIEGYENÍT, (ki- egyénít) ösz. áth. 1. KIEGYE-

NESÍT.
KIEGYENLÍT v. —EGYENLÍT, (kiegyen-

lít) ösz. áth. 1) Valamit egyenlen felosztva kicsinál.

Kiegyenlíteni a testvéreknek járó örökségi részeket. Ki-

egyenlíteni a részes aratók járandóságát. 2) A viszál-

kodó, perleked feleket barátságos egyezésre birja,

midn mindkettejök igényeit, követeléseit egyenlen

elintézi.

KIEGYENLÍTÉS v. —EGYENLÍTÉS, (ki-

egyenlítés) ösz. fn. Eljárási cselekvés, mely által ki-

egyenlítenek valamely ügyet. V. ö. KIEGYENLÍT.
KIEGYEZKÉDÉS, (ki-egyezkédés) ösz. fn. Al-

kudozási végleges megállapodás, melynél fogva a fe-

lek valamely dologra nézve egymással kie^yezked-

nek. V. ö. KIEGYEZKÉDIK.
KIEGYEZKÉDIK

,
(ki egyezkedik) ösz. k.

Mondjuk különböz, egymással ellenkez követelésü,

igény , illetleg meghasonlott
,
perleked felekrl,

midn valamely ügyben véglegesen intézkednek. Ki-

egyezkedni a hitelezkkel.

KIEGYEZTET, (ki- egyeztet) ösz. áth. A perle-

ked feleket rábírja, hogy kiegyezzenek, kiegyezked-

jenek egymással. V. ö. KIEGYEZKÉDIK.
KIEGYEZTETÉS, (ki- egyeztetés) ösz. fn. Köz-

bejárói cselekvés , eljárás , mely által valaki a perle-

ked feleket kiegyezteti. V. ö. KIEGYEZTET.
KIÉHEZTET, (ki-éhéztet) ösz. mivelt. Vala-

kit sokáig koplalni , s ez által éhessé lenni kénysze-

rít. Vékony tartással kiéheztetni a szolgákat. V. ö.

ÉHEZIK.
KIÉHEZTETÉS

,
(ki- éheztetés) ösz. fn. Kény-

szerít cselekvés, mely által kiéheztetnek valakit.

KIEHÜL , KIÉHÜL
,
(ki-ehül) ösz. önh. Hosz-

szas koplalás után gyomra kiürül, s éhessé lesz.

KIEHÜLÉS , KIÉHÜLÉS ,
(ki-ehülés) ösz. fn.

Szenved állapot, midn valaki tartósb koplalás után

kiehül.

KIEJT
,

(ki-ejt) ösz. áth. Amit fogva tartott,

kiesni hagyja , engedi. Kiejteni valamit a kézbl. A
könyvet hón alól kiejteni. A repül sas kiejtette kör-

mei közöl a zsákmányt. Az eb kiejtette szájából a kon-

ezot. 2) Átv. ért. valamit kimond , nyelvén kiereszt.

Alig tudja kiejteni a szót. A franczia szókat hibásan

ejti ki. Értelmesen , tisztán , hangosan kiejteni a szó-

kat. 3) Csalóközi tájejtéssel : kiejteni a szemetet,

port , am. kisöpörni. Ejtsd ki, édes leányom , ebbl a

szobából ezt a szemetet. Alsó Vágmellékén keményebb
értelemben : kisujt. „Karapold (vízzel hintsd) be a

szobát, és sújtsd ki."

KIEJTÉS
,
(ki-ejtés) 1) Cselekvés, midn vala-

mit tulajd. ért. kiejtünk, azaz kiesni hagyunk, enge-

dünk. 2) Átv. ért. azon mód , melylyel a szókat ki-

mondjuk. Tiszta, hibátlan értelmes kiejtéssel birni. Ma-
gyaros kiejtéssel beszélni latinul, francziául. Hibás ki-

ejtéssel olvasni az idegen neveket. Kiejtésébl észreve-

het
, hogy nem született magyar. Palóczos , dunántu-

Has, tiszamellékies kiejtés.

KIÉKESÍT v. —ÉKESÍT, (ki-ékesít) ösz. áth.

Valaminek külsejét , fölszinét ékesen elkészíti. Ki-
ékesíteni a tánczieremet tükrökkel , vilárokkal stb.

KIÉKESÍTÉS v. —ÉKESITÉS, (ki-ékesítés)

ösz. fn. Cselekvés, mely által valamit kiékesítnek.

V. ö. KIÉKESÍT.

KIÉKÍT, (ki- ékít) ösz- áth. 1. KIÉKESÍT.

KIÉKÍTÉS
,

(ki-ékítés) ösz. fn. lásd : KIÉKE-
SÍTÉS.

KIÉL, (ki-él) ösz. önh. Tárgyesettel am. vala-

kit, az által , hogy rajta éldik , vagyonából kifoszt,

szükségre juttat. Az ellenséges hadak mindenébl kiél-

ték a föld népét. A sok vendég kiéli a házunkat. V.
ö. ÉL.

KIELÉGÍT v. —ELÉGÍT, (ki-elégít) ösz. áth.

Általán
, valakinek annyit ad , amennyit az igényel,

követel vagy vár. Különösen 1) Az illet , kötelezett

járandóságot kiadja. Kielégíteni a munkásokat , szol-

gákat, azaz béröket kifizetni. Kielégíteni a hitelezket,

am. az adósságokat lefizetni. „Es én kielégítem ket
az lhó (ló) árából és hozzám vím (vivém) az lovath."

Levél 1559-bl. (Szalay Á. 400 magy. 1.). 2) Mások
kérelméhez, várakozásához képest eleget ad. Kielégí-

teni a kéregetöket , koldusokat. Kielégíteni a vendége-

ket. Kielégíteni a köz várakozást.

KIELÉGÍTÉS v. ELÉGITÉS, (kielégítés) ösz.

fn. Cselekvés, illetleg adás , adományozás , fizetés

stb. mely által kielégítünk valakit.

kiélésít v. —élesít
,

(ki-éiésít) ösz. áth.

Élesre kifen , kiköszörül. Kiélesíteni a kardot , kést,

beretvát. V. ö. ÉLESÍT.

kiélésítés v. —élesítés, (ki-éiésítés)

ösz. fn. Cselekvés , illetleg fenés , köszörülés , mely
által kiélesitnek valamit.

KIELMÉL, (ki-elmél) ösz. áth. Elméivé , azaz

gondolkozva kitalál valamit. V. ö. ELMÉL.

KIEMEL, (ki-emel) ösz. áth. 1) Valamit vagy

valakit emelve kivesz , kivisz valahonnan. Kiemelni

valakit a kocsiból. A gyermeket a bölcsöböl, a beteget

az ágyból kiemelni. Kiemelni a zsákokat a magtárból,

dereglyébl. Kiemelni a megsülyedt szekeret a sárból.

2) Átv. ért. szóbeli vagy Írásbeli eléadásban bizo-

nyos pontokat, tárgyakat a többi közöl különösen ki-

tüntet, hogy a hallgatóra vagy olvasóra annál inkább

hassanak. V. ö. EMEL.

KIEMELÉS, (ki-emelés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamibl vagy valahonnan kiemelnek valamit.

V. ö. KIEMEL.
KIEMELINT, (ki-emelint) ösz. áth. Emelintve,

könnyedén emelve kivesz, kivisz valahonnan. Kieme-

Ürítette a kocsiból, mint a pelyhet.
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KIEMELKEDÉS ,
(ki-emelkédés) ösz. fn. Moz-

galmi állapot vagy cselekvés ,
midn valaki vagy va-

lami kiemelkedik.

KIEMELKEDIK ,
(ki-emelkédik) ösz. k. Emel-

kedve a többi közöl vagy bizonyos térszín fölött ki-

tnik ,
felmagasodik. A fényük kiemelkednek az iha-

rok és bükkök közöl. A tornyok kiemelkednek a többi

épületek közöl. Átv. ért. alacsony állapotból , sorsból

magasabbra jutván , kitnvé leszen. Esz , vitézség,

iparkodás által a köz emberek sorából kiemelkedni.

KIEMÉSZT, (ki- emészt) ösz. átb. Általán vala-

mit kiveszni , elromlani , megsemmisülni kényszerít,

kiirt, kipusztít. Kiemészteni a férgeket
,
patkányokat,

kártékony állatokat. A nagy hideg kiemészti a gyönge

növényeket. V. ö. EMÉSZT.

KIEMÉSZTÉS, (ki-emésztés) ösz. fn. Pusztító,

irtó cselekvés , mely által kiemésztenek valamit. V.

ö. KIEMÉSZT.

KIÉNEKEL ,
(ki-énekél) ösz. átb. A halottat

énekszóval elbúcsúztatja , s kikíséri a temetbe. Ki-

énekelték a szegényt, am. meghalt, s eltemették.

KIÉNEKÉLÉS, (ki-énekélés) ösz. fn. A halott-

nak énekszóval elbúcsúztatása. Kiéneklésért járó kán-

tordíj.

KIENGED, (ki-enged) ösz. önh. 1) Mondjuk a

fagyról
,
jégrl , midn olvad , azaz a megmerevült

nedvek kifejldve szétfolynak. 2) Áthatólag, am. va-

laminek árából vagy valamely követelésbl egy részt

ki- vagy levonni hagy , azon részrl lemond ;
más-

ként : leenged.

KIENGEDÉS, (ki-engedés) ösz. fn. A fagynak,

fagyott testnek kiolvadása. 2) Valaminek árából

vagy valamely követelésbl egy résznek leengedése.

KIENGESZT, (ki engeszt) ösz. áth. Átv. ért. a

fagyot, jeget , vagyis a jéggé merevült nedveket ki-

olvasztja , szétfolyatja. A tavaszi napsugarak kien-

gesztik a föld fagyát, és a folyók , tavak jegeit. V. ö.

ENGESZT.
KIENGESZTEL ,

(ki-engesztel) ösz. áth. Vala-

kinek haragját lecsillapítja , boszúját megszelídíti , s

kedélyét engedékenynyé , hajlandóvá teszi ,
vagy rá-

bírja , hogy az érdemlett büntetést elengedje. Kien-

gesztelni a megbántott szüléket. A vétkek által meg-

bántott isteni igazságot bánattal , megtéréssel , imád-

sággal, böjtöléssel kiengesztelni. V. ö. ENGESZTEL.

KIENGESZTELÉS, (ki-engesztelés) ösz. fn.

Cselekvés , mely által kiengesztelünk valakit. V. Ö.

KIENGESZTEL.
KIENGESZTELDÉS

,
(kieugeszteldés) ösz.

fn. Valaki haragjának, boszújának lecsillapodása, ki-

békülés.

KIENGESZTELDIK
,
(kiengeszteldik) ösz.

belsz. Haragja, boszúja lecsillapúl. Kedélye engedé-

kenynyé lesz.

KIÉPÍT v. —ÉPÍT, (kiépít) öbz. áth 1) Bi-

zonyos téren , vonalon kívül épít valamit. A ház ele-

jét kiépítem az utczasorból. A tornáczot kiépítem a

piaczra. 2) Valamit egészen bevégezve épít. A tem-

plomot elkezdték építeni , de ki nem építették. V. ö.

ÉPÍT.

kiépítés v. —építés
,

(ki-építés) ösz. fn.

Cselekvés, melynek folytán kiépítenek valamit. Ezen

háznak terv szerinti kiépítése százezer forintba kerül.

KIÉPÜL v. —ÉPÜL, (ki-épül) ösz. önh. 1)

Mondjuk emberrl , ki betegségébl kigyógyulván

éppé leszen. 2) Am. valamely épület teljes bevégez-

teig elkészül. V. ö. ÉPÜL.
KIÉPÜLÉS v. —ÉPÜLÉS, (ki-épülés) ösz.

fn. Állapot , midn valaki vagy valami kiépül. Sú-

lyos betegségébl való kiépülését az orvos ügyességé-

nek köszöni. E templom kiépülését a költségek hiánya

gátolja.

KIÉR
,
(ki-ér) ösz. önh. 1) Menve , haladva bi-

zonyos helybl vagy helybe kijut. Hosszas bolygás

után kiérni a sürü erdbl. Nagy sár miatt alig ér-

tünk ki a faluból. Végre kiértünk a partra, a síkmezö-

re, a szabad nyílt tengerre. 2) Valahonnan ki- v. elre

nyúlik. A szarufák kiérnek a tet alól. V. ö. ÉR. (3).

KIÉRDEMEL, (ki-érdemel) ösz. áth. Munkájá-

val, magaviseletével érdemes az állapotra , melyre

törekszik. Hogy gond nélkül élhet, önmaga szorgal-

mával érdemelte ki. A jók becsülését kiérdemelte.

KIERED
,
(ki-ered) ösz. önh. Széles ért. bizo-

nyos helyrl kimozdul, kimegy, kiindul. Eredjetek ki

a házból. Eredj ki innen. Szorosb ért. 1) Kifoly. Ki-

ered a fenékvíz. Kiered az orra vére. 2) Kiszármazik,

távolra kiszakad. Eleink Ázsiából eredtek ki. Némely

erdélyi magyarok kieredtek Moldovába, Oláhországba.

V. ö. ERED.
KIEREDÉS

,
(ki-eredés) ösz. fn. Kifolyás ; ki-

számlázás. V. ö. KIERED.
KIERÉGET, (ki-eréget) ösz. áth, és gyakor.

Többeket , egymás után , folytonosan kieredni , azaz

kimenni, szabadon menni hagy , enged, kibocsát, ki-

küld. Kieregetni a kalitkába zárt madarakat. A bar-

mokat kieregetni a mezre. A foglyokat kieregetni a

börtönbl. Bodor füstököt eregetni ki az ég pipából.

V. ö. EREGET.
KIERÉGETÉS, (ki-erégetés) ösz. fn. Cselekvés,

midn bizonyos sokaságú embereket vagy más vala-

miket kieregetünk. V. ö. KIERÉGET.
KIÉRÉS

,
(ki-érés) ösz. fn. Valamely helybl,

térrl kijutás ; kinyúlás.

KIERESZKÉDÉS, (ki-ereszkédés) ösz. fn. Moz-

gási, terjeszkedési belcselekvés, midn valami v. va-

laki kiereszkedik.

KIERESZKÉDIK, (ki-ereszkédik) ösz. k. 1)

Bizonyos térbl , körbl kimeuve , kieredve elszéle-

dez. A méhraj kiereszkedik a kaptárból. A nyáj ki-

ereszkedik a legelön. A hadseregek lassanként kieresz-

kednek a vidékre. 2) Átv. ért. valamely összemeut,

összezsugorodott test kinyúlik , kitágul. A felakasz-

tott ránczos, nedves ruha kiereszkedik. A megmelegített

viasz nyomás által kineszkedik. A szY'k csizma Idevesz

'..///, ha sokat, viselik. 3) Átv éri. iv.oudjuk beszé-
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lrl, iróról , midn valaminek elbeszélésében , fejte-

getésében távolabb tárgyakra kiterjed. A csata le-

irásában Merészkedni a csatahelynek és vezérek jelle-

mének festésére. A regényírók igenszeretnek kiereszkedni.

KIERESZT, (ki-ereszt) ösz. áth. 1) A zárva,

kötve , fogva tartottat , szóval , bennlevöt szabadon

menni engedi, kibocsátja, kiküldi. Kiereszteni a bar-

mokat az akolból , ólból. Kiereszteni a baromfiakat a

ketreezböl , a madarakat a kalitkából. Kiereszteni a
gyermekeket az iskolából , a rabokat a börtönbl. Ki-

ereszteni valakit a külföldre. Kiereszteni kézbl a gyep-

löt. Kiereszteni a vizet. Hordóból kiereszteni a vizet,

am. kifolyatni. 2) Tárgyeset nélkül am. utazás vagy
mezei munka alkalmával etetés végett kifog. Délfelé

jár az id, már kiereszthetünk. Állj meg kocsis , itt jó
legel van, kiereszthetsz. Mondják ezt a pásztorok is,

midn nyájaikkal kiindulnak. Kieresztenek a csikó-

sok
,

gulyások. Kieresztettek a méhek , am. ki- v. el-

rajzottak. Förgeteg közelít , most ne ereszszünk ki. 3)

Átv. ért. mondjuk beszélrl , midn valamit , mint-

egy titok gyanánt kimond. Kieresztett egy-két szót,

mibl sokat lehet érteni. 4) Atv. ért. olvaszt
, kiol-

vaszt. Kiereszteni a szalonna zsírját (németes kitétel,

mint az ,auslassen' fordítása). 5) Kiereszteni a szkre

varrt ruhát, am. kibvíteni.

KIERESZTÉS, (ki-eresztés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit vagy valakit kieresztünk. Nyájak,

rabok kieresztése. Víznek kieresztése a csatornán. V.

ö. KIERESZT.
KIEREZ

,
(ki-erez) ösz. átb. A húsból az ere-

ket, mócsingokat kiszedi. A szakács kierezi a pörkölni

való húst.

KIEREZ
,

(ki-éréz) ösz. áth. Valamely szagot

vagy bzt valamely testbl legott észrevesz. Az ol-

vasztott vajnak faggyú szagát kiérezni a tésztából.

KIÉRÉZHET, (ki-érézhet) ösz. mn. Amit

kiérezni lehet.

KIÉRLEL, (ki-érlel)
;
jobban : megérlel, 1. ezt.

KIERSZAKOL
,
(ki-erszakol) ösz. áth. Er-

vel, erszakkal, kényszert használva kicsikar.

KIERSZAKOLÁS, (ki-erszakolás) ösz. fn.

Erf-etve, kényszert használva kicsikarás.

KIERÖTET, (ki ertet) 1. KIERSZAKOL.
KIERTETÉS, (ki-ertetés) 1. KIERSZA-

KOLÁS.^
KIÉRZIK, (ki-érzik) ösz. k. Mondjuk testek-

rl, különösen eledelekrl, melyeknek kitn szagát,

és bzét legott észreveszszük. Ezen tésztából kiérzik a
keser vaj. A kciposztából kiérzik az avas szalonna. A
kávéból kiérzik a czikória. V. ö. ÉRZIK.

KIES, (kí-es) mn. tt. kies-t v. —et , tb. — ek.

Egy a kijes , kéjes szókkal. Gyöke a kedélyre vonat-

kozó , s a kedélynek különös kellését , tetszését

jelent ke , melybl lett ke-es , ké-es (pl. a Mátyás
király halálára 1490-ben írott emlékdalbau : ,,Nyu-

muróltaknak kces hajlaka")
,

,hangváltozattal kie?,

mint se-et si-et a se gyöktl , honnan a sebes (ce-

lcr) is iizárinazik. Bet szeréut am. a kedélynek

tetsz , kedves, érzéket gyönyörködtet. Különö-

sen mondjuk vidékrl , tájról , erdrl , kertrl
,

ligetrl , mely a szemekre kellemesen hat , mely az

érzékeknek gyönyörélvet nyújt. Kies völgyek , hal-

mok , kertek , ligetek. Kies tájék. Kies fekvés város,

helység. Isten kies kertbe helyezte az els emberpárt.

Kies szép mezei lakok. Kies fürdhelyek. Kies dombra

épített kastély.

A persában khás (khaus) am. a latin pulcer,

elegáns ; bonus
,
gratus

,
jucundus ; laetus , hilaris

;

mely persa szóról azt mondja Vullers , hogy melyik

zend vagy szanszkrit szó felel meg neki, nehéz meg-

mondani. A törökben khos am. jó, innen khos gelmek,

am. tetszeni, kellemesnek lenni 5 és khos elmek híze-

legni (szó szerént : kellemest tenni).

KIESDE
,

(ki-es-de) fn. tt. kiesdét. Kies hely.

Különösen használják némelyek az idegen oase, (gö-

rögül : oasis, kopt nyelven : ouahe , ouahsoi) magya-

rítására , mely Afrikának homoksivatagjai közt itt-

ott felmerül termékeny tájékot jelent.

KIESDÉKÉL
,

(ki-esdékél) ösz. önh. Valamit

esdekelve megnyer, kieszközöl. Valakitl kegyelmet,

bocsánatot esdekelni ki. Kiesdeklette , hogy visszatér-

hessen hazájába. V. ö. ESDEKEL.
KIESDÉKLÉS

,
(ki-esdéklés) ösz. fn. Valami-

nek esdekelve megnyerése , kieszközlése. V. ö. KI-

ESDÉKÉL.
KIESÉDÉS

,
(ki-es-éd-és) fn. tt. kiesédés-t , tb.

— ék, harm. szr. —e. Állapotváltozás, midn valami

kiesedik.

KIESÉDIK, (ki-es-éd-ik) k. m. kieséd-tem,—tél,

—étt. Mesterségnek hozzájárultával kies alakba öl-

tözik. Mivelés által kiesednek a vidékek. A puszta vi-

dék fák ültetése , vizek lecsapolása , úri lakok építése

által kiesedik.

KIESÉN, (kies-én) ih. Kies állapotban vagy he-

lyen ; kellemetesen. Ez a vár igen kiesen fekszik. „De

Szent Tamás a tzben nagy kiesn maradván , holté

kelve egészen kijve az ég kemönczéböl." Debr.

Legend. könyv.

KIESÉS
,

(ki-esés) ösz. fn. Nehezedési ,
súly-

egyenvesztési mozgás , midn valami vagy valaki

kiesik valahonnan vagy valamibl. V. ö. KIESIK.

KIESIK, (kiesik) ösz. k. Mondjuk testrl, mi-

dn nyugvó vagy rejtekhelyébl kimozdulva , saját

nehézségénél fogva a föld középpontja felé száll. Ke-

zébl kiesett a kenyér. Zsebébl kiesett a tárcza. Szájából

kieseit a falat, a koncz. Átv. ért. hivatalból , szolgá-

latból akaratlanul vagy büntetésül kimarad. Htlen-

sége miatt kiesett a pénztárnokságból. Tunyaság 1 miatt

kiesett a szolgálatból. Kiesni valaki kegyébl. Vissza-

tér névmással tárgyesetben mondják esrl , midn
hullani megsznt. Kieste magát. Ezen mondatban :

kiesett az eszembl, eszedbl stb. am. elfeledtem , nem

jutott eszembe. Németesek az ilyenek : Jól esett ki

a dolog. Ez nem jól esett ki , helyesebben magyarul :

Jól ütött ki a dolog. Ez nem jól ütött ki.
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KIESIT, KIESIT, (ki-es-ít) áth. m. kiesít-étl,

htn. —ni v. —eni, par. — s. Kiessé tesz. Fa-, szl-
ültetvényekkel, fasorokkal, kertekkel, csatornákkal, úri

lakokkal, városokkal kiesíteni valamely puszta vidéket.

V. ö. KIES.

KIESÍTÉS, KIESITÉS, (ki-es-ít-és) fn. tt. kiesi-

tés-t , tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés , mely ál-

tal kiessé tétetik valami. Ezen pusztának kiesitése

sok költségébe került az illet birtokosnak. V. ö. KIES.
KIESMERSZIK, 1. KIÖSMERSZIK.
KIESSEG, (ki-es-ség) fn. tt. kiesség-ét

, harra.

szr. — e. Érzékekre, kedélyre gyönyörködtetve ható,

kellemes tulajdonságok , melyeknél fogva valamit

kiesnek mondunk, s azt mint olyat élvezzük. E völgy-

nek kiességét a csörgedez patakok , buja rétek , sürü

ligetek , csinos nyári lakok , régi várromokat mutató
szomszéd hegyormok szerfölött emelik.

KIESÜL , KIESÜL
,
(ki-es-ül) önh. m. kiesült.

Olyanná lesz, olyanná alakúi, mint amit kiesnek szok-

tunk mondani. V. ö. KIESÉDIK.
KIESÜLÉS , KIESÜLÉS ,

(ki-es-ül-és) fn. tt.

kiesülés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Kiessé levé3, kie-

sedés. V. ö. KIES.

KIÉSZ, (ki-ész) ösz. áth. 1) Visszatér név-

mással, am. jóllakásig, hizásig, megkövéredésig eszik.

Jól kiette magát a hosszas koplalás után. Soványan

vetették ólba a disznót , de kövérre kiette magát. 2)

Evés által másnak jószágát, vagyonát kiéli, elemészti.

A hadjáró katonák mindenünket kiették. A sok vendég

kiesz benneteket. V. ö. ESZIK és MEGESZ. 3) Átv.

ért. mondjuk bizonyos testekrl , különösen nyava-

lyákról , nedvekrl , melyek más testekkel érintke-

zésbe jvén, azokat kirágják , szakadást , nyilast , li-

kat ejtenek rajtok. A rákfene kieszi a mellét. A csont-

szú kiette a lába szárát. A válasz'óvíz kieszi a vasat.

Az ers fekete festék kieszi a posztót. Úgy látszik,

hogy ez utósó értelemben vett ész , eredetileg am. ez

v. edz , melynek megfelel a német títzen , vastaghan-

gon az v. acz, honnan lett aczó aczé aczél. Csakugyan
midn pl. azt mondjuk

, hogy a választóvíz kieszi a

vasat, annyit tesz, hogy kiedzi, azaz vékonyítja, kop-

tatja , vagy épen likat , nyilast csinál rajta. V. ö.

EDZ.
KIESZKÖZLÉS, (ki- eszközlés) ösz. fn. Cselek-

vés
, melynél fogva közbejárásunkat eszköz gyanánt

használjuk
, hogy valamit kivihessünk. Szabadságom

kieszközlésél fleg egy jó barátomnak , és egy hatal-

mas pártfogómnak köszönöm. V. ö. KIESZKÖZÖL.
KIESZKÖZÖL

,
(ki-eszközöl) ösz. áth. Magát

eszköz gyanánt közbevetve valamit kivisz , teljesít.

Bizonyos oklevelek kiadását kieszközölni. Eszközöld

ki , hogy külföldrl hazámba térhessek. V. ö. ESZ-
KÖZÖL.

KIESZMÉL
,
(ki-eszmél) ösz. önh. Alélt , ájult,

mámoros, kábult, szóval' eszméletlen állapotból öntu-

datra jut. V. ö. ESZMÉL.
KIESZTERGÁL

,
(ki esztergál) ösz. áth. Vala-

mit esztergálva kiformál, kialakít, kifarag. Kieszter-

gálni bizonyos csont vagy fa szerszámokat. A pipa-

szárra való csontokat , szopókákat kiesztergálni. V. ö

.

ESZTERGÁL.
KIESZTERGALAS, (ki- esztergálás) ösz. fn.

Esztergáló szerszámokkal kikészítése, kifaragása stb.

valamely mnek.

KIESZTERGÁROZ , KIESZTERGÁROZÁS, 1.

KIESZTERGÁL, KIESZTERGALAS.

KIÉTET
,

(ki-étet) ösz. mivelt. 1) Tulajd. ért.

valakinek jószágát , eleségét rája küldött evk által

elfogyasztja. Dúlok által kietetni a lakosok élelmi szerét.

2) Átv. ért. valamely testet bizonyos nedv vagy más

test érintése által elkoptat , kirágat. Pokolkövel ki-

etetni a vadhúst. Választóvízzel kietetni a vasat, posz-

tót. V. ö. KIÉSZ 3).

KIÉTETÉS, fki-étetés) ösz. fn. Cselekvés, mely

által kietetnek valamit. V. ö. KIÉTET.

KIETLEN, (ki-et-len, egyike azon szóknak, me-
lyekben a len magában , s ,ki-et* nyilvánságosan ,ki-

es' helyett áll, minthogy sem a -lan, -len sem az -at-

lan, -étlen nem szokott elvont gyökhöz járulni) ; mn.

tt. kietlen-t, tb. — ék. Ami nem kies. Kietlen rút, kiet-

len nagy (Szabó Dávid) ; nevezetesen, helyre, vidékre,

tájra vonatkozólag, am. zordon, vad
,
puszta , termé •

szeti és mesterségi szépség nélkül való. Kietlen vi-

dék. Kietlen homokos sivatag. Használtatik fnévül

is , s am. lakatlan , mivelétlen pusztaság. En vagyok

kietlenben ivöltönek szava. (Münch. cod. Márki.) Ivöl-

tnek szava kietlenben (U. ott. Luk. III.). V. ö. KIES.

Határozóként am. kietlenül, zordonan.

KIETLENÉDIK, (ki-etlen-éd-ik) k. m. kietle-

néd-tem, — tél, —étt. Kietlenné lesz, kietlenné válik,

valamely tájék elvadul. Elkietlenédik. Az erdk ki-

puszfitásával elkietlenédik a vidék.

KIETLENÍT , KIETLENIT
,
(ki-et-len-ít) áth.

m. Metlenítétt. Kietlenné , sivataggá tesz. Elkietlenít.

KIETLENSÉG, (ki-et-len-ség) fn. tt. kietlenség-

ét, harm. szr. — e. Tulajdonságok, melyeknél fogva

valamit kietlennek mondunk , nevezetesen bizonyos

helynek, vidéknek , tájnak zordonsága , vadsága, si-

vatagsága, s mind abban fogyatkozása , ami az érzé-

keket
,

jelesen a szemeket gyönyörködteti. V. ö.

KIETLEN.
KIETLENÜL, (ki-et-len-ül) ih. Kietlen álla-

potban.

KIETLENÜL, KIETLENÜL, (ki-et-len-ül) önh.

m. kietlenült. L. KIETLENÉDIK.

KIETTE, falu Gömör megyében ; helyr. Kietté-

re, — n, — röl.

KIEVESÉDÉS, (ki-evesédés) ösz. fn. Kóros ál-

lapot , midn eves kóranyag fejldik ki a testbl. V.

ö. KIEVESÉDIK.

KIEVESÉDIK, (ki-evesédik) ösz. k. Mondjuk

sebrl , kütegröl, persenésrl , midn evnemü folyó

nedv fejldik ki belle. V. ö. EV , EVES , EVE-
SÉD1K.
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KIEVEZ, (ki-evcz) ösz. önh. Evezve a víz szé-

lére, vízparthoz, révbe hajija a hajót, csónakot, stb.

Förgeteg közeledik , evezzünk ki , legények !

KIEVEZÉS, (ki- evezés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dó'n kievezünk.

KIEVL
,

(ki-evül) ösz. önh. lásd : KIEVE-

SÉDIK.
KIFACSAK, (ki-facsar) ösz. áth. Eredetileg am. ki-

csafar, azaz kicsavar, (valamint gyökeik is faes és csav

egyezk) ; a szokás szentesítette azon különbséggel,

hogy facsarni tulajd. ért. jelent csupán valamely

nedves testet csavarni , s kifacsarni am. valamely

testbl a benne lev nedvet csavarva tekerve kiszo-

rítani , kinyomni ; ellenben csavarni és kicsavarni

szélesebb értelemben jelent akármily hajlékony , ru-

galmas testet tekerés által összébb szorítani vagy

csavarva kivenni , kihúzni. Kifacsarni az általázott,

vagy kimosott ruhát. Kifacsarni a szivacsból a vizet.

Kifacsarni a czitrom levét. — Kicsavarni tövébl a fia-

tal fát. Kicsavarni valakinek kezébl a botot. V. ö.

FACSAR, CSAVAR. Átv. ért. valakitl erszakosan

kinyer, kikap , kivesz valamit. Valakinek utósó fillé-

rét kifacsarni.

K1FACSARÁS, (ki-facsarás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg szorongató tekerés, csavarás , mely által ki-

facsarunk valamit. V. ö. KIFACSAR.
KIFACSARGAT, (ki-facsargat) ösz. áth. Több-

ször vagy egymásután többet kifacsar.

KIFACSARG-ATÁS
,

(ki-facsargatás) ösz. fn.

Facsargatva kinyomás.

KIFAGGAT, 1. KIFAKGAT.
KIFAGY

, (ki-fagy) ösz. önh. Fagy, hideg, jég

által kivesz , különösen
, a növények mszeres élete

megsznik. Nagy télben kifagynak a kényesebb növé-

nyek. Száraz és kemény télben kifagynak a vetések. V.

ö. FAGY.
KIFAGYÁS, (ki-fagyás) ösz. fn. Növények hi-

degvette állapota , midn kifagynak. Kifagyás ellen

ganajjal, szalmával stb. betakarni a kényesebb növé-

nyeket. V. ö. KIFAGY.
KIFAKAD, (ki-fakad) ösz. önh. Széles, és betü-

szerénti értelemben kitágul, kitárul, kinyílik. Különö-

sen 1) Mondjuk az életmszeres testekrl, midn akár

tenyész, akár romlékony állapotban fcelsejökbl bizo-

nyos sarj, vagy nedv kibúvik, kiömlik, kitárul. Kifa-

kadnak a fák , virághimbók. Fifakad az evvel teljes

seb, a genyedt kelés. Kifakad a hólyag. 2) Mondjuk
nedvrl, forrásról, mely a földbl, sziklából kiömlik.

Kifakad a fenékvíz. A Királyhegyböl több folyónak
és pataknak forrása fakad ki. 3) Átv. ért. mondjuk em-
berrl, midn a sokáig elnyomott indulat, vagy rej-

tett szenvedély végre kitör belle. Haragjában, mér-

gében, keservében kifakadt. A méltatlanságok ellen ke-

servesen kifakadt. Kifakadt belle, mit sokáig rejtegetett.

Kifakadni a hamis birák ellen. Már nem állhatom to-

vább, ki kell fakadnom. V. ö. FAKAD.
KIFAKADÁS, (kif»kadás) ötz. fn. Állapot,

midn valami vagy átv. értelemben valaki kifakad.

AKAD. NAGY SZÓTÁR. III. KÖT.

Fák, bimbók kifakadása. Vizek
,
források kifakadása.

Hályog, kelés kifakadása. A haragos , indulatos em-

bernek kifakadása. V. ö. KIFAKAD.
KIFAKADOZ

,
(ki-fakadoz) ösz. önh. és gyak.

Itt-ott , vagy egymás után , folytatólag kifakad. Ta-

vaszszal kifakadoznak a fák , ki elbb, ki utóbb. Kelé-

sei egymás után kifakadoznak. Átv. ért. am. indulat-

jában ki-kifakad , valahányszor t. i. oka , vagy al-

kalma van rá. V. ö. KIFAKAD.
KIFAKADOZÁS

,
(ki-fakadozás) ösz. fn. Fej-

ldési , szétválási állapot , midn kifakadoz valami,

vagy átv. ért. valaki.

KIFAKASZT, (ki-fakaszt) ösz. áth. Valamit ki-

fakadni segít vagy készt, vagy erszakosan fakadóvá

tesz. A tavasz meleg sugarai kifakasztják a bimbókat.

Nyomás , szúrás által kifakasztani a kelést , a hólya-

got. Átv. ért. valakit indulatosan kitör szavakra,

nyilatkozatra készt, kényszerít , ÍDgerel. A sért in-

gerlések kifakasztják a szelíd embert is. V. Ö. FA-

KASZT.
KIFAKASZTÁS, (ki-fakasztás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit v. valakit kifakasztanak.

KIFAKGAT
,

(ki-fakgat) ösz. áth. 1) Egymás

után kifakaszt. 2) A székelyeknél (,kifoggaf kiejtés-

sel) am. kipuhatol, kikémlel. (Kriza J.).

KIFALAZ, (ki-falaz) ösz. áth. Bizonyos tért

fallal kerít vagy ersít. Kifalazni a kertet. Kifalazni

a meredek út oldalát , a folyó partját. V. ö. FALAZ.

KIFALAZÁS ,
(ki-falazás) Ösz. fn. Épités neme,

midu kifalaznak valamit. V. ö. KIFALAZ.

KIFÁRAD
,
(ki-fárad) ösz. önh. Bizonyos moz-

gásban, munkában addig fárad , míg végre ereje ki-

fogy vagy gyöngül, s rugalmasságát veszti. Kifáradni

a hosszú utazásban , birkózásban. Kifáradni a kaszá-

lásban, aratásban
,
favágásban. Szeme az olvasásban,

keze az Írásban kifáradt. Az ökrök a szántásban, a lo-

vak a futásban kifáradtak. V. ö. FÁRAD.

KIFÁRADÁS
,

(ki-fáradás) ösz. fn. Szenved

állapot, midn valaki , vagy valami , t. i. állat , kifá-

rad. Kifáradásig gyalogolna nyargalni, kapálni, irni.

KIFARAG, (ki-farag) ösz. áth. Valamit faragva

kiformál, kiképez, kialakít. Kifaragni az épületfákat.

Kifaragni a szerszámok nyeleit. Átv. ért. valakinek

darabos erkölcseit kiidomitja ,
kifinomirja ,

kisimítja.

Ezen vad ifjút leheletlen kifaragni. V. ö. FARAG.

KIFARAGÁS ,
(ki-faragás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg valamely éles eszközzel való munkálás, mely

által kifaragnak valamit. V. ö. KIFARAG.

KIFARAGCSÁL, (ki-faragcsál) ösz. áth. és

gyak. kicsiny. Valamit faragcsálva ,
azaz apró fara-

gásokat téve kiah'.kít. A boton
,
pipaszáron holmi ké-

peket kifaragcsálni. Fapipát, tajtékpipát, csinosan ki-

faragcsálni. V. ö. FARAGCSÁL.

KIFARAGCSÁLÁS ,
(ki faragesálás) ösz. fn.

Munkálkodás, midn kifaragcsálnak valamit. E czifra

bot kifaragcsálása sok idbe kerülhetett. V. ö. KIFA-

RAGCSÁL.
46
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KIFÁRASZT ,
(ki-fáraszt) ösz. áth. Valakit, s

|

illetleg valamit kifáradni készt , kényszerít. Hosszú

és nehéz munkával kifárasztani a cselédeket. Kifárasz-

tani a vonó barmukat. V. ö. KIFÁRAD.

KIFÁRASZTÁS, (ki-fárasztás) sz. fn. Erötetés,

kényszerítés , melynél fogva valakit v. valamit kifá-

rasztanak. Ezen heyyet a lovak kifárasztása nélkül

meghágni nem lehet. V. ö. KIFÁRASZT.

KIFÁRÍT
,

(ki-farit) sz. áth. 1. KIFÁRASZT.

KIFAPOL
,
(ki-farol) sz. önh. Tulajd. ért. ba-

romról mondják , midn szokott, rendes állásából fa-
\

rál kifelé fordítva mozdul. Kifarol a ló a rúd melll.

Átv. ért. kifarol a kocsi , vagy szán , midn menés

közben hátulja az átvágásból kicsúszik, kimozdul. A >

síkos dombon kifarolt a szekér. A rudatlan szánok

könnyen kifarolnak. V. ö. FAROL.

KIFAROLÁS
,

(ki-farolás) sz. fn. Cselekvés,

midn valami kifarol.

KIFAROLTAT, (ki-faroltat) sz. áth. Eszközli,

hogy valami kifaroljon.

KIFARSANGOL, (ki-farsangol). Csak vissza-

hatólag használják. Kifarsangolni magát , am. a far-

sangot használva tölteni el.

KIFÁRUL, (ki-fárúl) ösz. önh. Szokottabbau 1.

KIFÁRAD.
KIFÉCSCSEN, (ki-fécscsen) ösz. önh. Mondjuk

nedvrl, folyadékról, midn öblébl, medrébl, edé

nyébl stb. fecscsenve kiömlik. Szájából kifecscsenl a

nyál. A megzökkeni csöbörbl kifecscsen a víz. Ro-

kon vele a vastaghangu kilocscsan. V. ö. FÉCSÉG,
FÉCSCSEN.

KIFÉCSCSENÉS
,

(ki-fécscsenés) ösz. fn. A
víznek vagy más nedvnek fecscsenve kiömlése vala-

mely edénybl, öbölbl stb.

KIFÉCSCSENT, (ki-fécscsent) ösz. áth. A ned-

vet, folyadékot kifecscsenni kényszeríti. Rázás , lö-

kés által a fazékból kifecscsenteni a levet. V. ö. KI-

FÉCSCSEN.
KIFÉCSCSENTÉS, (ki-fécscsentés) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg lökés , taszítás, rázás stb. mely által

valamely nedvet kifecscsentenek.

KIFECSEG ,
(ki-fécség) ösz. önh. és gyak. 1)

Tulajd. ért. a nedv , folyadék fecsegve kiömledezik.

A nyál kifecseg a szájából , midn beszél. Rázás által

a lajtból kifecseg a víz. 2) Átv. ért. tárgyesetés vi-

szonynévvel , valamit fecseg kis madár módjára ki-

beszél. Mondják emberekrl , kik titkot tartani nem

tudnak, s amit láttak, hallottak, kell vagy nem kell,

fnek fának elmondják. Kifecsegni a házi dolgokat,

viszonyokat, titkokat. Nem jó mindent kifecsegni. Hasz-

náltatik visszaható névmással is. Kifecsegte magát,

am. kedvére, elégségig fecsegett.

KIFÉCSÉGÉS
,

(ki-fécségés) ösz. fn. 1) Álla-

pot, midn a nedv, folyadék kifecseg. Víznek az edény-

bl kifecsegése. 2) Cselekvés , midn valaki valamit

fecsegve kibeszél, kihirdet.

KIFECSKEND, (ki-fécskcud) sz. áth. Ha ere-

detét elemezzük , ugyanaz , ami a kifecscsent , s ele-

mezve, mint Molnár Albert is írja : fecs-k-en-t, mely-

nek k segédhaugja vagy cs-bl alakult , vagy pedig

ami, értelmét tekintve hihetbb , itt a gyakorító s g-

vcl rokon A-val van dolguuk , s fecs-k-ent v. fecs-k-

en-d am. fecs-eg-en-t. Hasonló alkotásuak : ficzkand,

viczkand. Értelme: valamit kifecscsenövé tesz, kifecs-

csenésre kényszerít. A vizi puskából kifecskendi a vi-

zet. Az illet cselekvés gyakorlati alapfogalma rejlik

benne.

KIFÉCSKENDÉS, (ki-fécskendés) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg lökés , nyomás , tolás stb. mely által

valamely nedvet kifecskendünk. V. ö. KIFECSKEND.

KIFÉCSKENDÉZ
,
(ki-fécskendéz) ösz. áth. és

gyak. Bizonyos nedvet , folyadékot fecskendezve ki-

lövel. Bodzapuskából vizet fecskendezni ki. A palaczk-

ból kifecskendezni a bort. V. ö. FECSKENDEZ.

KIFÉCSKENDÉZÉS, (ki-fécskendézés) ösz. fn.

Cselekvés , mely által kifecskendeznek , különösen

úgy nevezett fecskendvel vizipuskával kilövöldözik

a vizet.

KIFEGYVERÉZ
,

(ki- fegyverez) ösz. áth. Va-

lakit fegyvereibl kivetkztet ; szokottabban : lefegy-

verez, azaz valaki által a fegyvereket letéteti.

KIFEGYVERKÉZTET, 1. KIFEGYVERÉZ.

KIFEHÉRÍT, (ki fehérít) ösz. áth. Valamit fe-

hérre , fehér szinüre kiszapúl , kimos , kiken , kifest

stb. Kifehéríteni a takácstól haza hozott vásznat. Ki-

fehéríteni mészszel a falakat. A barna arezbört ris-

porral kifehéríteni. V. ö. FEHÉR.

KIFEHÉRÍTÉS
,

(ki-fehérítés) ösz. fn. Cselek-

vés, illetleg színezés, mázolás, kendözés , midn ki-

fehérítenek valamit. V. ö. KIFEHÉRÍT.

KIFEJ, (ki-fej) Ösz. áth. Tulajd. ért. az emls
állatnak csecsébl , tgyébl a benne lev tejet ki-

nyomkodja , kihüvelykezi. Apadásig kifejni a tehén

tgyét. Átv. ért. valakinek vagyonát
,

pénzét
,

gya-

kori zsarolás, követelés, kérés által kihúzza, kicsalja.

Az ügyvédek kifejték az illet feleket. V. ö. FEJ.

KIFEJÉS, (ki-fejés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn kifejnek valamit , vagy átv. ért. valakit. V. ö.

KIFEJ.

KIFEJEZ
,

(ki-fejez) ösz. áth. Átv. ért. gondo-

latot, eszmét, fogalmat , ítéletet , elmélkedetet , mint

afféle elvont dolgokat , érzékekre ható jellel, pl. szó-

val, arczvonással, taglejtéssel kitüntet, s mintegy meg-

foghatóvá tesz. A gondolatokat szabatos , határozott

értelm szóval kifejezni. Akaratát , véleményét egy

szemhunyorítással, fejhajtással kifejezni. Az ügyes né-

majátékos sokat értelmesen bir kifejezni. Visszatér

, névmással, am. kimagyaráz , kifejt, értelmez. nem

képes jól kifejezni magát. Átvitetik a mvészetekre

is
,

pl. zenére , festészetre , szobrászatra stb. pl. A
i zene kifejezheti a lágy, gyöngéd, vad, kemény érzelme-

ket. A jó arczkép kifejezi az eredetinek jellemét stb.
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KIFEJEZÉS, (ki-fejezés) sz. fa. 1) Cselekvés,

mely által valamit kifejezünk. Valamely gondolat-

nak, új eszmének, homályos érzelemnek szabatos kifeje-

zésén törni az eszét. 2) Magok azon jelek , vagy je-

gyek , melyek által valamit kifejezünk , milyenek a

szavak, mondatok , arczvonások , taglejtések, vagy a

zenészeiben a hangok , a képzmvészetben a festé-

kek árnyazata stb. Szabatos , világos , rövid kifejezés.

Értelmes , homályos , kétes
,
gyanús kifejezés. Illetlen,

Ízléstelen
,
parasztos kifejezés. A magyar toborzónak

hsies, büszke kifejezése van. Buta
,
ggös , vad kifeje-

zésü arczkép. V. ö. KIFEJEZ.
KIFEJEZÉSÉS, (ki-fejezésés) sz. ran. Amiben

kifejezés van.

KIFEJEZHETETLEN , KIFEJEZHETLEN

,

(ki-fejezhet[et]len) sz. mn. Amit kifejezni nem le-

het. Határozóként am. ki nem fejezhetó'leg , kifejez-

hetlenül.

KIFEJLÉS
,
(kifejlés) sz. fn. Állapot , midn

valami kifejlik. Magok kifejlése. Csomó
,
gombolyag

kifejtése. Esznek , akaratnak , szenvedélynek kifejlése.

V. ö. KIFEJLIK.
KIFEJLESZT, (ki-fejleszt) sz. áth. Eszközli,

véghez viszi , hogy valamely bonyolódott test részei,

szálai stb. kifejldjenek. Atv. ért. az ész tehetségeit

mivelés, oktatás által kiképzi.

KIFEJLESZTÉS
,

(ki-fejlesztés) sz. fu. Cse-

lekvés, mely által kifejlik valami. V. ö. KIFEJLIK.
KIFEJLETLEN, (ki-fejletlen) sz. mn. Ami

nincs kifejldve. Határozóként am. ki nem fejldött

állapotban, kifejletlenül.

KIFEJLETLENSÉG
,

(ki- fejletlenség) ösz. fn.

Ki nem fejldött állapot vagy minség.

KIFEJLETLENÜL
,
(ki-fejletlenül) ösz. ih. Ki

nem fejldött állapotban.

KIFEJLIK
,

(ki-fejük) ösz. k. Tulajd. szoros

ért. mondjuk oly tárgyról , mely bonyolítva , kuszál-

va , összeszve , hajtva
,
göngyölgetve volt , midn

egyes részei, rétegei, szálai, rostjai, fonalai stb. kiol-

dódnak, s kitnkké , láthatókká lesznek. Kifejtenek

hüvelyeikbl, beczöikböl, tokjaikból a magok. Bonczolás

által kifejtenek a belek. Kifejlik a czérnagombolyag. Ki-

fejlik a ruha , midn varrása elszakad. Vezényszóra

kifejtenek a tömegben álló seregek. Atv. ért. mondják

elvont szellemi tárgyakról is. Az ész
,
jellem , s bizo-

nyos ösztönök, vágyak, szenvedélyek idvel fejlenek ki.

Ezen fiúban az ész , és dicsvágy korán kifejlett. V. ö.

FEJLIK és FESL1K.
KIFEJLDÉS, (ki-fejldés) ösz. fn. Állapot,

midn valami kifejldik. Valaminek kifejldését mes-

terségesen siettetni. A dolgok kifejldését az idtl vár-

ni. V. ö. KIFEJLDIK.
KIFEJLDIK, (kifejldik) ösz. belsz. Fejldve

kibonyolodik , kitnvé , látszatossá teszi maga ma-

gát. Különbözik a kifejtik igétl, hogy er. csak egyes

rövid id alatt történ nyilast, bomlást jelent; & fej-

ldik igében pedig a tartósság , és folytonosság esz-

méje rejlik A világpppményph lassan fejldnél ':i- Sok

id kell ahhoz , hogy valamely vad nép csak a közép

miveltségig is kifejldjék. V. ö. FEJLDIK.
KIFEJT, (ki-fejt) ösz. áth.' 1) Valamit hüvelye,

tokja , beczje , héja belsejébl kiold , kibont. Kifej-

teni a babot, borsót. Kifejteni a diót , mogyorót
,
gesz-

tenyét. 2) Valami bonyolodottat, kuszáitat, összeszt-

;

tet kibont. Kifejteni a kuszált fonalat. Kifejteni a

csomót. 3) Ami össze volt varrva , fzve, szétválaszt-

I ja. Kifejteni a roszul varrt ruhát. Kifejteni a kötött

harisnyát. 4) Atv. ért. valamit erkölcsi, szellemi úton

hoz elé vagy kimagyaráz ; a homályból tisztára de-

j

rít ki valamit. A lelki és testi tehetségekel mivelés által

kifejteni. Ismert számokból ismeretleneket kifejteni. Ami
i
nincs, majd kifejti az id. V. ö. FEJT.

KIFEJTÉGET, (ki-fejtéget) ösz. gyak. áth.

Gyakori vagy folytonos munkával fejt ki holmit. V.

ö. KIFEJT.
KIFEJTÉGETÉS

,
(ki-fejtégetés) ösz. fn. Gya-

korlati cselekvés , mely által kifejtegetnek valamit.

V. ö. KIFEJTÉGET.
KIFEJTEKÉZÉS . (ki-fejtekézés) ösz. fn. Ön-

álló cselekvés , midn kifejtekezik valaki. V. ö. KI-

FEJTEKÉZIK.
KIFEJTEKÉZIK

,
(ki-fejtekézik) ösz. k. Mint-

egy maga magát kifejtegeti , azaz magát folytatólag

vagy gyakran fejtve valamibl kibontakozik , kisza-

badul. A sokrét derékövböl kifejtekezni. Az ölelget

karjai közöl kifejtekezni. A sürü embertömegbl kifej-

tekezni. Holmi szövevényes ügyekbl kifejtekezni. Adós-

ságaiból nem bir kifejtekezni.

KIFEJTÉS, (ki-fejtés) ösz. fn. Cselekvés, mely

által valami kifejtetik. Hüvelynek , toknak , ruhának

kifejtése. Esznek, számnak kifejtése. V. ö. KIFEJT.

KIFEJTETT
,
(ki-fejtétt) ösz. mn. Ami ki van

fejtve vagy fejezve ; ami világosan ki van irva.

KIFEJTETTEN, (ki-fejtétten) ösz. ih. Kifejtett

v. kifejezett állapotban. (Explicite).

KIFEJTÖDÉS
,
(ki-fejtdés) ösz. fn. Önmagá-

ra ható cselekvéssel, belmüködéssel járó állapot, mi-

dn kifejtdik valaki. V. ö. KIFEJTÖDIK.

KIFEJTDIK
,
(ki-fejtdik) ösz. belsz. Önma-

gára visszaható cselekvéssel bizonyos viszonyokból,

bonyodalomból , zavarból , homályból kibontakozik.

Különbözik a kifejldik igétl , mert ez betüszerént

am. kifejlést eszközl állapotba j ; amaz pedig am.

oly állapotban szenved , melyben magát kifejteni

kénytelen
,

pl. kifejldik az ész különféle miveltségi

eszközök által ; kifejtdik valaki a néptömegböl , mi-

dn tolakodva , forgplódva szabadul ki közle. A ki-

fejldés tehát inkább más valaminek befolyása, a ki-

fejtdés inkább magunk mködése által történik.

KIFEJTLEG, (ki-fejtleg) ösz. ih. L. KIFEJ-

TETTEN.
KIFEJTZÉS, KIFEJTÖZIK. 1. KIFEJTÖ-

DÉS, KIFEJTÖDIK.
KIFEKSZIK, (ki-fekszik) ilsz. k. Valamely

nyilt helyre , bizonya körön , keritésen kivül megy
46*
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fekünni. A juhászkutya kifekszik az akolajtóba. Az r-

eb kifekszik a küszöbre. A bojtár kifekütt a juhszélre.

Visszaható névmással am. elégségig , untig fekszik.

Kifekütte magát , míg törött lába begyógyult.

KIFEKTET, (ki-fektet) sz áth. Eszközli, hogy

valami vagy valaki kifekügyjék.

KIFEKVÉS, (ki-fekvés) ösz. fn. Kivül lev

helyre, térre fekvés.

KIFELÉ, (ki-felé) ösz. ih. Azon irányban, mely

belülrl ki megyén. Kifelé indulni. A városból kifelé

sétálni. Ellentéte : befelé. Mások befelé jönnek, mások

kifelé mennek.

KIFELED, (ki-feled) ösz. áth. Valamit feledve

kihagy , a többi közöl kimaraszt. Kifeledni bizonyos

tudósítást a levélbl. Kifeledni valamely szót a szótárból.

A legfontosabb szöveg idézetét kifeledni az egyházi be-

szédbl. V. ö. FELED.

KIFELEDÉS, (ki feledés) ösz. fn. Az emlékez

tehetség hibája, gyöngéje, szórakozása stb. midn ki-

feledünk valamit. V. ö. KIFELED.

KIFELEJT
,
(ki-felejt), KIFELEJTÉS ,

(ki-fej-

tés), 1. KIFELED, KIFELEDÉS.
KIFEN, (ki-fen) ösz. áth. Tulajd. ért. valamely

éllel biró eszközt, szerszámot fenés által kiedz, kiéle-

sít. Kifenni a kést, kaszát. Atv. ért. valamit fényesre,

simára kikészít. Kifenni az orczát, bajuszt. Szójáték-

kal : kifeni, kikeni magát. V. ö. FEN.

KIFÉNYESEDÉS, (ki-fényésédés) ösz. fn. Va-

lamely homályos, sötét, színehagyott, bágyadt szinü

test változási állapota, midn kifényesedik.

KIFÉNYESEDIK
,

(ki-fényésédik) ösz. k. Kö-

szörülés, csiszolás , edzés stb. által külszine fényesre

változik.

KIFÉNYESÍT, (ki-fényésít) ösz. áth. Valaminek

külsejét , fölszinét fényesre csiszolja ,
dörgöli, köszö-

rüli, keféli, feni stb. Kifényesíteni a kardot. Kifénye-

síteni a lószerszámokat, csizmákat. V. ö. FÉNYESÍT.

KIFÉNYÉSÍTÉS, (ki-fényésítés) ösz. fn. Vala-

mely homályos, bágyadt szinü testnek fényessé tevé-

se. A szerszámok
,
fegyverek, lábbelik kifényesítéséhez

jól értenek a katonák. V. ö. FÉNYES.

KIFÉNYLIK, (ki-fénylik) ösz. k. Fénye által a

többi közöl kitnik, kiragyog. A csillámpozó kövekbl

kifénylenék az érczes részek. A közelg hadsereg fegy-

verei kifénylenek. A nap kifénylik a felhk közöl. V. ö.

FÉNYLIK.

KIFÉR, (ki-fér) ösz. önh. Bizonyos nyílt téren,

résen , nyilason, körön stb. kimenni való helye van.

Úgy meghízott, hogy alig fér ki és be az ajtón. A nagy

szarvú ökör ki nem fér az istálóból , hogy szarvát meg

ne üsse. Ordított, kiáltott, amint csak a száján kifért.

Ki nem férne a német szó torkából. (Népd.). Annyi em-

ber van a templomban , hogy egy óráig sem férnek ki.

Ha ki nem fér az ajtón, majd kifér a kapun. Atv. ért.

Ezen néhány szó kifér egy sorban, am. egy sorban van

helyök. V. ö. FÉR.

KIFERDIT v. —FERDÍT, (ki-férdít) ösz. áth.

Valamit rendes, egyenes állásából ferdére kinyom.

Kiferdíteni a csizma sarkát. Kiferdítette a száját. V.

ö. FERDÍT.
KIFÉRDÍTÉS v. —FERDÍTÉS, (ki-férdítés)

ösz. fn. Cselekvés , illetleg nyomás
,
gyúrás

,
járás,

mely kiferdít valamit. V. ö. KIFÉRDÍT.

KIFESEL, (ki-fesel) ösz. önh. Tulajd. ért. mond-

juk oly bonyolódott testekrl , melyeknek gömbje,

bimbaja, barkája, rigyája stb mintegy önerejöknél

fogva kinyílik , kibontakozik. Kifesel a virágbimbó.

Kifesel a term, a leveles rigya. V. ö. KIFESLIK.

KIFESELÉS, (ki-feselés) ösz. fn. Fejldési ál-

lapot, midn feselve kinyílik, kibomlik valami. V. ö.

KIFESEL.
KIFESELT, (ki-feselt) ösz. mn. Belsejénél fog-

va kinyílt. Kifeselt bimbó. V. ö. KIFESEL.
KIFESLÉS, (ki-feslés) ösz. fn. A feslik (nem :

fesel) törzsbl am. szenved , romlásféle állapot, mi-

dn kifeslik valami. V. ö. KIFESLIK.
KFFESLETT, (ki-feslett) ösz. mn. Küls hatás

által ki- v. szétoszlott. Kifeslett ruha. V. ö. KI-

FESLIK.

KIFESLIK, (kifeslik) ösz. k. Szoros ért. ami

varrva, fzve, tzve, kötve volt, küls hatásnak kö-

vetkeztében
,
pl. viselés, hányásvetés, koptatás által

kibomlik , szétfoszlik. Kifeslik a gyönge czérnával

varrott vagy megfeszült ruha. A feslik és fesel között

az a különbség, hogy emez belernél , amaz küler-

nél fogva történik.

KIFEST
,
(ki-fest) ösz. áth. Valamely testnek

fest szer által bizonyos szint ad. Arczot fehérre v.

pirosra kifesteni. A szobát, teremet zöldre , kékre , ró'

zsaszinre kifesteni. V. ö. FEST.

KIFESTÉS
,
(ki-festés) ösz. fn. Valamely test-

nek bizonyos festékkel, mázzal kiszinezése.

KIFESÜL v. —FÉSÜL, (ki-fesül) ösz. önh.

Molnár Albertnél am. kifesel ; 1. ezt.

KIFÉSÜL v. —FÉSÜL
,
(ki-fésül) ösz. áth. A

hajból, szrbl, serénybl, seriébl stb. valamit fés-

vel kitisztít, kiszed. Kifésülni a pölyhöt, tollat. A ló-

serénybl kifésülni a bojtorjánt. Kifésülni a létüket.

Kifésülni a gubanezos , bojtos ebet. Kifésülni a gyap-

jút, kendert. Atv. ért. mondjuk : kifésülni a fejet. V.

ö. FÉSÜL.
KIFÉSÜLÉS v. —FÉSÜLÉS, (ki-fésülés) ösz.

fn. Cselekvés, melynél fogva valamit kifésülnek. Ki-

fésüléskor kitépni a hajat. V. ö. KIFÉSÜL.

KIFÉSÜLKÖDÉS, (ki-fésülködés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn kifésülködik valaki. Lásd : KIFÉSÜL-
KÖDIK.

KIFÉSÜLKÖDIK, (ki-fésülködik) ösz. k. Saját

maga haját fésvel kitisztítja , kicsinosítja , rendbe

szedi. Megborotvállwzott , megmosdott , kifésülködött,

nyalhán kicsípte magát.

KIFESZÉGET, (ki-feszéget) ösz. áth. Fesze-

getve alapjából, sarkából, vagy több tárgyra vitetve,



729 KIFESZÉGETES -KIFIOKOZ K1FIOKOZAS—KIFODROSIT 730

alapjokból , sarkukból , reudes helyökbl kimozdít.

Kifeszegetni az ajtók zárját, az ablakok rostélyát.

KIFESZÉGETES
,
(ki-feszégetés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit kifeszeget.

KIFESZÍT v. —KIFESZÍT, (ki-feszít) ösz.

áth. 1) Valamit feszítve kinyom, kitol, kitágít. Nyo-

más által kifeszíteni a csizma sarkát. Kifeszíti a mel-

lét. 2) Különösen valamely szilárdan álló testet bizo-

nyos eszközzel tövébl , sarkából , alapjából , rendes

heiyeuol kimozdít , kivet. Dorongokkal kifeszíteni a

kaput. Fejszével kifeszíteni a szekrény ajtaját. Sai-ká-

ból kifeszíteni az ajtót. V. ö. FESZÍT.

KIFESZÍTÉS v. —FESZÍTÉS, (ki-feszítés)

ösz. fn. Erszakoló cselekvés , illetleg emelés , nyo-

más , mely által kifeszítenek valamit. V. ö. KIFE-
SZÍT.

KIFESZÜL v. —FESZÜL, (ki-feszüi) ösz.

önh. Valami feszülve kinyomúl, ki- v. széttolúl, szét-

tágul.

KIFESZÜLÉS v. —FESZÜLÉS
,

(ki-feszülés)

ösz. fn. Feszülve kinyomulás , ki- vagy széttágulás.

(Expansio).

KIFICZAMIK, (ki-ficzamik) ösz. k. 1. KIFI-

CZAMODIK.

KIFICZAMÍT v. —FICZAMIT, (ki-ficzamít)

ösz. áth. Valamely tagot, illetleg csuklót kificzamóvá

tesz vagy kificzamni kényszerít. Kezet , lábat kificza-

mítani. V. ö. FICZA, FICZAMIT.

KIFICZAMÍTÁS v. —FICZAMITÁS, (ki-fi-

czamítás) ösz. fn. Valamely tagnak erszakos kinyo-

mása a csuklóból. V. ö. FICZAMÍT.

KIFICZAMLÁS
,

(ki-ficzamlás) ösz. fn. 1. KI-

FICZAMODÁS.

KIFICZAMLIK
,
(ki-ficzamlik) Ösz. k. 1. KIFI-

CZAMODIK.

KIFICZAMODÁS
,

(ki-ficzamodás) ösz. fn. Ál-

lapot , midn valamely tagja a testnek kificzamodik.

Lábnak , kéznek kificzamodása. V. ö. KIFICZAMO-
DIK és KIMENYÜLÉS.

KIFICZAMODIK, (ki-ficzamodik) ösz. k. Mond-

juk általán az állati , különösen az emberi tagokról,

midn akármiféle kül erszak által csuklóik öbleik-

bl kicsuszszannak , kifordulnak , máskép : kimenül,

azaz kimenvé lesz, vagy kimarul, azaz marja vagyis

csuklócsontja kinyomúl. Kificzamodhatik a kar váll-

ban, a kéz kézfben, a láb bokában stb. Átv. ért. mond-

ják a nyelvrl, midn beszédközben mintegy kicsuk-

lik, kibicsaklik , s a hangot hibásan ejti, vagy midn
valaki, mint mondani szokás , valami görbét beszél.

Mondják az észrl is, midn ítéleteiben, s okoskodá-

saiban a rendes észtani szabályoktól eltér s holmi

bolondokat állít. Úgy beszél, mintha kificzamodott vol-

na az esze.

KIFIOKOZ
,

(ki-fiókoz) ösz. áth. Valamit fió-

kokkal kirak , ellát. Kifiókozni a pénzes szekrényt.

Kifiókozni a fszeres bolt szekrényeit. V. ö. FIÓK.

KIFIÓKOZÁS, (ki-fiókozás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg fölszerelés , midn kifiókoznak valamit. V.

ö. KIFIÓKOZ
;

KDJIRKAL, ösz. áth. Firkálva, rósz Írással kiír,

kijegyez valamit. Sok id kellett neki, míg néhány szót

kifirkált. V. ö. FIRKÁL.

KIFIRKÁLÁS, (ki-firkálás) ösz. fn. Firkálva

kiírás, kijegyzés.

KIFITAT, (ki-fitat) ösz. áth. 1) Fitatva , azaz

mozgásra kényszerítve , hányva vetve életuntét , lát-

hatóvá tesz valamit. Motozás alkalmával kifitatni az

elrejtett holmikét. 2) 1. KIFITÍT.

KIF1TATÁS, (ki-fitatás) ösz. fn. Cselekvés, il-

letleg motozás
, mozgatás , mely által kifitatnak va-

lamit. V. ö. KIFITAT.
KIFITÍT, (ki-fitít) ösz. áth. Mozgatva, forgatva

mutogat, kitüntet valamit, különösen a végett , hogy
mások bámulják

, dicsérjék , vagy meglepessenek ál-

tala. Kifitítani az aranylánczos órát. Átv. ért. vala-

mit felföd, feltakar, a végett , hogy lássák. Kifitítani

a mellet , karokat , Kifitítani a fehér kezeket. V. ö.

FITÍT.

KIFITÍTÁS, (ki-fitítás) ösz. fn. Mutogatása,

felfödése valaminek , kérkedésbl , dicsekvésböl , lát-

szat végett.

KIFITOGAT v. —FITOGTAT
,

(ki-fitogat v.

fitogtai) ösz. áth. Valamit többször, vagy több tárgyat

kifitít.

KIFITOGTATÁS
,

(ki-fitogtatás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit többször vagy több tár-

gyat kifitít.

KIFITYÉG, (ki-fityég) ösz. önh. Fityegve kiáll,

kilátszik, kitnik, kicsüng. Az óraláncz kfityeg a zse-

bébl. V. ö. FITYEG.
KIFITYTYEN, (ki-fitytyen) ösz. önh. Fitytyen-

ve kibúvik , kilóg. Zsebébl kifitytyent a kend. Ki-

fitylyent a csizmaszár füle.

KIFITYTYENT, (ki-fitytyent) ösz. áth. Azt

teszi, hogy kifitytyenjen valami. Kifitytyenteni az óra-

lánczot.

KIFIZET, (ki-fizet) ösz. áth. 1) Tulajd. ért. bi-

zonyos tartozást , adósságot
,
járandóságot

,
jószágot

fizetve, azaz pénzt adva kivált. Kifizetni a házbért, az

adót. Kifizetni a megvásárlóit árukat. Kifizetni a mun-

kásokat, kézmíveseket. Átv. ért. a bántásért , sérelme-

kért valakit megtorol , különösen szóval kiszid. Ki-

fizették t apró pénzzel. Csak merjen szólni , majd ki-

fizetem. Engem ugyan szépen kifizettek. V. ö. FIZET.

KIFIZETÉS, (ki-fizetés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valakit v. valamit kifizetnek. V. ö. KIFIZET.

KIFODORÍT v. —FODORÍT ,
(ki-fodorít) ösz.

áth. Valamit úgy fodorít hogy kifelé álljon. A bajuszt

kifodorítni.

RIFODORÍTÁS, KIFODORITÁS, (ki-fodorí-

tás) ösz. fn. Cselekvés , midn valamit kifodorítanak.

KIFODROSIT v. —FODROSIT, (ki-fodrosít)

1. KIFODROZ.
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KIFODROZ, (ki-fodroz) ösz. áth. Fodrokkal el-

lát, fölpiperéz. Kifodrozni az inget, a kötényt.

KIFODROZÁS, (ki-fodrozás) ösz. fn. Fodrokkal

ellátás, fölpiperézés.

KIFOG, (ki-fog) ösz. áth. 1) Fogva, megfogva

kivesz, kikap, kihúz valamit. Kifogni a vizbeesett em-

bert. Kifogni az árvíz által elragadt gerendákat. Ki-

fogni a tóból a nagyobb halakat. 2) Az igás barmot

az igából , illetleg hámból kiereszti. Kifogni az

ökröket, lovakat. Használtatik tárgyeset nélkül is. Már
kifoghatunk. Fogj ki Jane-si , itten van már a csárda.

(Népd.). 3) Bizonyos járandóságból valamit kivesz.

Kifogni a cseléd bérébl néhány forintot. A kölcsön

adott pénzbl elre kifogni a kamatot. A javítás fejé-

ben kifogni a haszonbérbl valamit. 3) Onhatólag on

én ön képzó'jü névvel vagy rajta határozóval am. va-

lakin ert vesz, szóval vagy tettel valakit legyz, va-

laki fölött hatalmat szerez magának. Az erösebbik ki-

fog a gyöngén. Ki nem fogsz rajtam. Ember legyen,

aki beszédben kifog rajta. A csintalan növendékek ki-

fognak a gyáva neveln , tanítón. Fogj ki rajta ha

tudsz.

KIFOGAD
,

(ki-fogad) ösz. áth. Valamit bizo-

nyos bérért , fizetésért használat végett kivesz , kial-

kuszik. A szomszéd kertét , telkét kifogadni. Valamely

mezei lakot nyári szállásul kifogadni. Ezen nagy ház-

ban minden szállást, boltot, pinczét kifogadtak.

KIFOGADÁS
,

(ki-fogadás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg szerzdés , alkuvás , mely által kifogadunk

valamit. V. ö. KIFOGAD.

KIFOGÁS, (ki-fogás) ösz. fn. 1) Cselekvés, mi-

dn valamit megfogva kiveszünk, kihúzunk valahon-

nan. Az árvíz által elragadt malom kifogására menni.

2) Az igás baromnak az igából vagy hámból kieresz-

tése. Dél van , itt a kifogás ideje. 3) Az illet járan-

dóság bizonyos részének kivevése. Valakinek bérét

kifogás nélkül megadni. 4) Nyilatkozás , észrevétel,

melyet bizonyos dolog ellen roszalólag, feddleg, el-

lenmondólag teszünk. Micsoda kifogásod van elle-

nem ? Nincs semmi kifogásom ezen oklevél ellen , am.

érvényesnek, helyesnek találom. Váltókifogás, észre-

vétel , ellenmondás valamely váltó alakja vagy tar-

talma ellenében ; különösebben valamely váltókere-

set ellen.

KIFOGÁSKÉNT
,
(ki-fogásként) ih. Úgy mint

kifogást , észrevételt , ellenmondást. Kifogásként elé-

adja hogy ....

KIFOGÁSOS
,

(ki-fogásos) ösz. mn. Ami ellen

kifogás vagy észrevétel tétetett vagy tétetik. Kifogá-

sos kötelezvény, aláírás.

KIFOGÁSTALAN, (ki-fogástalan) ösz. mn. Ki-

fogás nélküli, mi ellen kifogást, észrevételt, tenni nem
lehet. Határozóként am. kifogás nélkül.

KIFOGAZ
,

(ki-fogaz) ösz. áth. Valamely esz-

közt, müvet, szerszámot fogakkal ellát , fogasán ki-

formál , kiulsikít. Kifogazni a fésnek való szarut.

Kifogazni a gerebent, gereblyét, villát. V. ö. FOGAZ.

KIFOGAZAS
,

(ki-fogazás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg fölszerelés , mely által kifogaznak valamit.

V. ö. KIFOGAZ.

KIFOGDOS, (ki-fogdos) ösz. áth. Fogdosva ki-

szed. A tóból a halat kifogdosni.

KIFOGGAT, 1. KIFAKGAT.

KIFOGY, (ki-fogy) ösz. önh. 1) Dologról szól-

va, am. bizonyos mennyiség részenként, egymás után

eltnik , valahonnan kivesz , s mintegy kifoly. A víz

kifogyott a kádból. A bor kifogyott a palaczkból. A
liszt kifogy a zsákból. A szalonna, zsír kifogy a kam-

rából. 2) Személyre alkalmazva am. valamije lassan-

lassan, részletesen elvész , elmúlik , elkallódik , elt-

nik. Kifogyott mindenébl. Kifogy pénzébl , költségé-

bl. Kifogy az idbl. Tavaszig minden eleségbl kifo-

gyunk. V. ö. FOGY.
KIFOGYASZT

,
(ki-fogyaszt) ösz. áth. 1) Va-

lamit kifogyni enged vagy segít, vagy eszközli, hogy

kifogyjon. Kifogyasztani a bort. Sok vendégelés által

kifogyasztani az eleséget. 2) Valakit bizonyos birto-

kából, javából kifoszt, kiürít. A pazarló , adósságcsi-

náló gyermekek mindenébl kifogyasztották az apjokat.

V. ö. FOGYASZT.

KIFOGYASZTÁS, (ki-fogyasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés , midn valamit vagy valakit kifogyasztanak.

KIFOGYHATATLAN, KIFOGYHATLAN, (ki-

fogyhat[at]lan) ösz. mn. Ami nagy bsége, sokasága

miatt ki nem fogyhat. Kifogyhatatlan kútforrás , só-

bánya. Kifogyhatatlan beszéd ember. Kifogyhatatlan

kegyelm
,
jóságú Isten. Kifogyhatatlan tenger. Néha

túlzott értelemben am. igen sok , bséges
,
gazdag.

Kifogyhatatlan kincstár. Határozóként : kifogyhatat-

lan állapotban, kifogyhatatlanul.

KIFOLD, (ki-fold) ösz. áth. Valamire foltot

varr, megfold. Foldd ki a gatyát.

KIFOLDOZ, 1. KIFOLTOZ.

KIFOLTOZ
,
(kifoltoz) ösz. áth. Valamire fol-

tokat, több foltot varr ; valamit foltozva kijavít. Ki-

foltozni a szakadt, rongyos ruhát. Kifoltozni a romlott

hajót, háztett. V. ö. FOLTOZ.

KIFOLTOZÁS, (ki-foltozás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg javítás , midu kifoltoznak valamit. V. ö.

KIFOLTOZ.
KIFOLY

,
(ki-foly) ösz. önh. Valamely nedv,

vagy folyadék rendes öblébl , tartójából , medrébl,

erébl stb. kiömölve , tovább foly. A likas fenek

edénybl kifoly a víz. A feldöntött korsóból kifoly a

bor. Az áradó víz kifoly a mederbl. A vágott erén ki-

foly a vér. Orrából igen sok vér kifolyt. A Sió vize a

Balatonból foly ki.

KIFOLYÁS, (ki-folyás) ösz. fn. Valamely nedv-

nek folyás általi kiömlése, továbbhaladása. Az áradó

víz kifolyását töltések által gátolni. V. ö. KIFOLY. Átv.

ért. eredmény , mely bizonyos dologból, mint kútfor-

rásból származik. A forradalom néha nem egyéb, mint

az érdekel,- erszakolt összeütközésének kifolyása.
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KIFOLYAT, (ki-folyat) ösz. áth. Eszközli,

okozza, eugedi, hogy valamely nedv kifolyjon.

KIFOLYATÁS, (ki-folyatás) fez. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kifolyat.

KIFON , fki-fon) ösz. áth. 1) Azt , ami be volt

fonva, kibontja. Kifonni az üstököt. Kifonni az ostort.

2) A csomóba kötött kendert, lent, gyapjút stb. fon-

va kinyújtja , fonalakra kihúzza. Egy nap alatt két

három maroknyi lent kifonni. V. ö. FON.

KIFONÁS, (ki-fonás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valaki valamit kifon.

KIFONATKOZIK
,
(ki-fonatkozik) ösz. k. Átv.

ért. viszontagságból, szövevényes ügybl, zavart, bo-

nyolult állapotból lassan-lassan úgy kihúzza, kivonja

magát , mint a kötésbl a fonalat ki szokták húzni

;

máskép és szokottabban : kibontakozik,

KIFORDÍT, KIFORDÍT, (kifordít) ösz. áth. 1)

Valamit úgy fordít , hogy belseje kifelé , külseje pe-

dig befelé legyen. Kifordítani a keztyüt , nadrágot,

iingöt. Kifordítani a köpenyt, hálósüveget.

„Kifordítom a bundámat,

Mégis bunda a bunda." Népd.

2) Fordítva kimozdít valamit helyébl , öblébl ki-

vet. Kifordítani a kolbászt, hurkát, am. belét a bré-

bl kivenni , kinyomni. Kifordítani valamit a talics-

kából. A bennülöket kifordítani a kocsiból. Szemeit ki-

fordítani. Lábait csámpásan kifordítani.

KIFORDÍTÁS v. —FORDÍTÁS
,

(ki-fordítás)

ösz. fn. Cselekvés, mely által kifordítunk valamit. V.

ö. KIFORDÍT.
KIFORDÍTOTT v. —FORDÍTOTT, (ki-for-

dított) ösz. mn. Amit kifordítottak. Kifordított haris-

nya , nadrág. Olyan szép , mint a kifordított hurka.

(Km.)-

KIFORDUL v. —FORDUL, (ki-fordúl) ösz.

önh. 1) Úgy fordul, hogy belseje kivül legyen. Ers
szélben kifordult az eserny. Lehúzás közben kifordult

a nadrág. 2) Fordulva kimozdul helyébl, s elrejtett

része láthatóvá lesz. Kifordul kínjában a szeme. Ki-

fordúl szájából a falat. Kifordulni a kocsiból. Kifor-

dul a hurka. 3) Fordulva kimegy, vagy kimegy, hogy

fordúljou. Kifordulni a szobából a folyosóra. Kifor-

dulni a szabadba. V. ö. FORDUL.
KIFORDULÁS v. —FORDULÁS, (kifor-

dulás) ösz. fn. 1) Állapot, midn valami kifordul.

Szemek Icifordulása. 1) Cselekvés, midn valaki ön-

ként fordulva kimegy vagy kimenve fordul. Egy kis

kifoididást tenni.

KIFORGAT, (ki-forgat; ösz áth. és gyakor.

1) Eszközli , hogy valami forogva kimenjen , kimoz-

duljon hülyébl , rendes állásából , s ez értelemben

rokonai : kigörget , kihenterget , kihömbörget. Kifor-

gatni a hordót az udvarra, az utczára. 2) Szélesb ért.

valamit ideoda mozgatva rendes helyzetébl kivesz.

Kiforgatni a ládába lerakott holmikét. Kiforgatni az

ágynemüeket. A nyavalyatörs kiforgatja szemeit. 3)

Bizonyos öblös testeket, tárgyakat úgy forgat, hogy

belsejok kifelé álljon. Kiforgatni a lábravalókat. 4)

Átv. ért. valakit bizonyos vagyonából kifoszt , vagy

azon tárnokokat , melyekkel véleményét , vitatkozá-

sát mintegy beburkolta , alapjaikból kiveti. A hitele-

zk mindenébl kiforgatták. Az alperes ügyvéde a fel-

peresét minden vádjaiból kiforgatta.

KIFORGATAS
,

(ki-forgatás) ösz. fu. Cselek-

vés , mely által kiforgatunk valamit. V. ö. KIFOR-

GAT.
KIFORMÁL, (kiformál) 1. KIKÉPEZ; KI-

ÁBRÁL.
KIFORR, (ki-forr) ösz. önh. Általán am. forrva

kifakad , kiömlik , kifoly , kiduzzad. Kiforr tavaszkor

némely fákból a mézga , a nedv. Kiforr a fazékból a

lé. Kiforr a seb. A sziklából kiforr a víz. Átv. ért. s

visszahatólag am. meghiggad , lecsendesül. Az ifjú

t'üz idvel kiforrja magát. V. ö. FORR-

KIFORRAD
,
(ki-forrad) ösz. önh. Izzó tznél,

nagy melegségtl felolvadva kifakad. Az olvasztó ke-

menczében az ásványokból kiforradnak az érczrészek.

V. ö. FORRAD.
KIFORRADÁS, (ki-forradás) ösz. fn. Forradva

kifakadása valamely olvadékony testnek.

KIFORRÁZ
,

(ki-forráz) ösz. áth. 1) Bizonyos

edényeket forró nedvvel kiöblít, kitisztít. Kiforrázni

a hordókat , kádakat. 2) Szélesb ért. valamit forró

nedvvel leönt, vagy benne fz. Kiforrázni a poloskás

ágyakat. Kiforrázni a durva szövet szennyes ruhá-

kat. Kiforrázni a fonalat. V. ö. FORRÁZ.

KIFORRÁZÁS
,

(ki- forrázás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn kiforráznak valamit. V. ö. KIFORRÁZ.

KIFOSZLAT, (ki foszlat) ösz. áth. Teszi, esz-

közli, hogy héjából, tokjából, beczjébl, hüvelyébl

kifoszoljék valami. V. ö. KIFOSZLIK.
KIFOSZLIK, (ki-foszlik) Ösz. k. Mondjuk min-

denféle testekrl, melyeknek héja, tokja, burka, bre

s bárminem takarója mintegy magától elválik, s bél-

tartalmuk kitnvé , látszatóvá , meztelenné lesz. 1

dió, mogyoró, gesztenye, makk kifoszlanak héjaikból. A

kígyó tavaszkor kifoszlik brébl. Némely fák idnként

kifoszlanak kérgeikbl. Hosszas táborozás alatt ruhái-

ból kifosztott vitéz. V. ö. FOSZLIK.
KIFOSZT

,
(ki-foszt) ösz. áth. Tulajd. ért. va-

lamit bármi nevén nevezend takarójából kivesz ,
ki-

bonyolít, kifordít , s azt mintegy meztelenné teszi. A

diót kopácsából , a kukoriczát sustyájából kifosztani.

Valakit brig kifosztani. Átv. ért. am. valakit ingó

vagyonából kivetkeztet. A rablók mindenébl kifosz-

tották. V. ö. FOSZT.

KIFOSZTÁS, (ki-fosztás) ösz. fu. Cselekvés,

mely által valamit v. valakit kifosztanak. V. ö. KI-

FOSZT.
KIFOSZTOGAT, (ki-fosztogat) ösz. áth. és

gyak. Egymás után többeket , vagy folytatólag foszt

ki valamit vagy valakit , illetleg ruháiból erszako-

san kivetkztet. V. ö. KIFOSZT. Kifosztogatni az er-

dn utazó kalmárokat. V. ö. FOSZTOGAT.
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KIFOSZTOGATAS, (ki-fosztogatás) ösz. fn.

Gyakorlatos cselekvés, midn kifosztogatnak valamit

v. valakit. V. ö. KIFOSZTOGAT.
KIF, (ki-f) ösz. önh. 1) Fövés által bizonyos

testbl némely részek kiválnak , kiolvadnak. Lúgos

vízben kif a ruha zsírja. A húsból kif a zsír. 2)

Elégségig, kelletig f. Ez a hús nem rágós, jele, hogy

jól kiftt. A nagy gombóczok sokáig fnek ki. V. ö.

F, ige.

KIFÖCSCSEN , KIFÖCSCSENT , 1. KIFÉCS-
CSEN, KIFÉCSCSENT.

KIFÖCSKEND, 1. KIFÉCSKEND.
KIFÖL, (ki-föl) ösz. önb. 1. KIF.
KIFÖST, 1. KIFEST.
KIFZ, (kifz) ösz. áth. 1) Bizonyos testet úgy

fz, hegy némely részek kiváljanak, kiolvadjanak be-

lle. Kifzni ruhából a zsírt
,
piszkot. Kifzni cson-

tokból a velt. A hamuból kifzni a lúgsót. 2) Vala-

mit kelletig , elégségig fz. Kifzni puhára a húst.

Kifzni a taplógombát. A gombóczokat jól kifzni. 3)

A házon kivül lakók számára fz.

KIFZÉS
,
(ki-fzés) ösz. fn. Cselekvés , midn

kifznek valamit. V. ö. KIFZ.
KIFÚ v. —FÚJ, (ki-fú v. —fúj) ösz. önh.

és áth. Tárgyesetes névvel 1) Bizonyos lenge

,

könny testet fúva kinyom , kihajt , kiseper he-

lyébl. Szájból
,
pipából kifúni a füstöt. A szél ki-

fúja a polyvát. 2) Nedvet , folyó testet fúvás által

kifelé folyat , vagy kiszáraszt. Az ers szél habo-

kat fú ki a partra. A meleg szél kifúja a föld nedvét,

a megázott szénát, a sarat. Kifúni az orrát. 3) Visz-

szatér névmással am. fáradság , vagy bels fölindu-

lás következtében addig fú, míg tüdeje szokott súly-

egyenbe nem j. Hosszas munka , vagy beszéd után

kifúni magát. Hadd fújják ki magukat a lovak. A nagy

harag után kifúni magát. No , kifútad már magadat ?

azaz , megpihentél vagy megszntél haragunni ? 3)

Átv. ért. kifúni a lelket , vagy párát , am. meghalni,

vagy dögleni ; kifúni a mérgét. 4) Átv. ért. Dunán
túl : káromkodó szókat , szitkokat kifúni , am. károm-

kodni, szitkozódni. 5) Onhatólag : belülrl kifelé fú.

KIFÚR
,

(ki-fúr) ösz. áth. Fúrva kilikaszt vala-

mit. Kifúrni a fület , kifúrni a kerékagyat. Kifúrni a

pipaszárt. Kifúrni a kútcsönek való oszlopot. Ha ki

nem mondhatná (a titkot), kifúrná az oldalát.

KIFÚRÁS
,
(ki-fúrás) ösz. fn. Cselekvés, midn

kifúrnak valamit.

KIFUT, (ki-fut) ösz. önh. 1) Futva kimegy, el-

távozik valahonnan. A gyermekek kifutnak a szobából,

házból. Kifutni az tdczára. 2) Átv. ért. a forrásban lev
nedv az edénybl kifoly. Kifutott a leves, a kása. 3)

Átv. ért. és határozott alakú harmadik személyben: ki-

futja, kifutotta stb. am. oly mennyiségben van , volt

stb. mely épen elég
,

pl. kifutja töltögetéskor a bor,

ha mindenkinek jut. 3) Átv. ért. szemrl mondva am.

kifoly. Hogy a szemed fusson ki. (Átok). 4) Áthatólag

valamely pályafutást bevégezni. Lóversenyzéskor egyik

ló nem futotta ki a pályát.

KIFUTAMAS, (ki-futamás) ösz. Futva kimenés,

kisietés.

KIFUTAMIK v. KIFUTAMLIK
,

(ki-futamik

v. —futamlik) ösz. k. Futamva vagy futamolva ki-

megy , kisiet, kirándul. V. ö. FUTAMIK, FU-
TAMLIK.

KIFUTAMÍT v. —FUTAMIT, (ki-futamít) 1.

KIFUTAMTAT.
KIFUTAMLÁS, (ki-futamlás) 1. KIFUTAMAS.
KIFUTAMLIK, (ki-futamlik) l. KIFUTAMIK.
KIFUTAMODÁS, (ki-futamodás) ösz. fn. Futa-

modva kisietés, kirándulá?.

KIFUTAMODIK
,

(ki- futamodik) ösz. k. Futa-

modva ,
vagyis futásnak eredve kisiet , kirándul. V.

ö. FUTAMODIK.
KIFUTAMTAT, (ki-futamtat) ösz. áth. Kifutni

vagy futamni készt , eszközli hogy valahonnan ki-

fusson.

KIFUTÁS
,
(ki-futás) ösz. fn. Cselekvés , illet-

leg távozás, midn kifutunk valahonnan v. valahová.

V. ö. KIFUT.
KIFUTKOS

,
(ki-futkos) ösz. k. és gyak. Fut-

kosva, azaz, gyakran futva kisiet, kirándul. A kíváncsi

vagy valakire váró cseléd kifutkos az utczára. A laptázó

fiúk ki- és befutkosnák. Kifutkosni magát , am. kénye,

kedve szerint elégségig futkosni. V. ö. FUTKOS.

KIFUTKOSÁS, (ki-futkosás) ösz. fn. Futkosva,

azaz gyakran futva kimenés.

KIFUTÓ
,

(ki-futó) ösz. fn. Lapdázás , melyet

többen játszanak ; a játszók felerésze benn a lapdát

szabály szerint kuk-r& üti, s az alatt aki már elütötte

a magáét, kifut, kit a künn lev fél , mieltt a bütü-

höz, azaz czélponthoz érne , megdobni törekszik. Né-

hai diákos nyelven : longa méta.

KIFUTOS
,

(ki-futos) ösz. önh. 1. KIFUTKOS.
KIFUTÓS, (ki-futós) 1. KIFUTÓ.
KIFUTTAT, (ki-futtat) ösz. áth. 1) Valamit

készakarva, vagy valamire nem ügyelve, kifutni hagy.

A hajdút kifuttatni (lovon) a kaszálókhoz. Kifuttatni

a föv húslevet. 2) L. KIFUTAMTAT.
KIFÜGG, (ki-függ) 1. KICSÜNG ; KIFITYEG.
KIFÜGGESZT, (ki-függeszt) ösz. áth. Valamit

függés végett kitesz , kiakaszt , kiállít. Kifüggeszteni

az ablakból a zászlót. A folyosóra kifüggeszteni a ned-

ves ruhát , sznyeget. Zsebbl kifüggeszteni az óralán-

czot. V. ö. FÜGGESZT.

KIFÜGGESZTÉS, (kifüggesztés) ösz. fn. Cse-

lekvés, melynél fogva valamit kifüggesztünk. Bizonyos

zászlók kifüggesztését eltiltani, vagy megparancsolni.

Aruczikkek kifüggesztése a boltok eltt. Húsdarabok

kifüggesztése a mészárszékekben.

KIFÜGGÖNYÖZ, (ki-függönyöz) ösz. áth. Va-

lamit függönyökkel kiékesít , ellát. Kifüggönyözni az

ablakokat, páholyokat. V. ö. FÜGGÖNY.

KIFÜGGÖNYÓZÉS
,

(ki-függöny özés) ösz. fn.

Cselekvés , illetleg kárpitozói diszítés , fölszerelés,

midn kifüggönyöznek valamit.
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KIFÜL, (ki-fül) ösz. önh. Általán am. fl,
azaz melegségtl párolgó állapota megsznik. Külö-

nösen mondják megázott , nedves növényekrl , mi-

dn levágott állapotban vannak , s nedveiket a nap

sugarai kiszívják. Kifl a renden lev széna. Mikor

nedves állapotában párolog és meleg, akkor azt mond-

juk, hogy füled, megfüled.

KIFULES, (ki-fülés) ösz. fa. A learatott, leka-

szált növények nedves szárainak kiszikkadása, kiszá-

radása. A megázott szénát kifillés eltt nem kell fel-

gyjteni.

KIFÜRKÉSZ
,

(ki-fürkész) ösz. áth. és gyak.

Valamit fürkészve kikeres, kikutat. Kifürkészni a va-

dak fekvéseit , a madarak fészkeit. Valakinek iromá-

nyait kifürkészni. A motozó vámosok kifürkészik az áru-

kat. V. ö. FÜRKÉSZ.
KIFÜRKÉSZÉS, (ki-fürkészés) ösz. fa. Cselek-

vés, illetleg keresgélés , kutatás , motozgatás , mely

által kifürkészünk valamit v. holmit. V. ö. KIFÜR-
KÉSZ.

KIFÜSTÖL
,

(ki-füstöl) ösz. áth. 1) Bizonyos

tért, helyet füstölve valamely szagtól kitisztít. Kifüs-

tölni a büdös szobát. 2) Füst által valakit vagy vala-

mit kiz valahonnan. A rókát kifüstölni likából. 3) Átv.

ért. a kelletlen vendéget , látogatót, bizonyos jelek,

tettek által elmenésre kényszerit. Kifüstölni valakit a

társaságból.

„Fegyver leszen pipámból

,

S kifüstölöm szobámból." Kisfaludy K.

V. ö. FUSTOL.
KIFÜSTÖLÉS, (ki-füstölés) Ösz. fa. Cselek-

vés , midn kifüstölünk valamit v. átv. ért. valakit.

V ö FIFÜSTÖL.
KIFÜSÜL, 1. KIFÉSÜL.
KIFUT

,
(ki-ft) ösz. áth. Ftés által ki-, át-

melegít.

FIFÜTYÉSZ
,
(ki-fütyész) ösz. áth. Fiityészve

kikutat , kikeres valamit. Mondjuk tulajd. ért. a va-

dászebekrl, átv. ért. pedig oly emberekrl, kik vizs-

laebek módjára szaglároznak az emberek tettei , s

hallgatóznak szavaik után. V. ö. FÜTYÉSZ , FI-

TYÉSZ.
KIFÜTYÉSZÉS, (ki-fütyészés) ösz. fa. Vizsgá-

lódó, keresgél , fürkész cselekvés , mely által kifü-

tyésznek valamit. V. ö. KIFÜTYÉSZ.
KIFÜTYÖL

,
(ki-fütyöl) ösz. áth. Valamit v.

valakit fütyölve , vagy fütyöl kis síppal kigúnyol,

kicsúfol. Kifütyölni valamely rósz színdarabot. Kifü-

työlni a kelletlen szónokot , az ügyetlen színészt , éne-

kest, zenészt. V. ö. FÜTYÖL.
KIFÜTYÖLÉS, (ki-fütyölés) ösz. fa. A nyilvá-

nos gúnyolásnak vagy roszalásnak sajátságos
, nyers

módja , midn kifütyölnek valakit v. valamit. V. ö.

KIFÜTYÖL.
KIFUZ

,
(ki-fz) ösz. áth. Ami fzve, befzve

volt, kibontja. Kifzni a ni vállaltat Kifözni a czi-

pöt, bakancsot. V. ö. FÜZ.
AR*J>. K'AGV BZÓTÁ.R. III. .<'">T

KIFUZES
,
(ki-fzés) ösz. fa. Cselekvés, illet-

leg bontás, kibontás, kikapcsolás, midn kifznek va-

lamit. V. ö. KIFÜZ.
KIGAGYOG

,
(ki-gagyog) ösz. áth. Gagyogva

ki- v. elmond.

KIGAGYOGÁS, (ki-gagyogás) ösz. fa. Ga-
gyogva ki- v. elmondás.

KIGALAGYOL, (ki-galagyol) 1. KIGAGYOG.
KIGALYABÍT v. —GALYABIT, (ki-galyabít)

ösz. áth. Galyabítva kitataroz.

KIGALYABÍTÁS v. —GALYABITÁS, (ki-ga-

lyabítás) ösz. fa. Galyabítva kitatarozás.

KIGAROL
,

(ki-garol) , KIGARTAT
,

(ki-gar-

tat) ösz. önh. Garolva v. gartatva kimegyen. V. ö.

GAROL.
KIGAROLÁS, (ki-garolás) , KIGARTATÁS,

(ki-gartatás) ösz. fa. Garolva vagy gartatva kimenés.

KIGÁZOL
,
(ki-gázol) ösz. önh. 1) Tulajd. ért.

vízbl, sárból, vagy gyom, sürü f, vetés, s általán a

menést akadályozó növények közöl kimegy, kiverg-
dik. Kigázolni a mocsárból, tóból. Kigázolni a bozó-

tok, bojtorjánok , tüskék közöl. Kigázolni a hínárból.

V. ö. GAZOL. 2) Átv. ért. bizonyos akadékok , ne-

hézségek , bajok , viszontagságok közöl némi küzde-

lemmel , bajjal kimenekszik , kiszabadul. Alig bír-

tam a sokaság közöl kigázolni. Kigázolt az adósság-

ból. V. ö. GÁZOL.

KIGÁZOLÁS
,

(ki-gázolás) ösz. fa. Cselekvés,

midn kigázolunk valamibl. V. ö. KIGÁZOL.

KIGÁZOLÓDIK, (ki-gázolódik) ösz. belsz. Gá-

zolódva kimegy , kivergdik. Rokon a kikászolódik

igével. V. ö. GÁZOLÓDIK.
KIGEREBEL, KIGEREBENEL, (ki-gerebel v.

—gerebenéi) 1. KIGEREBENÉZ.

KIGEREBENÉZ, (ki-gerebeuéz) ösz. áth. Hol-

mi szr, hajnemü testeket gerebenféle eszközzel ki-

fésül, kitisztít. Kigerebenezni a gubanczos gyapjút, lent,

kendert. V. ö. GEREBENÉZ.

KIGEREBENÉZÉS
,

(ki-gerebenézés) ösz. fa.

Cselekvés , illetleg fésülés , kártolás , midn kigere-

beneznek valamit. V. ö. KIGEREBENÉZ.

KIGEREBLYÉL
,

(ki-gereblyél) ösz. áth. Ge-
reblyével kitakarít v. kitisztít.

KIGEREBLYÉLÉS
,

(ki-gereblyélés) Ösz. fa.

Gereblyével kitakarítás, kitisztítás.

KIGÉRÉZDÉL, (ki-gérézdél) ösz. áth. Vala-

mit gerezdesen kimetsz , kihornyol, kivés. Kigtrez-

delni a malomkerék agyát. Kigerezdelni a dinnyét. V.

ö. GÉRÉZD.

KIGÉRÉZDÉLÉS, (ki-gérezdélés) ösz. fa. Cse-

lekvés, illetleg metszés, hornyolás, mely által kige-

rezdelnck valamit. V. ö. KIGÉRÉZDÉL.
KIGOMBOL

,
(ki-gombol) ösz. áth. A gombo-

kat, likaikhói kihúzva, kifordítva valamit kitár, ki-

bont. Kigombolni a mellényt , dolmányt. Kigombolni

az ingnjjaltat. V ö. GOMBOL.
47
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KIGOMBOLÁS, (ki- gombolás) ööz. fn. Cselek-

vés, illetleg kibontás, szétoldás, midn kigombolunk

valamit. V. ö. KIGOMBOL.
KIGOMBOLÓDIK

,
(ki-gombolódik) ösz. belsz.

Egy vagy több gomb likából vagy likaiból mintegy

magától kibúván , valamely öltözék kioldódzik. A
mellényem kigombolódott.

KIGOMBOLYÍT v. —GÖMBÖLYÍT, (ki-gom-

bolyít) ösz. átb. Ami gombolyítva volt, kibontja. Ki-

gombolyítani a fonalat. V. ö. GÖMBÖLYÍT.
KIGOMBOLYÍTÁS v. — GOMBOLYITÁS, (ki-

gombolyítás) ösz. fn. Cselekvés, illetleg bontás, ol-

dás, szétválasztás, midn kigombolyítunk valamit. V.

ö. KIGOMBOLYÍT.
KIGOMBOLYODÁS, (ki-gombolyodás) ösz. fn.

Kifejldés, kibomlás neme, midn kigömbölyödik va-

lami. V. ö. KIGÖMBÖLYÖDIK.
KIGÖMBÖLYÖDIK

,
(ki-gombolyodik) ösz. k.

Mondjuk gombolyagról , midn szálai kibomlanak,

pl. midn elejtik, vagy a takács szövésbe veszi, vagy

harisnyát kötnek belle stb. V. ö. GÖMBÖLYÖDIK.
KIGONDOL

,
(kigondol) ösz. önh. Gondolva

kitalál, föllel valamit. Eszes ember lehetett, aki ezt ki-

gondolta. Valamely új gépet gondolni ki. Különös va-

lamit gondolni ki. Az is bolond volt, aki azt kigondol-

ta. Mindent kigondol , hogy az embert boszontsa. Ezt

nem magyar gondolta ki. V. ö. GONDOL.
KIGONDOLÁS, (ki-gondolás) ösz. fn. Gondo-

lás általi kitalálása, föllelése valaminek. Különös,

furcsa kigondolás. Ezen találmánynak kigondolása

sok fejtörésbe, és költségbe került. V. ö. GONDOLÁS.
KIGONDOLHATÓ, (ki-gondolható) ösz. mn.

Amit kigondolni képesek vagyunk , mi a gondoló , s

teremt észnek határait túl nem haladja. Minden ki-

gondolható módot, eszközt felhasználni valamely czél-

ra. V. ö. KIGONDOL.
KIGÖGYÖG, (ki-gögyög) 1. KIGAGYOG.
KIGÖNGYÖL, (kigöngyöl) ösz. áth. Ami gön-

gyölve , azaz gömbösen öszvekötve , öszvehajtva

volt , kibontja , kifejti. Kigöngyölni az öszvehajtoga-

tott köpenyt, papíriveket, csomagot. V. ö. GÖNGYÖL.
KIGÖNGYÖLÉS, (ki-göngyölés) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg bontás, mely által kigöngyölünk va-

lamit. V. ö. KIGÖNGYÖL.

KIGÖNGYÖLGÉS
,
(ki-göngyölgés) ösz. fn. A

göngyöletbl kibontakozás.

KIGÖNGYÖLGET, (ki-göngyölget) ösz. áth.

és gyak. A begöngyölgetett holmit kibontogatja, ki-

fejtegeti. Kigöngyölgetni a papírba takargatott ér-

meket.

KIGÖNGYÖLGETÉS
,

(ki-göngyölgetés) ösz.

fa. Cselekvés , illetleg kibontogatás , kifejtegetés,

midn kigöngyölgetünk holmit.

KIGÖNGYÖLÍT v. —GÖNGYÖLÍT
,

(ki-gön-

gyölít) ösz. áth. 1. KIGÖNGYÖL.
KIGÖNGYÖLÖG, (ki-göngyölög) ösz. önh. és

gyak. Ami be volt göngyölve , mintegy magától ki-

bontakozik, pl. az öszvegöngyölített papirív, ha lete-

szik, lassankint kigöngyölög.

KIGÖRBED
,
(ki görbed) KIGÖRBEDÉS

,
(ki-

görbedés) 1. KIGÖRBÜL, KIGÖRBÜLÉS.
KIGÖRBÍT, (ki görbít) ösz. áth. Valamit úgy

görbít, hogy kifelé álljon
,

pl. aki lábait kétfelé ki-

veti, kifordítja.

KIGÖRBÍTÉS, (ki-görbítés) ösz. fn. Cselek-

vés , mely által kigörbítünk valamit. V. ö. KI-

GÖRBÍT. -

KIGÖRBÜL v. —GÖRBÜL
,

(ki görbül) ösz.

önh. Egyenes irányból vagy belülrl kifelé görbül,

hajlik. Nehéz teher alatt kigörblnek a térdei. V. ö.

GÖRBÜL.
KIGÖRBÜLÉS, v. —GÖRBÜLÉS, (ki-görbü-

lés) ösz. fn. Elhajló állapota valamely egyenes test-

nek, midn kigörbül.

KIGÖRDÍT v. —GÖRDÍT, (ki-gördít) ösz. áth.

Gördítve kimozdít helyébl.

kigördítés v. —gördítés, (ki-gördítés)

ösz. fn. Helyébl gördítve kimozditás.

KIGÖRDÜL v. —GÖRDÜL
,

;(ki- gördül) ösz.

önh. Valamely hengeres vagy körös alakú test gör-

dülve kimozdul helyébl. A kapu alatt megtaszított

üres hordók kigördülnek az utczára. Kigördült szemé-

bl a köny. V. ö. GÖRDÜL.
KIGÖRDÜLÉS v. —GÖRDÜLÉS

,
(ki-gördü-

lés) ösz. fn. Valamely testnek saját tengelye körül

forgása , hengeredése , midn kigördül valahonnan.

V. ö. KIGÖRDÜL.
KIGÖRGET, (ki-görget) ösz. áth. és mivelt.

Hengeres vagy körös testet görgetve kimozdít, kiin-

dít. A pinczetorokból kigörgetni a boros hordókat az

udvarra, utczára. V. ö. GÖRGET.
KIGÖRGETÉS

,
(ki-görgetés) ösz. fn. Cselek-

vés, illetleg forgatás , hengergetés, midn kigörget-

nek valamit. V. ö. KIGÖRGET.
KIGÖZÖL, (ki gzöl) ösz. önh. 1) Gzzé alakulva

kiröpül , kiszáll. Kigözöl a fris ganaj nedve. Kigözöl

a hévíz. 2) Áthatólag ain. valamit gz által kifz.

Kigözölni a gyümölcsöt.

KIGÖZÖLÉS, (ki-gzölés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valami kigzöl vagy valamit kigzölnek.

KIGÖZÖLG, (ki-gözölg) ösz. önh. 1. KIGÖ-
ZÖLÖG.

KIGÖZÖLGÉS
,
(ki-gzölgés) ösz. fn. Állapot,

midn valami kigzölög. A forró víznek
,
ganajnak,

mocsárnak, ég gyertyának kigözölgése. V. ö. KIGÖ-
ZÖLÖG.

]

KIGÖZÖLÖG
,
(ki-gzölög) ösz. önh. és gyak.

Mondjuk testekrl , melyeknek röpülékeny részei

gzalakban kiszállonganak. Különbözik tle a kipá-

rolog, mely szoros ért. állati testekrl mondatik. Ki-

gözölög a hévíz. Kigözölögnek esö után a hegyek , er-

dk. V. ö. GZÖLÖG.
KIGÚNYOL, (ki gúnyol) Ösz. átb. Gúnyos sza-

vak!, d vagy tettekkel csúfságnak, gyalázatnak, nyil-

vános nevetségnek tesz ki valakit. V. ö. GÚNYOL.
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KIGÚNYOLÁS
,

(ki-günyolás) ösz. fn. Cselek-

vés , mely által valaki kigúnyol valakit v. valamit.

Pórias, utczai
,
gyermekes kigúnyolása valaminek. El-

ménczked , csipked kigúnyolás. V. ö. KIGÚNYOL.

KIGURDÍT v. —GURDIT
,

(ki-gurdít) 1. KI-

GÖRDÍT.
KIGURDÍTÁS v. —GURDITÁS, (ki-gurdítás)

1. KIGÖRDÍTÉS.
KIGURDÚL v. —GURDUL, (ki-gurdúl) 1. KI-

GÖRDÜL.
KIGURDÚLÁS v. —GURDULÁS

,
(ki-gurdú-

lás) 1. KIGÖRDÜLÉS.
KIGURÍT v. —GURIT

,
(ki-gurít) lásd : KI-

GÖRDÍT.
KIGURÍTÁS v. —GURÍTÁS, (ki gurítás) 1.

KIGÖRDÍTÉS.
KIGURUL v. —GURUL, (kigurul) 1. KI-

GÖRDÜL.
KIGURULÁS v. —GURULÁS, (kigurulás) 1.

KIGÖRDÜLÉS.

KÍGY v. KIGY , elvont gyöke kigyalag és kí-

gyó szóknak s rokon kagy gyökkel (kagyló szóban).

Általános jelentése : görbe kanyarú valami , vagy

ilynem mozgás, futamás. L. KÍGYÓ. V. ö. KEGY.

KIGYALAG
,

(kigy-al-ag) fn. tt. kigyalag-ot,

harm. szr. —ja. Nyálas csigafaj, melynek héja nin-

csen, azaz kígyóforma test csiga , melytl nevét is

vette, törzsöke t. i. kígyó vagyis gyöke : kígy ugyanaz

a kígyóéval.

KIGYALÚL v. —GYALUL
,
(ki-gyalúl) ösz.

átb. Gyalulva kisimít , kiegyenlít , kimetsz valamit.

Kigyalulni a rögös, csomós deszkát. A padlóból kigya-

lulni a tinta-, zsírfoltokat. Átv. ért. valakinek rögös,

darabos erkölcseit , szögletességeit kisimítja. V. ö.

GYALUL.
KIGYALÚLÁS v. —GYALULÁS, (ki-gyalú-

lás) ösz. fn. Cselekvés , illetleg idomítás , simítás,

tisztítás stb. midn kigyalulnak valamit. V. ö. KI-

GYALÚL.
KIGYAPOZ

,
(ki-gyapoz) ösz. áth. Gyappal,

azaz gyapotból készített béléssel (vattával) kitöm,

kibélel valamit. Kigyapozni a téli öltönyöket.

KIGYAPÓZÁS, (ki-gyapozás) ösz. fn. Ruhaké-

szít munkálás, midn kigyapoznak valamit.

KIGYÁSZOL, (ki gyászol) ösz. áth. Valakit

addig gyászol, ameddig illik vagy szokás. Kigyászolni

a megholt szüléket.

KIGYIK, falu Bihar m.; helyr. Kigyik-re,—én,—röl.

KIGYLA, (kigy-l-a) fn. tt. kigylát. L. KI-
GYÓK.

KÍGYÓ
, KÍGYÓ ,

(kígy-ó) fn. tt. Ugyó-t. Igen
kiterjedt szokás szerént hosszan divatozik kígyó, né-

mely tájakon pedig, nevezetesen Csalóközben és

Mátyusföldén : kió; hellénül e%ig (Otter), finnül : kyy,

törökül : j'ilan. A münch. és bécsi codexben
, Nádor-

codexben, s több régi nyelvemlékekben : kegyo, kégyó.

A hosszü í mint általában itt is, megrövidülhet, mind-

azáltal jobb hangzat kedveért rövid i-vel fleg akkor

irjuk, midn származékaiban vagy öszvetételeiben utá-

na, sahosszú ó utáu közvetlenül ismét hosszú önhangzó
következik, pl. kigyóbör

, kigyókö
,
kigyódzás , kigyó -

márvány , stb. Nem lehet kétség benne , hogy, vala-

mint több más nyelvekben, ezen nev állat külö-

nös hajlékonyságu, vagy görbe mozgásától vette ne-

vét
,

s kigyó nyelvészetileg legközelebb rokon , st
azonos az átvetett gyikó vagyis gyik (lacerta) s a szinte

igen mozgékony csík (lampreta) szókkal. Gyökeleme
ik, mely más illet hangok vagy betk cs, ez, gy, s

stb. hozzájárultával körös v. görbe mozgást , élénk

mozgást jelent , s mely hasonló értelemmel megvan
fürge, futkosó csikó , az élénk mozgást jelent csik-

lik
, csiklandozik

, csikló , csikoltú , a szikszak futosó

játékot és villámot jelent czika , czikázik , a sebes

könny menetelü sik , sikos , sikamlik szóknak ik

gyökelemében , mely ismét rokon azon ig néha üg
gyökkel , melybl mozgást

,
járást , élénk kedélyt

jelent több szavaink erednek , mint igét v. üget,

csiga, csigolya, bige, csiget, hig, víg ; ide tartozik ma-

ga az ügy v. igy gyök is, melytl ügyekezik vagy ügye-

kedik származik. Mindezeknek pedig legtisztább eleme

az i-ben rejlik , s a k v. g mindenütt csak hajlást,

hajlékonyságot vagy görbeséget, kanyarút jelent, úgy
hogy a kagy és kigy gyökök is csak az a és i han-

gokban különböznek. A latin serpens is nyilván a

serpo ige származéka. A német Schlange szóról szin-

tén azt tartja Adelung, hogy nevét hosszú és vékony

testének hullámalakú mozgásától és hajlékonyságá-

tól vette, s közel rokona sch&ngeln , schlank , sich

schlingen , lenken stb. szóknak. A török filan vagy

jélan van-e öszveköttetésben a jelmek (rrride-oda fu-

tosni) igével , nem merjük eldönteni. A kígyó tehát,

vagy ha tetszik
,
gyikó , mint alakja mutatja , része-

sül vagy igenév az elavult kigy-ik v. gyik-ik igébl,

s jelenti a hüllk osztályához tartozó azon ismere-

tes állatfajt, mely sudaras testének tekervényes moz-

gása által különösen kitnik ; tagjai nincsenek, teste

vékony farkkal végzd hengert képez , s pikkelyei

vagy pajzsai vagy gyri által mozog ; nyelve kes-

keny, és kéthegyü. Vízi kigyó , mely a vízben lakik.

Földi, sziklai kígyó. Mérges kígyó, melynek két foga

üregében méreg rejlik. Csörg kígyó. Egerész kígyó.

Házi v. közönséges kígyó. Zomok kigyó. Fekete kígyó.

Kurtakigyó v. kurtafarkn kígyó. Pápaszemes kígyó.

Ránczos kígyó. Góliát v. óriáskígyó. Tarka kígyó. Ás-

pis kígyó stb. Kígyót , békát kiáltani valaki ellen-

Nem felejti kígyó farkavágását. Akit egyszer a kígyó

megcsípett , a gyíktól is fél. rizkedj a farkatlan kí-

gyótól. Mérges mint a kurta kígyó. Fedelem, kebelem,

nem kígyónak való. Kígyót melenget kebelében. Ert-

len , mint a brehagyott kígyó. (Közmondatok). Átv.

ért. mondjuk oly testekrl , melyek kígyó gyanánt

tekervényesek , innen kigyódzó ,
azaz tekervényesen

folyó patak. Szintén átv. ért. kígyó-nak mondanak
oly embert, ki kígyó módjára mások ellen sziszeg, s

47*
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azokat rágalmazza. Olyan mérges asszony , mint az

áspis kígyó.

KÍGYÓALAKÚ, (kígyó-alakú) sz. mn. Minek

alakja a kígyóéhoz hasonló , t, i. hcngcrded , ós te-

kervényes. Kígyóalakú hal
,

pl. angolna. Kígyóalakú

karikás ostor. Máskép : kigyódad.

KÍGYÓBOT, (kígyó-bot) ösz. fn. Bot, mely

kigyóbó'rrel van behúzva , vagy mely pikkelyesen és

gyrsen van kibarkóczázva , s némileg hasonlít a

kígyóhoz.

KIGYÓBÖR, (kigyó-br) ösz. fn. A kígyónemü

állat bre. Sima, pikkelyes, tarka kigyóbör. Ha elve-

téli, akkor különösen kigyólebemyeg a neve.

KÍGYÓCSIPÉS, (kígyó-csipés) ösz. fn. Csipés,

melyet a kígyó, különösen a mérges teszen más álla-

tok testén. Halálos kígyócsipés.

KIGYÓCSÖ, (kigyó-csö) ösz. fn. Csövek némely

gépekben
,
pl. pálinkafz kazánokban , melyek kí-

gyó gyanánt tekervényesek.

KÍGYÓDAD, (kígy-ó-dad) mn. tt. kigyódad-ot.

Kígyóalakú , kígyó gyanánt tekerdz. Kigyódad

csövek.

KIGYÓDZÁS
,

(kigy-ó-d-oz-ás) fn. tt. kígyód-

zás-t , tb. — ok, harm. szr. — a. Valamely testnek,

folyamnak kigyódad tekergése, tekeredése. V. ö. KÍ-

GYÓDZIK.
KÍGYÓDZIK

,
(kígy-ó-d-oz-ik) k. m. kigyódz-

ott, htn. — ani v. —ni. Valamely test, különösen fo-

lyam kigyókép tekereg, tekergödzik.

KIGYODZÓ, (kigy-ó-d-oz ó) mn. tt. kigyódzó-t.

Kígyóként tekergdz, csavargó. Kigyódzó kis hegyi

patak, csermely.

KÍGYÓFAJ
,
(kígyó-faj) ösz. fn. Különös faj a

kígyók nemzetségébl, pl. vízi kígyó, házi kígyó, csör-

g kígyó stb. L. KÍGYÓ alatt.

KÍGYÓFAJZAT, (kígyó-fajzat) ösz. fn. 1) Tu-

lajd. ért. a kígyónak faja, nemzedéke. 2) Átv. ért. a

kígyónak ravasz, irigy, mérges, mardosó természeté-

vel biró emberek. így nevezte Idvezítnk a tiszta

erkölcstan ellen fondorkodó farizeusokat.

KÍGYÓFÉCSKENDÖ
,
(kígyó-fécskeud) ösz.

fn. Tzoltó fecskend, mely kigyókép hajlékony br-
tömlvel van fölszerelve.

KÍGYÓFEJ, (kígyó-fej) ösz. fn. 1) Tulajd.

ért. a kígyónak feje. A kígyófejre lépni. 2) Átv. ért.

aránylag kis, gömböly fej , mely némileg a kígyóé-

hoz hasonlít ; mint : csikó/ej , mely hosszúkás , mint

a csikóé.

KÍGYÓFEJ, (kígyó fej) ösz. mn. Kinek feje

a kígyóéhoz hasonló. V. ö. KÍGYÓFEJ.
KIGYÓGYÍT v. —GYÓGYÍT, (kigyógyít)

ösz. átb. Kidülésig, kiépülésig gyógyít valakit. Ve-

szélyes betegségbl kigyógyítani valakit. V. ö GYÓ-
GYÍT.

KIGYÓGYÍTÁS v. -GYÓGYÍTÁS, (kigyó-

gyítáa) ösz. fn. Orvosi mködés, ápolás , mely ál-

tal valaki v. valami kigyógyul. Beteg emberek , bar-

mok kiyyógyítá

KÍGYÓGYÖKERÜFÜ, (kígyó-gyökerü-fü) ösz.

fn. A czikszárak neméhez tartozó növényfaj , mely-

nek gyökere tekert, facsart; másként némely vidéken

kígyótráng v. kígyótránk ; növénytani nyelven : tekert

czikszár. (Polygonum bistorta.)

KIGYÓGYUL v. —GYÓGYUL
,

(ki-gyógyúl)

ösz. önh. Bizonyos nyavalyából , betegségbl kiüdül,

kiépül , egészséges állapotra jut. A csatában kapott

sebekbl kigyógyulni. V. ö. GYÓGYUL.
KIGYÓGYÚLÁS v. —GYÓGYULÁS, (ki-gyó-

gyulás) ösz. fn. A betegnek azon javuló állapota, mi-

dn kiüdül, kiépül, egészsége visszatér.

KÍGYÓHAJ, (kígyó-haj ösz. fn. Régi mytholo-

gia szerént a fúriák haja, melyet a festészek és szob-

rászok kígyók alakjában képeztek.

KIGYÓHAJMA, (kígyó-hajma) ösz. fn. Diósze-

ginél am. 1) Medvehajma , melynek hímszálai mind

árformák , ernyje laposdad , tkocsánja négyszögü-

ded félhenger , levelei nyelesek , tojásdad láncsásak,

virágai fejérek, szirmai zöldgerinezüek. (Allium ursi-

num). 2) Eperjáczint, a jáczintnak egyik faja, mely-

nek kocsánja hegyén kúpalakú virágfürt van , bok-

rétái konyák, golyó-, vagy tojásdadok , alsóbb virá-

gai ritkábban állanak, levelei pázsitosak, virága sza-

gatlan, kék, metszései fejérlk. (Hyacinthus bothryoi-

des). 3) Kék kíyyóhajma, másként mezei vagy üstökös

jáczint. L. ezt. Valamennyitl különbözik : kígyós-

hajma.

KÍGYÓHARAPÁS, (kígyó-harapás) ösz. fn.

Harapás , melyet a kígyó valamely állat testén mér-

ges fogaival tesz.

KÍGYÓHARAPTAFÜ
,

(kígyó-harapta-fü) ösz.

fn. Az útifüvek osztályához tartozó növényfaj ; leve-

lei szálasak, fogasak vagy bevagdaltak, mintha szár-

nyasak kezdenének lenni ; másként : varjuláb, holló-

láb , növénytani néven hollóláb-útifü. (Plantago co-

ronopifolia).

KIGYÓKÖ, (kigyó-k) ösz. fn. Keményebbféle

kfaj, melyet köszörülni és fényesíteni lehet , de az

aczélütésre tüzet nem ad , tapintva sikamlós , szine

zöld- vörös. (Lapis serpentiuus). Másként : kigyla.

KÍGYÓLEBERNYEG, (kígyó-lebernyeg) ösz.

fn. A kígyónak levedlett bre.

KÍGYÓMARÁS
,

(kígyó-marás) ösz. fn. I. KÍ-

GYÓHARAPÁS.
KIGYÓMÁRVÁNY

,
(kígyó-márvány) ösz. fn.

A kigyóköuek márváuyfaja. (Ophir). V. ö. KIGYÓKÖ.

KIGYÓMÉRÉG, (kigyó-mérég) ösz. fn. Méreg,

mely némely kigyófajok fogaiban rejlik , s melyet

maráskor az idegen testbe eresztenek.

KIGYÓMÉRGÜ
,
(kigyó-mérgü) ösz. mn. Igen

fogas, haragos, harapós, mérges nyelv. Kigyómérgü

rósz asszony.

KIGYOMLÁL, (kigyomlál) ösz. áth. Bizonyos

növények, vetemények közöl a sarjadozó gyomokat ki-

tisztítja, kitépi, kiirtja. Kigyomlálni a mákot, káposz-

tát. V. ö. GYOMLÁL.
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KIGYOMLÁLÁS, (kigyomlálás) ösz. (a. A
gyomnak bizonyos kerti vetemények közöl kitépése,

kiirtása.

KIGYÓNÁD, (kigyó-nád) ösz, fn. Tekervényes

szárú nádbot.

KÍGYÓNEMÜ
,
(kígyó-nemü) ösz. mn. Általán

minden , mi bizonyos tulajdonságaira nézve a kígyó-

hoz némileg hasonló. Kígyónemü férgek , növények.

Szoros ért. a kígyók neme alá tartozó. Kígyónemü

hüllk.

KÍGYÓNYELV
,

(kígyó-nyelv) ösz. fn. 1) Tu-

lajd. ért. a kígyónak kéthegyü éles nyelve , mely

sziszeg hangon szól. 2) Átv. ért. másokat szóló , rá-

galmazó , s mintegy kipiszszegö nyelv. Kígyónyelven

piszszeg gonosz ember. 3) L. KÍGYONYELVFÜ.
KÍGYÓNYELVFÜ v. KÍGYÓNYELVÜFÜ, (kí-

gyó-nyelv-fü v. kígyó-nyelvü-fü) ösz. fn. 1) Néme-

lyek szerént a lopvanöszök seregéhez , különösebben

a harasztok rendéhez tartozó növény ; termése kétol-

dalú czikkelyes füzér , sok apró tokocskákból ; tok-

jai derékon nyílók
,
porszem magvúk. (Ophioglos-

sum). 2) Némely vidékeken az útifüvek neméhez

tartozó faj; másként : csipkés útif , melynek levelei

széles láncsásak , hárominúk , kevéssé fogasak vagy

csipkések, szrösek ; tökocsánya szögletes vagy ba-

rázdás, füzérje hosszú , szrös. (Plantago lusitanica).

Diószeginél azon különbséget találjuk , hogy amaz :

,kigyónyelvfü'-nek, az utóbbi pedig jkígyónyelvüfü'-

nek van irva.

KÍGYÓOSZLOP, (kígyó-oszlop) ösz. fn. Ki-

gyókép tekervényesen épített vagy faragolt oszlop,

milyen pl. a bognárok czímere.

KIGYOPÁSZTOR, (kígyó-pásztor) ösz. fn. így
nevezik néhutt a szitaköt nev vízi bogarat , való-

színleg azért, hogy a kígyós mocsárok fölött szeret

szállongani.

KÍGYÓS, (1), KÍGYÓS, (kígy-ó-os) mu. tt. ki-

gyós-t v. — at , tb. —ak. Kígyókkal bvelked, kí-

gyóktól lakott. Kígyós tavak , bozótok , nádasok, szik-

laüregek.

KÍGYÓS
, (2) , faluk Bereg m. ; ÚJ— Békés

m.
;
puszták Jászkun kerületben , Békés , Heves és

Veszprém m.; helyr. Kíyyós-ra, — on, — ról.

KÍGYÓSHAJMA, (kígyós-hajma) ösz. fn. A
foghaj mától abban különbözik , hogy levelei kövé-

rebbek , csipkés vagy aprófogas szélük ; szára virág-

zás eltt kígyósán összetekeredik ; azonban van olyan

fajtája is , melynek szára nem kígyós. Gerezdjeirl

héjjá könnyen lekoppad. Másként : magvashajma, tö-

rök foghajma. (Alium scorodoprasum).

KÍGYÓSZÉM, (kígyó szem) ösz. fn. 1) Tulajd.

ért. a kígyó nev állatnak szeme. 2) A természet-

rajzban bizonyos megkövült test, melynek alsó lapja

üreges , föle periig kerek , vagy kerekdedhosszú
, s

rajta szemhez hasonló folt látszik. (Echinites).

KlGYÓSZISZ
,

(kígyó-szisz) ösz. fn. 1) Ssisz

hang , melyet a kígyó hallat. 2) Növénynem az öt-

hímesek seregébl és egyanyások rendébl, melynek

csészéje öt hasábu , bokrétája egy szirmú , egyenet-

len karimájú , kiuyilt torkú. Hasonlít a sziszeg kí-

gyó szájához. (Echium). Fajai : ezüstös, olasz, veres,

terjke, kék, krétai kígyószisz.

KIGYÓSZISZHOLGYOMÁL
,
(kígyó-szisz-hol-

gyomál) ösz. fn. A holgyomálok neméhez tartozó

növényfaj ; szára felálló , levelei láncsásak , csaknem

épélük , vállban szkek , virágai sátorozok , mindene

sömörtövü-szrös. (Hieracium echioides).

KÍGYÓTARJAG, (kígyó-tarjag) ösz. fn. A tar-

jagok neméhez tartozó növényfaj , mely kígyó vagy

sodrott madzag formában tenyészik a föld sziuén el-

nyúlva.

KÍGYÓTRÁNG v. KÍGYÓTRÁNK
,

(kigyó-

tráng v. —tránk, az utóbbi szó alkalmasint draco v.

sárkány szóból módosult) ; ösz. fu. 1) 1. KIGYO-
GYÖKERÜFÜ. 2) Némely vidékeken a sárkányf

vagy sárkány konytvirág (árum dracuuculus) neve.

KIGYÓZÁS, (kigy-ó-oz-ás) fn. 1. KÍGYÓD

-

ZÁS.

KÍGYÓZIK, 1. KÍGYÓDZIK.
KIGYÚJT, (kigyújt) ösz. áth. Valamit úgy

gyújt , hogy tüze , illetleg lángja kilobogjon. Átv.

ért. valakinek indulatát, különösen haragját kitörésre

ingerli.

KIGYUJTÁS
,

(ki-gyujtás) ösz. fn. Cselekvés,

mely által kigyújtunk valamit. V. ö. KIGYÚJT.
KIGYÚL, (ki-gyúl) ösz. öuh. Valami úgy gyúl,

azaz, oly tzre gerjed , melynek lángja kicsap , ki-

lobban. Kigyúl a ház, midn kéményén vagy födelén,

ablakain, ajtaján, kitör a láng.

KIGYÚLAD, (ki-gyúlad) ösz. önh. Mintegy

kigyúlóvá leszen, vagy mintegy belercjénél fogva lát-

szik kigylni.

KIGYÚLADÁS, (ki-gyúladás) ösz. fu. Vala-

mely terület belsejében támadt tznek kiuyomulása,

k Hangolása.

KIGYÚLÁS, (ki-gyúlás) ösz. fn. 1. KIGYÚ-
LADÁS.

KIGYÚLASZT, (ki-gyúlaszt) ösz. áth Eszközli,

hogy valami kigyladjon.

KIGYÚR, (kigyúr) ösz. áth. 1) Valamit gyúr-

va bizonyos ezélra kikészít, alkalmassá te3z. Kigyúrni

a kenyérnek , lepénynek , kalácsnak való tésztát. Ki-

gyúrni a tapasznak , téglának való agyagot. 2) Vala-

minek belsejét, belét gyúrva kinyomja, kitiporja. V.

ö. GYÚR.
KIHABSOL, (ki-habsol) ösz. áth. Habsolva ki-

eszik v. iszik valamit. Kihábsolla a kutya a levest a

tálból.

KIHABUCZKOL, (ki-habuezkol) ösz. önh. Ha-

buczkolva a vízbl kimegyen, kiúszik.

KIHÁG
,

(ki-hág) ösz. önh. Tulajd. ért. lábait

valamely korláton , keritésen fölemelve kilép , mint-

hogy hágni szoros ért. am. magasra menni , lépni.

Kihágni a fordkddból. A 16 kihágott n hámistráng-

ból. Kihágni a kocsiból. Alacson kerítésen kihágni a
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kertbl. Átv. ért. az erkölcsiség, vagy fegyelem kor-

látai közöl kilép, azaz erkölcstelen, tilos tetteket kö-

vet el. Ezen értelemben viszonynév nélkül használta-

tik rendesen. Kihág, kihágott. Az ifjak , ha nincs ra-

jok ügyelet, hamar kihágnak. V. ö. KIHÁGÁS.
KIHÁGÁS, (kihágás) ösz. fn. Átv. ért. a fegye-

lemnek vagy törvénynek megszegése , midn az er-

kölcsi korlátokon mintegy áthág. Az osztrák bünte-

ttörvényben a törvényszegés legkisebb beszámítás-

sal járó faja
,
(Uebertretung)

; nagyobb ennél a vét-

ség
;
legnagyobb a bntett. Rendri intézkedést sért

kihágások.

KIHÁGÁSI, (ki-hágási) ösz. mn. Kihágást ille-

t, arra vonatkozó. Kihágási fenyíték.

KIHÁGÓ, (ki-hágó) ösz. mn. Aki vagy ami ki-

hág. V. ö. KIHÁG. Használtatik fnévül is , s am.

személy , ki a törvényeket megszegi. A kihágókat

megidézni, megbüntetni.

KIHAGY, (ki-hagy) ösz. áth. Mondják hosszan

is : kihagy, de csak a törzsben, mint ád szót, e helyett

ad vagy vesz helyett vész-t stb. Valamit bizonyos szám-

ba, mennyiségbe nem vesz be , hanem azokon kivül

lenni hagyja, engedi, vagy kényszeríti. A lajstromból

némely könyveket , a névkönyvbl bizonyos személyeket

kihagyni. Valamit feledésbl , készakarva kihagyni.

Bizonyos személyeket a hivatalosok közöl kihagyni. Az

eléadandó színdarabból némely jelenéseket kihagyni.

Valamely szó belsejébl egy vagy több hangot , bett

kihagyni. V. ö. HAGY.
KIHAGYÁS

, (ki-hagyás) ösz. fn. Intézkedés,

rendelkezés , illetleg elmulasztás , elfeledés , midn
kihagyunk valamit. V. ö. KIHAGY.

KIHAGYIGÁL , KIHAGYÍT, 1. KIHAJIGÁL,
KIHAJÍT.

KIHAGYÓ, (ki-hagyó) ösz. mn. A helyesirástan-

ban, több egymásután álló gondolatjel vagy jelek, pl.

melyek által figyelmeztetjük az olvasót, hogy

több szót, vagy mondatot kihagytunk, melyeket vagy

nem akaránk, vagy nem illik , vagy nem szabad ki-

irni , vagy melyeket bizonyos elvizsgáiénak kezei

töröltek volt ki.

KIHAJGÁL, (ki-hajgál) 1. KIHAJIGÁL.

KIHAJHÁSZ
,
(ki-hajhász) ösz. áth. Hajhászva

kinyomoz, kikutat.

KIHAJIGÁL, (ki-hajigál) ösz. gyak. áth. Vala-

mit több izben, ismételve, vagy több holmit valamely

térbl, helybl kifelé hajít, kidobál. A futósjátékban

kihajigálni a labdát. Kihajigálni a hálóból az apró

halakat , a kosárból a rohadt almákat. V. ö. HAJI-
GÁL.

KIHAJIGÁLÁS, (ki-hajigálás) ösz. fn. Gya-
korlatos cselekvés

, midn valamit vagy több holmit

egymás után kihajigálnak. V. ö. KIHAJIGÁL.

KIHAJÍT v. —HAJIT, ösz. áth. Valamit bizo-

nyos téren, vonalon, határon kivül hajít. Kihajítani

a lapdát. A törött fazekat kihajítani az udvarra , ut-

czára. V. ö. HAJÍT. Ettl különbözik : kihajt.

KIHAJÍTÁS v. —HAJÍTÁS
,

(ki-hajítás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valahonnan kifelé hajítunk va-

lamit.

KIHAJLÁS
,

(ki-hajlás) ösz. fn. Meggörbedési

mozdulás, midn valami kihajlik. V. ö. KIHAJLIK.
KIHAJLIK, (ki-hajlik) ösz. k. Úgy hajlik, hogy

egyik fele, része bizonyos vonalon kivül esik. A gyü-

mölcsfa ágai kihajtanak az utczára. V. ö. HAJLIK.
KIHAJÓKÁZÁS

,
(ki-hajókázás) ösz. fn. Vala-

mely révbl , kikötbl hajókázás végetti kiindulás,

kirándulás.

KIHAJÓKÁZIK
,
(ki-hajókázik) ösz. k. Mulat-

ságból, idtöltésbl hajón valamely révbl, kikötbl
kirándulást tesz. V. ö. HAJÓKÁZIK.

KIHAJOL
,

(ki-hajol) ösz. önh. Szorosan véve

am. öntudatosan , saját akaratából bizonyos vonalon

kivül görbed ki testének egy része. Kihajol az em-

ber az ablakból, kocsiból. Kihajolni a hídnak karfáin.

Ellenben , kihajlik valami , nem öntudatosan , nem
akarva , hanem mintegy külernél fogva , vagy ösz-

tönszerleg. Az alvónak feje kihajlik az ágyból. A teher

alatt kihajlik a térd.

KIHAJOLÁS
,

(ki-hajolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valahonnan kihajol valaki. V. ö. KIHAJOL.
Különbözik : kihajlás.

KIHAJT, (ki-hajt) ösz. áth. és önh. 1) Szoros

ért. a barmokat haj hej ! szóval kizi, kimenni kény-

szeríti valahonnan , és valahová. Kihajtani a tehene-

ket az akolból, istállóból, az udvarra, utczára, mezre.

Kihajtani a szomszéd disznait az udvarból. Kihajtani

a csikókat , lovakat a tilosból. 2) Szélesb. ért. akármi-

féle nagyobb él állatot, tehát embert is kiz, kiker-

get, valahonnan kimenni kényszerít. Kihajtani vala-

kit a házból. A kártev gyermekeket kihajtani a kertbl.

Az agarakat kihajtani a konyhából. 3) Bizonyos hely-

re kimenni parancsol , kirendel vagy kimenni kény-

szerít. A lakosokat utcsinálásra kihajtani. A ludakat,

pulykákat kihajtani a kertek alá. 4) Bizonyos hajlé-

kony
,

görbülékeny testet kifelé fordít , kihajlani

kényszerít. Kihajtani az üng gallérát. Kihajtani a

falba ütött szeget. V. ö. HAJT. 5) Önhatólag tárgy-

eset nélkül mondják növényekrl , midn csiráik, ri-

gyáik, bimbóik , leveleik kifejldnek. Tavaszkor ki-

hajtanak a fák.

KIHAJTÁS
,

(ki-hajtás) ösz. fn. 1) Cselekvés,

mely által valakit v. valamit kihajtanak. 2) Álla-

pot, midn valami kihajt, vagy maga a kihajtott rügy,

levél pl. fák kihajlásai. V. ö. KIHAJT.
KIHAL

,
(ki-hal) ösz. önh. Halva , azaz halál

által kimúlik, kivesz. Szüléim , rokonaim mind kihal-

tak. Az epemirigyben egész családok kihaltak. Átv.

ért. kihalt v. kiholt belle a lélek , elevenség , vidám-

ság, jó kedv.

„Kiholt a jámborság és a hség bennünk."

Zrínyi.

V. ö. HAL, ige.

KIHALÁS, (ki- hálás) ösz. fn. Kimúlás az élet-

bl. Szüleik kihalása után hánytvetett szegény árvák.
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KIHALASZ
,

(ki-halász) ösz. áth. Tulajd. ért.

a vizben lev halakat kifogja. Az ereket , tavakat

tapogatóval , a folyókat hálókkal kihalászni. A ha-

lastavakból a nagyobbakat kihalászni. Átv. ért. és tré-

fásan : sok közöl , nagy tömegbl valakit v. valamit

kifog. A legszebb leányt kihalászni. E levesben oly ke-

vés a csusza, hogy csak úgy kell kihalászni. V. ö. HA-
LÁSZ, ige.

KIHALÁSZÁS
,

(ki-halászás) ösz. fn. Cselek-

vés . midn kihalásznak valamit. V. Ö. KIHALÁSZ.
kíiIALLGAT, (ki -hallgat) ösz. áth. 1) Addig

hallgat , inig valaki el nem mondja kérelmét
,
pana-

szát, véleményét, szóval mondani valóját. Kihallgatni

a folyamodókat ,
peresfeleket , vádlottakat , tanúkat.

Kihallgatni a túlsó oldal szónokait. Kérem , legalább

hallgasson ki. Oly türelmetlen, hogy ki sem birja hall-

gatni az embert. A tanár kihallgatja a tanulókat, a ta-

nulóknak feladott leczkéket. A gyóntató atya kihall-

gatja a gyónó híveket , a bnöket. 2) Az egymással

beszélket alattomban hallgatja. A cseléd kulcslikon

kihallgatá , mit beszélt az ura, és asszonya. A kémek

szeretik kihallgatni a gyanúba veit polgárokat.

KIHALLGATÁS
,

(ki-hallgatás) ösz. fu. Cse-

lekvés, illetleg figyelés , midn valaki másokat ki-

hallgat. A folyamodók kihallgatása után kimondani

az igent vagy nemet. A peres felek kihallgatása eltt

nem lehet Ítéletet hozni. A vádlott kihallgatása. Tanúk

kihallgatása. V. ö. KIHALLGAT.
KIHALLIK, (ki-hallik) ösz. k. 1) Bizonyos

zárt helyen a beszéd vagy akármiféle hang oly mó-

don szól, hogy kivül is hallani lehet. A kocsmai dor-

bézolok éneke kihallik az utczára. A veszekedök lár-

mája kihallik a harmadik házig. 2) Bizonyos hang a

többi közöl különösen kitnik. Harsány szava száz kö-

zöl is kihallik. V. ö. HALLIK.

KIHANCSIKOL
,

(ki-hancsikol) ösz. áth. Han-

csikokkal kirak, kijelöl. Kihancsikolni a rétek széleit,

a gyepútak oldalait. V. ö. HANCSIK.

KIHANCSIKOLÁS
,

(ki-hancsikolás) ösz. fn.

Valamely térnek , vonalnak hancsikokkal kijelölése,

kirakása. Útszélek, rétek kihancsikolása.

K1HANGZÁS
,

(ki-hangzás) ösz. fn. 1) Vala-

mely hangnak a többi hangok vagy zsibaj közöl ki-

hallása. 2) Nyelvészeti ért. utóhang , mely valamely

szónak lényegéhez, se mint képz, se mint módosító

rag nem tartozik, melyet a szokás vagy hangzatosság

végett vagy néha csak kiejtési tunyaságból told a

szók végéhez , s néha közepébe is : pl. Béla névte-

len jegyzjénél : Tosu (Tas), Szobolcsu (Szabolcs),

Hungu (Ung) , Eczilburgu ; s némely tájszólásban

ma is : méhe (méh), koha (koh), mája (máj), stb. Kü-
lönbözik az utóhang mely németül : Auslaut.

KIHANGZIK
,

(ki-hangzik) ösz. k. Hangja a

többi közöl kihallik , kiesmerszik. A kis síp a török

zenébl kihangzik. V. ö. HANGZIK.

KIHÁNT
,
(ki-hánt) ösz. áth. Szoros ért. bizo-

nyos testeket, nevezetesen növényeket , és gyümöl-

csöket hámjaikból
, azaz héjaikból kifejt , kibont.

Kihántani a diót , mogyorót
,
gesztenyét. Kihántani a

nyirkos fzágat, hogy héjából síp készülhessen. Kihán-
tani a hársfát. Kihántani a babot , borsót. V. ö.

HÁNT.
KIHÁNY, (ki-hány) ösz. áth. és gyüige. 1) Töb-

beket
,
egymás után hányva , azaz helyeikbl föl-

emelve kivet, kihajít. Kihányni a verekedket a csár-

dából am. felkapdosni s kihajigálni. Kihányni a lá-

dában lev holmikét. Valakinek jószágát kihányni az

utczára. 2) A gyomorban lev ételt , italt, fölkevere-

dés következtében kiadja. Kihányni az éretlen gyü-
mölcsöt

, rósz ételeket. Máskép : kiokád , mely hang-
utánzó. 3) Átv. ért. a növények , kalászaikat , fejei-

ket kitolják. .! rozsok kihányták fejeiket. 4) Átv. ért.

valaminek, különösen ruhának fölszinét holmi czif-

raságokkal kivarrja. Kihányni sinórral, sujtásokkal a
nadrágot. Vízfolyásokkal, hímvarrásokkal, vörös posz-

tóval kihányni a bakonyi szrt. 5) Mondják brküte-
gekrl, pl. szeplrl

, rührl stb. midn a br fölszi-

nére kijönnek , s mintegy kiemelkednek. Kihány-
ta testét a rüh. A rczát kihányta a szepl. V. ö.

HÁNY, ige.

KIHÁNYÁS, (ki- hányás) ösz. fn. I) Cselekvés,

melynél fogva valakit v. valamit kihánynak. 2) Bizo-

nyos brbetegségek , kütegek , melyek mintegy ma-
guk magukat kihányják , kiütik. Teste teli van feké-

lyes kihányásókkal. V. ö. KIHÁNY.
KIHARANGOZ, (ki harangoz) ösz. áth. 1) Va-

lakinek, mint holtnak, a végtiszteletet harangozva meg-
adja, vagy harangozva tudatja, hogy meghalt. Kiha-

rangozni a halottakat. A holtat temetig kiharangozni.

2) Átv. ért. valamit harsány hangon , mindenek hal-

latára kihirdet. Olyan , mint : kikürtöl , kitrombitál,

kidobol.

KIHARANGOZÁS
,

(ki-harangozás) ösz. fn.

Tiszteletadás, midn valakinek halálát, vagy temeté-

sét harangozva hirdetik. A kiharangozásért a tem-

plom pénztárába , és a harangozóknak fizetni. V. ö.

KIHARANGOZ.
KIHARAP, (kiharap) ösz. áth. Valamit harap-

va kiszakaszt, kilikaszt. A farkas kiharapott a ló mar-

jából egy darabot. V. ö. HARAP.
KIHÁRÍT, (ki-hárít) ösz. áth. Hárítva valamely

helybl kitakarít , kiseper valamit. Ólból a ganajt,

pajtából a polyvát kihárítani. V. ö. HÁRÍT.
KIHÁRÍTÁS, (ki-háritás) ösz. fn. Cselekvés,

midn kihárítanak valamit. V. ö. KIHÁRÍT.
KIHARSOG

,
(ki-harsog) ösz. önh. Harsogva

kihat , kihallik. A trombitaszó kiharsog a zenékarból.

KIHASAD
,
(ki-hasad) ösz. önh. Mondjuk ros-

tos, réteges testrl , midn rostjai vagy rétegei bizo-

nyos helyen egymástól elválnak , s mintegy kibom-

lanak. A feszes nadrág kihasadt a térden. A hüvelyk

buczkóján kihasadt a csizma. V. ö. HASAD.
KIHASADÁS, (ki-hasadás) ösz. fn. Szétszaka-

dás, szétrepedés neme , midn kihasad valami V. ö.

KIHASAD.
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KIHASÍT v. —HASIT, (kihasít) üsz. áth. 1)

Valamely rostos, vagy réteges testbl, pl. fából, szö-

vetbl , kisebb , nagyobb részt kiszakaszt. A végvá-

szonból kihasítani egy üngre valót. A posztóból kiha-

sítani egy darabot mellénynek. A fenyüszálból két ujj-

nyi vastagságú forgácsot kihasítani. 2) Bizonyos tér-

ségü földet kiszakaszt , kimetsz. Az osztályban jutott

tagilletéket kihasítani. Tíz holdat kertnek , tíz holdat

szlnek kihasítani. V. ö. HASIT.

KIHASÍTÁS v. —HASÍTÁS
,
(ki-hasítás) ösz.

fn. Cselekvés , midn kihasítunk valamit. V. ö. KI-

HASÍT.
KIHASONLIK

,
(ki-hasonlik) ösz. k. Átv. ért.

bizonyos tulajdonságokra nézve a többi közöl mint-

egy kiválik , kiszakad , s tlök különbözik. A czigá-

nyok hazánkban maiglan igen kihasonlanak a többi

népfajok közöl. Nem igen van szokásban.

KIHAT, (ki-hat) ösz. önh. Mondjuk errl, m-
ködésrl , midn mozgalma kifelé terjed , s a kivü-

lötte levkre nézve eredményt idéz elé. A nagy el-

mék müvei , a világhódítók törekvései messze kihatnak.

Amit a tanácsteremben végeznek, kihat a közönségre. A

fejedelmek parancsa , akarata kihat egész országokra.

V. ö. HAT.
KIHATÁS, (ki-hatás) ösz. fn. Valamely ernek,

mködésnek kifelé terjedése, eredményezése.

KIHATÓ
,

(ki-ható) ösz. mn. 1) Aminek moz-

galma messze kiterjed ; ami eredményt képes elé-

idézni, vagy idézett elé. 2) L. ÁLTALHATÓ, mszó.

KIHATOL
,

(ki-hatol) ösz. önh. Hatolva , azaz

folytonos, ismételt ervel , iparkodással , mozgalom-

mal bizonyos akadályok, ellenszegülések közöl kitör,

kinyomúl, kimenekül; máskép : kivergödik, kivánezo-

rog, s némileg : kilábol. Kihatolni a mindenütt résen

álló ellenség sokasága közöl. Kihatolni a tengeri vész-

bl, a jegek közöl.

KIHATÓLAG, (ki-hatólag) ösz. ih. Kiható mó-

don vagy mködéssel.

KIHATOLÁS
,

(ki-hatolás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki kihatol, kivergödik.

KIHÁZASÍT v. —HÁZASÍT
,
(ki-házasít) ösz.

áth. Fiának menyet, leányának vt szerez, ket házi

viszonyaihoz képest ellátja , és szárnyokra bocsátva

a kiskorúságból mintegy kiszabadítja. Minden fát

és leányéit kiházasította. Szélesebb ért. akármely nö-

telent vagy hajadont , mint gyámatya , vagy gazda

vagy jótev, házasságra léptet. Ezen úr már több cse-

lédeit kiházasította. V. ö. HÁZASÍT.

KIHÁZASÍTÁS v. — HÁZASITÁS, (ki-háza-

sítás) ösz. fn. Cselekvés , melynél fogva kiházasítnak

valakit. V. ö. KIHÁZASÍT.
KIHEGEDÜL, (ki-hegedül) Visszatér névmás-

sal : kihegedüli magát , am. a hegedülést bevégzi.

„Már én kihegedültem magamat, tessék hegedülni."

Rajnis.

KIHEGYEZ, (ki-hégyéz) Öí:z. áth. Valaminek

végét hegyesre kimetszi, kifaragja, kiköszörüli stb.

Kihegyezni a szlkarókat. Kihegyezni a kést, kardot.

;

Átv. ért. a tánezot hegyesen , azaz lábhegyen lépe-

' getve kirakja, kiczifrázza. A nyalka , hegyke legények

' kihegyezik a toborzót, a csárdást.

KIHEGYEZÉS
,
(ki-hégyézés) ösz. fn. Cselek-

i vés, midn valaki valamit kihegyez.

KIHÉNGÉRÉDIK
,

(ki-héngérédik) ösz. k. 1.

KIHÉNGÉRÉG.
KIHÉNGÉRÉG, (ki-héngérég) ösz. önh. és

gyakor. Hengeregve kinyomúl valahonnan és vala-

j

hova. .í hordó kihengereg a pinczetorokból az udvarra.

i V. ö. HÉNGÉRÉG.
KIHÉNGÉRÉL

,
(ki-héngérél) ösz. áth. Vala-

mit hengerrel kiegyenlít , kisimít. Kihengerelni a fel-

szántott, s bevetett földet. Kihengerelni a kerti utakat.

A tímárok kihengerelik az elkészített bröket.

KIHÉNGÉRÉLÉS, (ki héngérélés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit kihengerel.

KIHENGERGET, (kihengerget) ösz. áth. és

gyakor. Valamit hengergetve kimozgat, kihajt. V. ö.

HENGERGET.
KIHÉNGÉRGETÉS

,
(kl-héngérgetés) Cselek-

vés, midn valaki valamit kihengerget.

KIHÉNGÉRÍT v. —HENGERÍT, (ki-héngé

rít) ösz. áth. Valamit hengerítve , bizonyos térbl,

vagyis kifelé hajt. Az üres hordót elszállítás végett

kihengeríteni az utczára. V. ö. HENGERÍT.
KIHÉNGÉRÍTÉS v. —HENGERITÉS

,
(ki-

héngérités) ösz. fn. Cselekvés , midn valaki valamit

kihengerít.

KIHERÉL
,

(ki-herél) ösz. áth. A hímállatnak

heréit, köznyelven tökeit kimetszi , kiveszi. Kiherélni

a mént, bikát, kost, kant, bakot, kakast, férfit. Széle-

sebb ért. a nstényállatnak, pl. a disznónak görgjét

kivágja. V. Ö. HERÉL.
KIHERÉLÉS, (kiherélés) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg mtevés, midn kiherélnek valakit v. valamit.

V. ö. KIHERÉL.
KIHERGEL, (ki-hergel) ösz. áth. Hergelve ki-

mozdít, kipiszkál helyébl valamit. A tyúk kihergeli

a tojást a kosárból. Átv. ért. valakit addig boszont,

mig ki nem megy. V. ö. HERGEL, és HIRGÁL.
KIHERGELÉS, (ki hergelés) ösz. fn. Hergelve

valaminek helyébl kimozditása. Boszantva kitolás.

V. ö. KIHERGEL.
KIHERNYÁSZ, (ki hernyász) ösz. áth. A her-

nyókat kiszedi, kiirtja valahonnan ; hernyóktól meg-

tisztít. Kihernyászni a kerteket.

KIHERNYÁSZÁS
,

(ki hernyászás) ösz. fn. A
hernyóknak kiszedése, kiirtása.

KIHEVER, (ki-hever) ösz. önh. 1) Visszatér

névmással am. kelletig, elégségig hever. Ha kihever-

ted magadat , menj dolgozni. 2) Tárgyesctes névvel

áthatólag am. heverve bizonyos bajból kimenekül,

betegségbl kigyógyul. A kocsmában úgy megverték,

hogy esztendeig sem heveri ki. V. ö. HEVER.
KIHEVERÉS, (ki hevered ösz. fn. Heverve ki-

épülés, kigyógyulás.
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KIHÍ, (ki-hí) ösz. áth. 1) A benn levt híja,

hogy jjön ki. Kihíni valakit a szobából, templomból,

színházból, tanácsterembl. Kihíni valakit az utczára,

falura, szlbe, mezre. 2) Viadalra, párviadalra hí.

A megbántói kihíni egy szálkardra, pisztolyra. 3) Kár-

tyajátékban a kiadást kezdi.

KIHIRDET, (ki-birdet) ösz. áth. Valamit hir-

detve kibeszél, nyilvánosságra hoz, köztudomásúi ad.

Kihirdetni az új törvényeket , rendeleteket. Kihirdetni

a házasulandókat. Kihirdetni az elveszett, vagy megta-

lált jószágot. V. ö. HIRDET.

KIHIRDETÉS, (ki hirdetés) ösz. fn. Nyilvános,

vagy hivatalos tudósítás, melynél fogva valamit köz-

hírré tesznek. Elszóval, hírlapok útján, dobszóval tör-

tént kihirdetés. Egyházi kihirdetés. V. ö. HIRDETÉS.

KIHIRDET, (ki-hirdet) ösz. fn. Személy, ki

valamit hivatalosan hirdet, közhírré tesz. O a város

dobosa és kihirdetje.

KIHÍKÉL, 1. KIHIRLEL.

KIHÍRÉSÉDIK, (ki-hírésédik) ösz. k. Híre ki-

terjed, nyilvánosságra , köztudomásra jut , különösen

oly oldalról , mely erkölcsi tekintetben személyének,

nevének, becsületének nem kedvez , kihírhed.

KIHÍRÉSÍT v. —HÍRESIT, (ki-hírésít) ösz.

áth. Valakinek erkölcseirl, magaviseletérl nem ked-

vez híreket, mendemondákat terjeszt , vagyis, mint

mondani szokás, hírbe hoz valakit. V. ö. HÍRÉSIT.

KIHÍRÉSÍTÉS v. —KlfflRESITÉS, (ki-híré-

sítés) ösz. fn. Valakinek kedveztlen erkölcsi oldal-

ról kihiresztelése, hírbe hozása.

KIHIRESZTEL, (ki-hiresztel) ösz. áth. 1) Szé-

les ért. valamit hirdetve köztudomásra juttat. Szóval,

hírlapok útján kihiresztelni valamit. 2) Szoros ért. va-

lakit rósz hírbe hoz. Valakit tolvaj gyanánt kihiresz-

telni. V. ö. HÍRESZTEL.
KIHIRESZTELÉS, (ki-hiresztelés) ösz. fn. Köz-

tudomásra juttatás, midn kihiresztelnek valamit. V.

ö. KIHIRESZTEL.
KIHIRGAL, (ki-hirgál) ösz. áth. Hirgálva kita-

karít, kiseper valamit. V. ö. HIRGÁL.
KIHIRHED, (ki hirhed) ösz. önb. 1. KIHÍRÉ-

SÉDIK.
KIHIRLEL

,
(ki-hirlel) ösz. áth. lásd : KIHI-

RESZTEL.
KIHITÉGET, (ki-hitéget) ösz. áth. és gyak.

Hitegetve, azaz álremenyek , ígéretek által csábítva,

kihí valakit. Kihitegetni valakit külföldre. V. ö. HI-

TÉGET.
KIHITÉGETÉS

,
(ki-hitégetés) ösz. fn. Csábí-

tás, rábeszélés neme, mely által kihitegetnek valakit.

V. ö. KIHITÉGET.
KIHITELEZ

,
(kihitelez) ösz. áth. Hitelezve,

azaz bizonyos kamat fejében kölcsönözve kiad bizo-

nyos mennyiség pénzt vagy pénzéröt. Evenként fö-

lösleges jövedelmébl ki szokott hitelezni néhány ezerét.

V. ö. HITELEZ.
KIHÍV, (ki-hív) 1. KIHÍ.

AKAD. NAQY SZÓTAli III. KÖT.

KIHÍVÁS v. —HÍVÁS, (ki-hívás) ösz. fn 1)

Széles ért. felszólítás , mely által valakit hívunk,

hogy jjön ki. 2) Szorosb ért. felszólítás , melynél

fogva valakit akárminemü vetélkedésre , versenyre
f

különösen viadalra hivunk. A kihívást elfogadni. V.

ö. KIHÍ.

KIHÍVÓ v. —HÍVÓ
,

(ki-hívó) ösz. fn. Szoros

ért. személy , ki valakit versenyre, vetélkedésre , kü-

lönösen viadalra szólít. ^1 kihívónak segédül ajánl-

kozni. Az els vágás , vagy lövés a kihivotté , a máso-

dik a kihívóé.

KIHÍVÓLAG v. —HIVÓLAG, (ki-hívólag) ösz.

ih. Kihívó módon v. minségben.

KIHÍVÓLEVÉL, (ki-hívó-levél) ösz. fn. Levél,

melyben valakit versenyre , vetélkedésre ,
különösen

párviadalra kihínak.

KIHÍVOTT v. —HÍVOTT
,

(ki hívott) ösz. fn.

A versenyezök , vetélkedk vagy párbajvivók közöl

azon személy , kit versenyre vagy viadalra kihínak.

Párviadalban a kihívott mellett segédkedni.

KIHÍZELÉG v. KIHIZELG ,
(ki-hízelég) ösz.

önh. és gyak. Tárgyesetes viszonynévvel am. híze-

legve kieszközöl , kinyer , kikér valamit. .1 gyermek

pénzt, ruhát, csecsebecsét hízeleg ki szüleitl. Egy csó-

kot kihízelegni valakitl. V. ö. HÍZELEG.

KIHÓLYAGZÁS, (kt-hólyagzás) ösz. fn. Hó-

lyagnemü kidudorodás, képzdés az állati brön.

KIHÓLYAGZIK
,
(ki-hólyagzik) ösz. k. Szoros

ért. mondják az állati brrl, midn hólyagok ütnek

ki rajta. Tenyere a kasza nyelétl, talpa a sok járás-

tól, arcza a szúnyogcsipésektl kihólyagzott. V. ö. HÓ-

LYAG.
KIHOMORÍT v. —HOMORÍT, (ki-homorít)

ösz. áth. Valamit homorúan kialakít , kimetsz ,
kifa-

rag , stb. Kihomorítani a marokvasat. V. ö. HO-

MORÍT.

KIHONOSÍT v. —HONOSÍT, (ki-honosít) ösz

áth. Valakit bizonyos honból , országból , mely ha-

zája volt , kitilt ; másként és szokottabban : szám-

z, számkivet. Az országos csendzavarókat kihonosítani.

KIHONOSÍTÁS v. —HONOSÍTÁS ,
(ki-hono-

sítás) ösz. fn. Büntetés neme , mely által kihonosíta-

nak valakit. V. ö. KIHONOSÍT.

KIHORD, (ki-hord) ösz. áth. 1) Tulajd. ért. bi-

zonyos mennyiséget több részekben folytatólag ki-

visz valahonnan , és valahova. .1 ganajt kihordani az

ólból a szántóföldre. A bútorokat a szobából kihor-

dani az udvarra. A. zsákokat kihordani a kamará-

ból. Kézben , taligán , szekéren kihordani valamit. 2)

Átv. ért. járva vagy kocsizva az útban lev holmit

lábaival vagy a kerekekkel maga után kiviszi. Akol-

ból a csizmatalpakon kihordani a ganajt. A kátyúban

gázoló szekér kihordja a sarat. V. ö. HORD.

KIHORDÁS
,

(ki-hordás) ösz. fn. Gyakorlatos

cselekvés, midn valamely tömeges testet részenként

vagy holmit egymás után kivisznek.

48
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KIHORDOGAT, (ki-hordogat) ösz. áth. és gyak.

Valamit folytatólag , vagy lassanként , apródonként

hordva kivisz valahonnan. Kosarakban kihordogatni a

gyümölcsöt a piaczra. V. ö. HORDÓGAT.
KIHORDOGATÁS

,
(ki-hordogatás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit kihordogatnak.

KIHORDOZ, (ki-hordoz) ösz. áth. és gyak. Va-

lakit vagy valamit gyakorta kivisz magával. A kis

gyereket kihordozni az utczára. A kis leány ki és be-

hordozza bábjait. Átv. ért. bizonyos hirt ideoda jár-

kálva kibeszél. Mihelyest valamit hall , legott kihor-

dozza a faluban. V. ö. HORDOZ.

KIHORDOZÁS, (ki-hordozás) Ösz. fn. Gyakori,

ismételt hordás.

KIHORDOZKODÁS
,
(ki-hordozkodás) ösz. fn.

Cselekvés , midn valaki valahonnan kihordozkodik
,

kiköltözködés. A kihordozkodást tavaszra halasztani.

V. ö. KIHORDOZKODIK.
KIHORDOZKODIK, (ki-hordozkodik) ösz. k.

Hordozkodva , azaz holmijét hordogatva , magával

víve kimegy valahonnan más lakba. Városból kihor-

dozkodni falura. A szült szállásból kihordozkodni. V.

ö. HORDOZKODIK.
KIHORDOZÓSKODÁS , KIHORDOZÓSKO-

DIK, I. KIHORDOZKODÁS, KIHORDOZKODIK.

KIHORGÁSZ, (ki-horgász) ösz. áth. Valamit

horoggal kifog. Kihorgászni a patak halait. Kihor-

gászni a kútba esett vödröt. V. ö. HOROG.
KIHORGOL, (ki-horgol) ösz. áth. Valamely ni

munkát horognemü tvel kötögetve kikészít.

KIHORNYOL
,

(ki-hornyol) ösz. áth. Hornyol-

va, azaz hosszas metszéseket, vágásokat, barázdákat,

rovatokat csinálva gerezdesen kivölgycl valamit. Ki-

hornyolni a faoszlopot , a hengert. V. ö. HORNYOL.
KIHORNYOLÁS

,
(ki-hornyolás) ösz. fn. Met-

szés, faragás, rovatolás stb. mely által kihornyolnak

valamit. V. ö. KIHORNYOL.
KIHOZ

,
(ki hoz) ösz. áth. Minthogy hozni am.

valamit távolról közelre , onnan ide szállítani ; vala-

mint vinni am. közelrl távolra, innen oda szállítani

:

tehát kihoz am. valamit , ami bizonyos távol térben

rejtve, zárva volt, onnan kiveszi, és ide szállítja, vagy

valakit, aki valahol benn tartózkodott, magával on-

nan ide hoz. Hozd ki a pipámat am. nekem, ki most

künn vagyok, hozd ide a pipámat, mely ott benn va-

gyon. Ha cljösz hozzám a falura , hozd ki magaddal
ndet is , am. hozzám , aki most falun künn vagyok,

hozd ide ndet is, ki ott benn van a városban. V. ö.

HOZ és VISZ. Átv. ért. mondják az okoskodó ész-

rl, illetleg személyrl, midn bizonyos elzmények-
bl, több különös körülmények- vagy esetekbl va-

lamit általában következlet , s mint eredményt állít

elé. Mindezekbl azt hozom ki, hogy követelésed jogta-

lan. (Inducere'

KIHOZÁS, (ki-hozás) ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit kihozunk

, különösen bizonyos elzmények-
bl valamit általában következtetünk. (Inductio).

KIHOZÓ, (ki-hozó) ösz. mn. 1) Aki valamit ki-

hoz. 2) Aminél fogva valamit kihozunk, következtetünk

(Inductio).

KIHOZÓLAG, (ki-hozólag) ösz. ih. Különös

körülményekbl következtetve. (Per inductionem).

KIHÖRÖG
,

(ki-hörög) ösz. önh. Tárgyesetes

névvel mondjuk oly haldoklóról, ki nagy eröködés s

görcsös vonaglások között hörögve múlik ki. Mint-

hogy pedig szoros ért. a sertés szokott hörögni , mi-

dn megölik , innen megvet értelemmel bir. A go-

nosztev gyilkos irtóztató káromlások után a hóhér pal-

losa alatt kihörögte lelkét.

KIHÖRPENT, (ki-hörpent) ösz. áth. Hörpentve

vagyis egy kortyot húzva kiiszik bizonyos edénybl

valamely italt. Kihörpenteni a pohár fenekén maradt

bort. V. ö. HÖRPENT.
KIHÖRPENTÉS

,
(ki-hörpentés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit kihörpeut.

KIHÖRPÖGET
,

(ki-hörpöget) ösz. gyak. áth.

Hörpögetve, azaz többször vagy folytonosan hörpent-

ve kiiddogál, kiszivogat valami italt.

KIHÖRPÖGETÉS, (ki-hörpögetés) ösz. fn. Hör-

pögetve kiiddogálás.

KIHÖRPÖL, (ki-hörpöl) ösz. áth. Valamivel

szkebb jelentés, mint a kihörpöget, mert ez gyako-

ribb s többször ismételt hörpöt jelent. V. ö. HORPOL,
HÖRPÖGET, HÖRPENT.

KIHÖRPÖLÉS, (ki-hörpölés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kihörpöl.

KIHUGYOZ
,
(ki-hugyoz) ösz. áth. 1) Valamit

hugygyá válva , azaz mint hugyot , a rendes hugy-

csn kibocsát, kifolyat. A megivott sok bort, pálinkát

félnyersen kihugyozni. 2) Nem a hugy lényegéhez

tartozó részecskéket a hugygyal keverve kiereszt. A
húlyagban képzd homokot kihugyozni. Az ondós nyál-

kát, az epét kihugyozni. V. ö. HUGY.
KIHUGYOZÁS, (ki-hugyozás) ösz. fn. A hugy-

nak a húgyhólyagból kilövelése.

KIHUGYOZIK, (ki-hugyozik) ösz. k. Valamely

kerített térbl kifelé hugyozik. Kihugyozni az abla-

kon az utczára. A konyhaajtóból kihugyozni az udvar-

ra. V. ö. HUGYOZIK.
KIHULL

,
(ki-hull) ösz. önh. Hullva kiesik va-

lahonnau. Minthogy a hull szorosan véve gyüige, az-

az többeknek esését jelenti : innen kihull szoros ért.

am. többes számmal kiesik. Kihullott a foga , am,

több foga kiesett. Kihullott az alma a kosárból, am.

több alma kiesett belle. Kihullott a pénz a zsebébl.

am. több darab pénz esett ki. Kihullott a haja, szre,

serénye. E szónak gyakoriságát mutatja ma a ketts

l, miszerént hullz=z húl-ol, s gyöke hl egy a múl igé-

vel, mely eredetileg am. megy, távozik, pl. múl-ik az

id. V. ö. HULL.
KIHULLÁS, (ki-hullás) ösz. fn. Állapot, midn

valami kihull. I hajak, fogak kihullása ellen némi

óvószereket használni. V. ö. KIHULL.
KIHULLAT, (ki-hullat; ösz. áth. Engedi, hagy-

ja, akaratlanul vagy készakarva teszi, hogy kihulljon
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valami. A likas zsákból kihullatni a diót. A vetgépbl
kihullatni a magot. V. ö. HULLAT.

KIHULLATÁS, (ki-hullatás) ösz. fn. Akaratla-

nul vagy akarva annak eszközlése, hogy valami kihull.

KIHURCZOL, (ki-hurczol) ösz. áth. Valamit

magával v. maga után hurczolva kivisz valahonnan

valahová. A teli zsákokat szájoknál fogva kihurczolni

a kamrából. A földhöz vágott embert hajóvnál fogva ki-

hurczolni a szobából. V. ö. HURCZOL.

KIHURCZOLÁS, (ki-hurczolás) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg folytonos biízás, húzkálás , vontatás

neme, midn hurczolva kivisznek valamit vagy vala-

kit. V. ö. KIHURCZOL.
KIHURCZOLKODÁS

,
(ki-hurczolkodás) ösz.

fn. A kihordozkodásnak festibb jelentése , mely na-

gyobb erködéssel, sietéssel, rendetlenséggel, s az el-

szállítandó tárgyak kevesebb kíméletével szokott tör-

ténni, midn t. i. az illet jószágot nem annyira hor-

dozva, mint inkább hurczolva viszik ki. V. ö. HUR-
CZOL, és HORDOZ.

KIHURCZOLKODIK, (ki-hurczolkodik) ösz. k.

Sietve, mintegy nyakrafre, az elszállítandó holmikét

nem annyira hordozva , mint magával hurczolva ki-

megyen valamely lakból máshová. A közelg ellen-

ség ell kihurczolkodni a városból. V. ö. HURCZOL-
KODIK.

KIHURCZOLÓSKODIK, lásd : KIHURCZOL-
KODIK.

KIHÚZ, (kihúz) ösz. áth. 1) Valamit tövébl,

gyökerébl, szilárd helyzetébl maga felé vonva ki-

mozdít, kivesz. Kihúzni a fogat. Kihúzni a karókat, fia-

talfákat. A falból, fából kihúzni a szegeket. Kihúzni a

dögöt a gyepre. Kihúzni a szekeret a félszerbl, sárból.

Kihúzni a palaczk dugaszéit. Menyhal helyett sokszor

kígyót húzunk ki. (Km.). 2) Valamit hosszabbra ki-

nyújt. Kihúzni az öszvezsugorodott szövetet, ruhát. Ki-

húzni a brt. 8) Valamit a többi közöl húzva kivesz.

A kazalból kihúzni egy marok szénát. Katonaállitáskor

feketét húzni ki. 4) Átv. ért. valamit addig folytat,

míg végét nem éri , s ki nem fogy belle. Egyetlen

szónak fejtegetésével több órát kihúzni. Egész éjét tán-

czolva kihúzni. Ha eddig kihúztam , most móir nem tá-

gítok. Nehéz itt a szolgának egy hónapot is kihúzni. V.

ö. HÚZ.
KIHÚZÁS , KIHÚZÁS, (ki-húzás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn kihúznak valamit. A fogak kihúzását

ügyes orvosra bízni. V. ö. KIHÚZ.

KIHÚZGÁL, (kihúzgál) ösz. áth. és gyak. Több
valamit egymás után kihúz, Az szül hajszálakat ki-

huzgálni. A virágokat tövestül kihúzgálni. sszel a sz-

lkarókat kihúzgálni. V. ö. HÚZGÁL.

KIHUZGÁLÁS
,

(ki-huzgálás) ösz. fn. Cselek-

vés , midn több valamit kihúzgálnak. A fiatalfák

kihuzgálását keményen tiltani és büntetni. V. ö. KI-

HÚZGÁL.
KIHUZKÁL, KIHUZKÁLÁS, 1. KIHÚZGÁL,

KIHUZGÁLÁS.

KIHUZO, KIHUZO, (kihúzó) ösz. mn. 1) Aki
vagy ami valamit kihúz. 2) Mondják némely fiókos

bútorokról. Kihúzó szekrény. Kihúzó pamlag, vagy

öszvetéve : kihúzószelcrény, kihúzópamlag, melynek al-

ján fiók van, s néha ágyul használtatik. A tolóágy is

szabatosabban : kihúzó.

KIHÚZÓFIÓK
,

(ki-kúzó-fiók) Ösz. fn. Általán

miuden fiók, melyet ki lehet húzni , különböztetésül

az oly fiókoktól, melyek ki nem húzhatók, pl. némely
ládáknak esaptatóval ellátott fiókjai.

KIHÚZOGÁL, (ki-húzogál) ösz. áth. 1. KI-

HÚZGÁL.
KIHL

,
(ki-hül) ösz. önh. A benne lev meleg

részecskék kirepülnek belle , s aránylag t. i. elébbi

állapotához képest hideggé leszen. Kihl az étel. Ki-

hl a szoba
, ha nem ftik tovább. Átv. ért. valamibl

kihl, am. kiesik, kimarad, kikopik; talán nem más,

mint a vastaghangu kihull. Kihlt a hivatalából. Min
denéböl kihlt.

KIHLÉS, KIHLÉS, (ki- hülés) ösz. fn. Vál-

tozási állapot , midn kihl valami vagy átv. ért. va-

laki. V. ö. KIHL.
KIHÜT, (ki-hüt) ösz. áth. Valamely zárt helyet,

kieresztvén belle a meleget, aránylag hideggé teszen.

Sok járáskelés, ajtónyitogatóís által kihüteni a szobát.

V. ö. HT.
KIHÜTÉS, KIHÜTÉS

,
(ki-hütés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn kihütenek valamit. V. ö. KIHÜT.

KIHÜVELYÉZ, KIHÜVELYEZ, (ki- hüvelyez)

ösz. áth. Hüvelyébl, illetleg tokjából, héjából, bur-

kából stb. kifejt valamit. Kihüvelyezni a babot , bor-

sót. V. ö. HÜVELY.

KIHÜVELYÉZÉS v. -—HÜVELYÉZÉS
,

(ki-

hüvelyézés) ösz. fn. Cselekvés, mely által kihüvelyez-

nek valamit. V ö. KIHÜVELYÉZ.

KIIDOMÍT v. —IDOMÍT, (ki-idomít) ösz. áth.

1) Valamit bizonyos formára kialakít, kikészít, czél-

jának megfelel külsvel ellát. Az esztergáros kiido-

mítja a munkába vett fát , csontot. 2) Bizonyos álla-

tokat kitanít , rendeltetésökhöz illöleg kiképez. Ki-

idomítani a harczi paripákat, a vadászebeket.

KIIDOMÍTÁS v. —IDOMÍTÁS
,
(ki idomítás)

ösz. fn. Cselekvés , illetleg alakítás, képzés, tanítás,

mely által kiidomítanak valamit. V. ö. KIIDOMÍT.
KIIGAZGAT , (ki-igazgat) ösz. áth. és gyak.

Igazgatva kijavít valamit , kitataroz. Kiigazgatni a

rongyos háztett, az összeldözött falakat. V. ö. IGAZ-

GAT.
KIIGAZGATÁS, (ki- igazgatás) ösz. fn. Javí

tás , foltozás , tatarozás stb. mely által kiigazgatunk

valamit. V. ö. KIIGAZGAT.

KIIGAZÍT v. —IGAZIT, (kiigazít) ösz. áth.

1) Valami hibás müvet igazítva kijavít. Kiigazítani

a roszul varrott ruhát. 2) Valakinek utat mutat, hogy

kimenjen, kiutasít, Kiigazítani a tolakodó koldulót a

házból. A ceavargókat kiigazítani a váróéból.

48*
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KIIGAZÍTÁS v. —IGAZÍTÁS, (ki-igazítás)

ösz. fn. Cselekvés , midn kiigazítunk valamit v. va-

lakit , illetleg : kijavítás , kiutasítás. V. ö. KI-

IGAZÍT.
KIIGAZODÁS ,

(ki-igazodás) ösz. fn. Állapot,

rnidn valaki vagy valami kiigazodik.

KIIGAZODIK, (ki-igazodik) ösz. k. 1) Vala-

mely dolog igaz azaz valóság gyanánt kiderül ,
ki-

bizonyodik. Kiigazodott reá, amit már régen suttogott

a hit: Kiigazodott, hogy ö tolvaj. Ez értelemben ritkán

jön elé. 2) Az igaz, vagyis jól vezet úton kimegy.

Kiigazodni a sr erdbl. 3) Átv. ért. valamely szö-

vevényes bonyolódott ügybl , kérdésbl világosság-

ra jut.

KIIGAZÚL, (ki-igazúl) ösz. önh. 1. KIIGA-

ZODIK.
KIIGENYÉSÍT, 1. KIEGYENESÍT, V. ö.

EGYENES.
KIILLAN, (ki-illan) ösz. önb. Illanva, azaz alat-

tomban szökve siet léptekkel kimegy. V. ö. IL-

LAN.
KIILLANÁS

,
(ki-illanás) ösz. fn. Szökés , me-

nekülés neme, midn valahonnan kiillan valaki.

KIILLATOZIK, (ki- illatozik) ösz. k. Illatja ki-

terjed. A vadolajfa virágai messze Mulatoznak. V. ö.

ILLATOZIK.
KIINDÍT v. —INDÍT ,

(kiindít) ösz. áth. Ki-

felé irányzott vonalban indít valakit v. valamit. Ki-

indítani a sárból a szekeret. A hadsereget kiindítani a

várból. V. ö. INDÍT.

KIINDÍTÁS v. —INDÍTÁS ,
(ki-indítás) ösz.

fn. Cselekvés, melynél fogva kiindítunk valamit vagy

valakit. V. ö. KIINDÍT.

KIINDUL v. —INDUL, (kiindul) ösz. önh.

Kifelé irányzott vonalban indul , azaz mozogni kezd.

Kiindulni a városból
,
faluból. Jó korán kiindulni a

szállótanyáról. Átv. ért. beszédét, fejtegetését , okos-

kodását stb. valamely elvbl , elzménybl , föltevés-

bl kezdi tovább szni. V. ö. INDUL.
KIINDULÁS v. —INDULÁS, (ki- indulás) ösz.

fn. Mozdulás , midn valamely helyrl kifelé tartott

irányban menni kezd valaki , vagy haladásnak ered

valami. A seregek kiindulása a városból. A hajók ki-

indidása a révbl, a tengeröbölböl.

KIINDULÁSI v. —INDULÁSI, (ki-indúlási)

ösz. mn. Kiindulást illet, ahhoz tartozó. Kiindulási

id. Kiindulási pont.

KIÍR, (ki-ír) ösz. áth. 1) Valamit írva kijelöl,

kifest. Valamit számokkal kiírni. Kiírni a szobákat.

2) Valamit más irás, vagy nyomtatás után , mintegy

bellök kivéve , ír le. Nevezetesebb mondatokat Mimi

valamely könyvbl. V. ö. IR.

KIIRAMODÁS
,

(ki-iramodás) ösz. fn. Sietés

neme, midn kiiramodunk valahonnan. V. ö. KIIRA-

MODIK.
KIIRAMODIK, (ki-iramodik) ösz. k. Iramodva,

azaz siet léptekkel knru'Gcy. Az zbe vett szarvas

kiiramodik ar. erdbl. V 8. IRAMODIK.

KIÍRÁS , KIÍRÁS, (kiírás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg jelölés, festés, vagy kijegyzés, midn kiírunk

valamit. V. ö. KIÍR.

KIIRT, (ki-irt) ösz. áth. Szoros ért. valamit ki-

metsz ,
kivág. Kiirtani a búza közöl a rozsot , azaz

midn fejét kihányta , azt lemetszeni. Kiirtani az er-

dt. Kiirtani a nádat , bozótot. Szélesb ért. valamit

állati , vagy növényi életétl fosztva kiöl , kipusz-

tít. Kiirtani a kártékony vadakat
,
férgeket. Fegy-

verrel kiirtani valamely város lakosait. Kiirtani a

gazt, gyomot. Átv. ért. a szellemnek bizonyos mkö-
déseit , az akaratnak jó vagy gonosz hajlamait er-

szakkal megsemmisíti, tehetetlenekké teszi. Kiirtani

a, szabad szellemet, tudományosságot, mvészetet. Kiir-

tani a bnt. Kiirtani a vallás, és törvények iránti ke-

gyeletet. V. ö. IRT.

KIIRTÁS
,
(ki-irtás) ösz. fn. Cselekvés , midn

bizonyos erszakkal valami élt vagy tenyészöt éle-

tétl fosztva kipusztítnak, kivesztenek. Allatok, növé-

nyek kiirtása. V. ö. KIIRT.

KIIRTHATATLAN v. — IRTHATLAN, (ki-

irthat [atjlan) ösz. mn. Amit kiirtani képesek nem va-

gyunk, mit kipusztítani, kiveszteni nem lehet. Kiirt-

hatatlan rengeteg erdségek. Bizonyos férgek kiirtha-

tatlanok. V. ö. KIIRT.

KIIRTÓ
,

(ki-irtó) ösz. mn. és fn. 1) Ami által

valamit kiirtanak. Kiirtó háborút viselni valamely nép

ellen. Kiirtó tüzeket gerjeszteni az erdkben, berkekben.

2) Személy , ki valamit vagy valakit kiirt. Az erdk
kürti falukat alapítottak az irtásokon. V. ö. KIIRT.

KIISMER, (ki-ismer) ösz. áth. Valakinek bels

tulajdonságait , hajlamait , tehetségeit stb. kitanulja.

Hosszas társalgás után kiismerni valakit. Vagy többek

között akár küls, akár bels sajátságainál fogva meg-

v. felismer. Száz és ezer között kiismertem. Németesen

használtatik némelyek által visszatér névmással is :

nem ismeri ki magát, azaz nem tudja hányadán van,

nem tudja hol v. hogyan v. kikkel van dolga.

KIISMERHETETLEN , KIISMERHETLEN,
(ki-ismerhet[et]len) ösz. mn. Akit nem lehet kiismer-

ni. Határozóként : kiismerhetlen módon vagy álla-

potban.

KIISMERHET
,

(ki-ismerhet) ösz. mn. Akit

v amit ki lehet ismerni.

KIISMERHETLEG, (ki-ismerhetleg) ösz. ih.

Kiismerhet módon vagy állapotban.

KIISMERSZIK, (ki-ismerszik) ösz. k. Különös

ismertet jegyeinél fogva a többiektl kiválik, a töb-

biek között megismerhet.

KIISZAMODÁS
,

(ki-iszamodás) ösz. fn. Szen-

ved állapot , midn valamely állati tag kiiszamodik.

V. ö. KIISZAMODÍK.

KIISZAMODÍK
,

(ki-iszamodik) ösz. k. Az ál-

lati tagokról mondják, midn csuklóikból kicsuszszan-

nak, kimeny ülnek. Máskép : kificzamodik, kimarúl, ki-

menyül. V. ö. ISZAMODIK.
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KIISZIK
,

(ki-iszik) ösz. k. Tárgyesetes névvel

auo. bizonyos mennyiség italt kiürít , a torkán le-

bocsát. Kiiszik egy pohár bort. Maga kiitta az egész

palaczkot. Idd ki, ami hátra van. V. ö. ISZIK.

KIÍTÉL v. —ÍTÉL, (ki- ítél) ösz. átb. Birói

ítélet által valakit valamely vagyon, különösen fek-

v jószág birtokából kimozdít. (Erdélyi szó.)

KIIVÁS, (ki-ivás) ösz. fn. Cselekvés, midn ki-

iszunk valamit. V. ö. KIISZIK.

RITVEL, (ki-ível) ösz. áth. Valamit ívformára

kikanyarít, kimetsz. Kiívelni a szék karját. Kiívelni

az ajtó szemöldökét. V. ö. IV.

KIÍVELÉS
,
(ki-ívelés) ösz. fn. Valaminek ív-

formára kikanyarítása, kimetszése , illetleg építése.

KIIZEN, (ki-izen) ösz. áth. Valaminek belsejé-

bl kifelé izenve tudat valamit. A házból leüzenni a

zenészeknek, hogy hallgassanak él.

KIÍZLIK
,
(ki-ízlik) ösz. k. Valamely ételbl,

italból némi fszernek, járuléknak íze kitünleg ér-

zik. Ezen tésztás ételbl kiízlik az avas vaj. Borodból

kiízlik a hegyaljai zamat. V. ö. ÍZLIK.

KIIZZAD, íki-izzad) ösz. áth. Valamely bajból

izzadva kimenekül ; vagy némi fölösleges nedveket

izzadva kiad. Kiizzadni a náthát, hurutot. Kiizzadni a

megivott sok bort. Büdös , nehéz párát izzad ki. V. ö.

IZZAD.

KIIZZADÁS, (ki-izzadás) ösz. fn. A testbl ki-

szivárgó nedvnek azon neme, melyet kiizzadunk.

KIIZZÓDIK
,
(ki-izzódik) ösz. k. 1. KIIZZAD.

KIJÁR
,

(ki-jár) ösz. önh. 1) Gyakorta vagy

többször kimegy. Nyáron kijárok a hegyerbe. Mint

jelentése mutatja
,
gyakorító. 2) Tárgyesetes névvel

am. járva elkoptat, vagy kinyomkod valamit. Kijárni

a csizma sarkát. A sok szekér kijárja az utat. 3) Visz-

szatér névmással, am. kelletig , elégségig jár. Ked-

vemre kijártam magamat. 4) Átv. ért. bizonyos ille-

tség, járandóság rendesen kijut, kiadatik neki. Min-

den legénynek naponként kijár a hat krajezárja, és két

font kenyere. V. ö. JÁR.

KIJÁRÁS
,

(ki-járás) ösz. fn. 1) Többszöri ki-

menés. 2) Valamely kerített helyen , vagy épületen

azon rés, vagy nyilas, pl. kapu, ajtó, melyen ki szok-

tak járni. Eltéveszteni a kijárást. Szoros , tág, kényel-

mes kijárás.

KIJARMOL
,

(ki-jármol) ösz. áth. A járomba

fogott barmot szabadon ereszti. Etetéskor kijármolni

az ökröket.

KIJARMOLAS, (ki-jármolás) ösz. fn. A járom-

ban lev baromnak kifogása.

KIJÁRÓ, (ki-járó) ösz. mn. és fn. 1) Ami vagy

aki kijár. 2) Út , melyen kijárnak , melyen szokott

kijárás van, kijáró út v. ösvény.

KIJÁTSZÁS, (ki-játszás) ösz. fn. Cselekvés,

illetleg sorsolás , vngy átv. ért. fondorkodás, csalás,

midn kijátszanak valamit vagy valakit. V. ö KI-

JÁTSZIK

KIJÁTSZIK, (ki-játszik) ösz. k. Tárgyesetes
névvel 1) Valamit kártya- vagy sorsjáték által

nyereményül kitesz. Pipát , lovat , házat , urodalmat
kijátszani. 2) A kártyázásban valamely egyes kár-
tyát els ad ki , melyre a játszótárs vagy játszótár-
sak a szabályok szerént a magukét ráadják. 3) Átv.
ért. valakinek terveit, szándékát csellel, fondorkodva,
furfangosan stb. megsemmisíti, hiusítja, különösen oly
módon

,
mely által a vesztett fél nevetség tárgyává

leszen. Engem ugyan kijátszottak. V. ö. JÁTSZIK.
KIJÁTSZÓ, (ki-játszó) ösz. mn. 1) Aki kijátszik.

2) Aki másnak szándokát fondorkodva meghiusítja.

KIJÁTSZÓLAG, (ki-játszólag) ösz. ih. Kiját-
szó módon.

KIJÁTSZÓLAGOS
, (ki-játszólagos) ösz. mn.

Magáról a cselrl vagy fondorkodásról mondják,
mely által valaki másnak szándokát ravaszul meg-
hiúsítja. Kijátszólagos tett. Kijátszólagos szerzdés.

KIJAVÍT v. —JAVÍT, (ki-javít) ösz. áth. Ami
kopott, romlott, rongyos, általán rósz vagy hibás ál-

lapotban volt, azt rendeltetéséhez képest jóvá teszi.

Kijavítani az épületeket , szerszámokat, ruhákat. V. ö.

JAVÍT.

KIJAVÍTÁS v. —JAVÍTÁS
,

(ki-javítás) ösz.

fn. 1) Cselekvés
, mely által valamit kijavítunk. A

háztet kijavításán dolgozni. Nyomdai hibák kijaví-

tása. 2) Maga azon m, melyet kijavítva létre hozunk.
Ezen ház szépségét és értékét a kijavítások igen emelik.

KIJEBB, (ki-j-ebb; aj csak közbeszurat az r-
nek vagy két önhangzó összeütközésének eltávozta-

tása végett.) másod fokú igeköt. Jobban kifelé. Ki-
jebbnyomni. Kijebbnyomúlni. Kijebbmenni. Kijebb-

terjeszteni stb.

KIJEGYEZ
,

(ki-jegyez) ösz. áth. 1) Valamit
bizonyos jegy által a többi közöl kitüntet. .1 neveze-

tesebb mondatokat valamely könyvben ónnal kijegyezni.

Kijegyezni az utat.

„Száll a madár; nem kérdi : merre? hol?
Hideg tájról melegre vándorol.

Útját az ég kijegyzé ,
— ismeri :

Kijegyzett út a végtelen neki."

Hiador (Jámbor Pál).

2) A többi közöl valamit kiír. ^1 névkönyvbl kije-

gyezni némely személyek czimeit. V. ö. JEGY.

KIJEGYEZÉS, (ki-jegyezés) ösz. fn. Cselekvés,

midn kijegyezünk valamit. V. ö. KIJEGYEZ.

KIJEGYZÉS, 1. KIJEGYEZÉS.
KIJELEL, (ki-jelél) ösz. áth. 1) Valamit^ál-

tal kitüntet, kimutat a többi közöl. .1 mérnök póz-

nákkal kijeleli a halárvonalakat. Az erdöségi utak

menetelét csóvákkal kijelelni. A felosztott réteket han-

csikokkal kijelelni. 2) Bizonyos hivatalra, méltóságra

kitz valakit , s mint arra valót az illet választók-

nak , vagy kinevezési joggal biró felsségnek elébe

terjeszt. A megyei tisztviselket a fispánok jelelik ki.

V. 5. JELEL
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KIJELÉLÉS, (ki-jelélés) öüz. fia. 1) Széles ért.

valaminek kitüntetése, kimutatása, meghatározása bi-

zonyos jel v. jelek által. 2) Szoros ért cselekvés,

melynél fogva valakit bizonyos hivatalra vagy mél-

tóságra mint arra valót kitznek , és az illetknek

kinevezésre vagy választásra ajánlanak. V. ö. KI-

JELEL.
KIJELELT, (1), (ki-jeléit) ösz. mn. Amit bi-

zonyos jellel kitüntettek , kimutattak. A kijelelt he-

lyen öszvegylni. Kijelelt erdövágások, rétek, kaszálók.

KIJELELT
, (2) ,

(mint föntebb) ösz. fu. Sze-

mély, kit bizonyos rangra, hivatalra ,
méltóságra ki-

tznek, s mint arra valót az illet választóknak vagy

felsöségnek ajánlanak. A kijeleltek neveit a gylés

eltt kikiáltani. V. ö. KIJELEL.

KIJELENT, (ki-jelént) ösz. áth. 1) Valamit bi-

zonyos jel által másoknak tudtára ad, különösen szó-

val kinyilatkoztat. Szándékát, véleményét levélben, él-

szóval kijelenteni. A nemtetszést orrfintoritással
, fej-

csóválva, gúnymosolylyal kijelenteni. 2) Valamely tit-

kos , rejtélyes dolgot felvilágosít , s másokkal közöl,

különösen , Istenre , és vallásra vonatkozó ismerete-

ket , tanokat hirdet ki. A keresztény embernek hinnie

kell, amit Krisztus Urunk kijelentett , és az Apostolok

hirdettek. V. ö. JELÉNT.
KIJELENTÉS, (kijelentés) ösz. fn. Cselekvés,

mely által valamit kijelentünk. Különösen
,
az isteni

és hittani dolgokra vonatkozólag am. bizonyos ta-

nok kinyilatkoztatása , melyek az emberi korlátolt

észt fölülmúlják. Mózses
,
próféták, és Idvezítnk ál-

tal tett kijelentések. Szent János látásában foglalt ki-

jelentések. . felsbb hittani titkokat isteni kijelentésbl

tudjuk. V. ö. KIJELENT.
KIJELÉNTHETETLEN, (ki-jelenthetetlen) ösz.

mn. A Debreczeni legendáskönyvben am. kimond-

hatatlan.

KIJELÖL, 1. KIJELEL.

KIJÓ, falu Sáros m.; helyr. Kijó-ra, —n,—ról.

KIJOBBÍT v. —JOBBÍT
,

(ki-jobbít) ösz. áth.

Valamit aránylag jobbá tesz , mint elbb volt. Ami

rósz, azt kijavítjuk. V. ö. JOBBÍT, JAVÍT.

KIJOBBÍTÁS v. —JOBBÍTÁS, (ki-jobbítás)

ösz. fn. Cselekvés, illetleg igazítás, mely által vala-

mit jobbá teszünk. V. ö. JOBBÍT.

KIJÓZANÍT v. —JÓZANÍT
,

(ki-józanít) ösz.

áth. Józanná tesz , a részegség és mámor okozta ho-

mályból , zavarból kitisztít. Az álom kijózanította.

Átv. ért. az indulatok , elítéletek stb. nygébl, ho-

mályából kibontakoztat. A korral elhaladt tapaszta-

lás kijózanítja az ifjúi szédelgéseket.

KIJÓZANÍTÁS v. JÓZANITÁS , (ki-józanítás)

ösz. fn. Cselekvés, midn valakit más valaki, vagy va-

lami kijózanít.

KIJÓZANODÁS
,

(ki-józanodás) ösz. fn. Javu-

lási állapot , midn kijózanodik valaki. Kijózanodás

után megJiánta, amit részeg állapotban esei'ekedéit volt.

V. ö. KIJÓZANODIK.

KIJÓZANODIK
,
(ki-józanodik) ösz. k. Tulajd.

ért. a részegség és mámor okozta homályból , zavar-

ból kitisztul a feje. Átv. ért. az indulatok , szenve-

délyek, hebehurgyaság , elítéletek nygébl kibon-

takozva, kivergdve tisztán, elfogulatlanul, érett, üle-

pedett, higgadt észszel fogja föl a dolgokat.

KIJÓZANUL v. —JÓZANUL, (ki-józanúl) ösz.

önh. L. KIJÓZANODIK.
KIJÓZANÚLÁS v. —JÓZANULÁS

,
(ki-józa-

núlás) 1. KIJÓZANODÁS.

KIJO
,

(ki-jö) ösz. önh. A bennlev hozzánk

künnlevkhöz j. Jöjj ki az utczára. Jöjj ki hozzánk

a falura. Ellentétes irányban és viszonyban : kimegy.

V. ö. J, és MÉGY. Átv. ért. valamely rejtett titkos

szám vagy rejtett dolog kiderül, A számadás kijött. A
keresett mennyiség pontosan kijött. A sorsjátékban a tett

számok közöl egy sem jött ki. Ebbl az jönne ki, hogy

ökeme hazudott. Végre kijött, hogy az ezüst kanalak a

megszökött inas révén sikkadtak el. V. ö. JÖ.

KIJÖVÉS
,
(ki-jövés) ösz. fn. Mozgás, illetleg

lépés, járás , midn valahonnan kijövünk. Átv. ért.

kiderülés, tudomásra jutás. V. ö. KIJÖ.

KIJÖVET, (1), KIJÖVETEL, (ki-jövet v. —jö-

vetel) ösz. fn. Kijövés elvont értelemben, vagy a ki-

jövés végrehajtva.

KIJÖVET, (ii), (ki-jövet) ösz. ih. Midn kij

valaki , kijövés alkalmával. Kijövet majd elmondom,

amit ottbenn láttam, és hallottam.

KIJUT, (ki-jut) ösz. önh. 1) Menve, járva kiér

valahonnan v. valahova. Hosszas tévelygés után kiju-

tottunk az erdbl. Kijutni a magas tengerre. 2) Bizo-

nyos osztalékból az illetk közöl mindenkinek jut.

Minden munkásnak kijutott egy-egy pohár bor. Néha

gúnyos ért. kijutott neki , neked , nekem stb. am. rósz

osztalékot kapott; kikapta a magáét. V. ö. JUT.

KIKACSINGAT, KIKACSONGAT, (ki-kacsin-

gat v. —kacsongat) ösz. önh. Kacsingatva ki-kinéz.

Az ablakból kikacsingatni.

KIKACSINT
,

(ki-kacsint) ösz. önh. Kacsintva

kitekint.

K1KACZAG, (ki-kaczag) ösz. önh. Valakit ka-

czagva kigúnyol , kicsúfol. Kikaczagni valakinek os-

toba ötleteit ; kikaczagni a hetvenked katapilát. V. ö.

KACZAG , HAHOTÁZ , NEVET , RÖHÖG , MOSO-
LYOG, VIHOG.

KIKACZAGÁS, (ki-kaczagás) ösz. fn. Kaczagó

hangra fakadó kigúnyolás, kicsúfolás, roszalás.

KIKACZOLÓDIK
,

(ki-kaezolódik) 1. KIKÁ-
SZOLÓDIK.

KIKAJÁLT, (ki-kajált) 1. KIKIÁLT.

KIKAJDÁSZ, (ki-kajdász) 1. KIKIABÁL.
KIKAJTAT, (ki-kajtat) 1. KIKUTAT.
KIKÁKOG, (ki-kákog) ösz. áth. Kákogva , ér-

! tétlenül kifecseg. Kikákogta , amit nem kellett volna

\ mondani.

KIKALÁNOZ
,
(ki-kalánoz) ösz. áth. Klánnal

valamit kiszed kimoreget.
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KIKALAPÁL, (kikalapál) ösz. áth. Kalapálva

keményre kiver , vagy kiformál , bizonyos czélra ki-

készít valamit. Vashámorokban az idomtalan vastöme-

gelcet kikalapálni. A vasszálakat laposabbra kikala-

pálni. A vasat sinnek, karikának, szegnek kikalapálni.

V. ö. KALAPÁL.

KIKALAPÁLÁS
,

(ki-kalapálás) ösz. fa. Cse-

lekvés, illetleg ütés, pörölyözés , stb. mely által ki-

kalapálnak valamit. V. ö. KIKALAPÁL.
KIKALL, (ki-kall) ösz. áth. Kallva, az úgyne-

vezett kallóban valamely szövetet kikészít, kiformál.

Kihallani a szrposztót.

KIKALLÁS, (ki-kallás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valamit kikallanak.

KIKALLÓZ
,
(ki-kallóz) ; KIKALLÓZÁS

,
(ki-

kallózás) 1. KIKALL; KIKALLÁS.

KIKÁMPICSORODIK, (ki-kámpicsorodik) ösz.

k. Mondják kizárólag a nyelvrl és szájról , midn
valamely nehéz kiejtés szóban megakad, s erködve

ideoda rángatódzik) s mintegy kigörbed. Némely ösz-

vehalmozott mássalhangzóju német és tót szók kiejtésé-

ben kikámpicsorodik a magyar ember nyelve. Mond-

ják a száj által gúnyolóról is , midn valakit ajkai-

nak rángatásaival , vagy nyelvének kigörbítésével

csúfol , azaz mint^túl a Dunán mondják , kikámpól

valakit. V. ö. KÁMPOL, KÁMPICSORODIK.

KIKANALAZ, 1. KIKALÁNOZ.

KIKANCSUKÁZ, (ki-kancsukáz) ösz. áth. Kan-

csukaféle orosz korbácscsal kiver , kiz , kikerget

valakit.

KIKANDIKÁL
,

(ki-kandikál) ösz. önh. Kan-

dikálva kinéz valahonnan , és valahova. Az ablakból

kikandikálni az utczára. A bokrok közöl kikandikálnak

a virágok. V. ö. KANDIKÁL.

KIKANDIKÁLÁS, (ki-kandikálás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki vagy valami kikandikál.

KIKANTÁROZ, (ki-kantároz) ösz. áth. A kan-

tárba fogott lónak, szamárnak stb. fejét kiszabadítja

a kantárból. V. ö. KANTÁROZ.
KIKANYAROAT

,
(ki-kanyargat) ösz. áth. és

gyak. 1) Bizonyos hajlékony testeket kanyar ala-

kuakká teveget. Az irótollak nyeleit kikanyargatni.

Az igabélfákat czifrán kikanyargatni. A kényes kocsis

lovak kikanyargatják nyakaikat. 2) Kanyargó moz-

gással, futással többek közöl némelyeket kikerít. Ki-

kanyargatni a ménesbl néhány csikót

KIKANYARGATÁS
,
(ki kunyargatás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki valamit kikanyargat.

KIKANYARÍT v. —KANYARÍT, (ki-kanya-

rít) ösz. áth. 1) Valamely hajlékony vagy képzékeny

testet kanyarúau kihajlít, kiképez. Kikanyarítani a

kapocsnak, horognak való vasat. Kikanyarítani a ke-

rekasztalnak való deszkát. 2) Kanyarúau kimetsz,

kivág valamit. A sajtból, kenyérbl kikanyarítani egy

darabot. Ekével kikanyarítani a vizenys legelöt, hová

a juhokat ereszteni nem szabadj. 3) A többi közöl né-

melyeket kanyarítva kiválaszt. Kikanyarítani a gu-

lyából néhány tinót. 4) Valakit kikanyarítani, am.

karon fogva s megpördítve kilódítaui. 5) Atv. tréfá-

san a beszédet, pl. dicséretet, idvezletet vagy károm-

kodást czifrán kikeríti.

KIKANYARÍTÁS v. —KANYARITÁS
,

(ki-

kanyarítás) ösz. fn. Cselekvés, midn valaki valamit

kikanyarít.

KIKANYARODÁS
,

(ki-kanyarodás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki v. valami kikanyarodik.

KIKANYARODIK, (ki-kanyarodik) ösz. k. Ka-

nyarodva , vagyis görbe vonalt képezve , ívalakban

mozdulva kimegy , kiindul valahonnan. A fölrezzent

madarak kikanyarodnak a nádasból, srbl.
KIKANYARÚL v. —KANYARUL, (ki-kanya-

rúl) ösz. önh. 1. KIKANYARODIK.
KIKAP, (kikap) ösz. áth. 1) Valamit kapva

kiragad. Kikapni valakinek kezébl a fegyvert. Ki-

kapni az ügyetlen hajós markából az evezt. 2) Járan-

dóság, illetség gyanánt kinyer, kivesz valamit. A
katonák kikapják napi díjaikat. A tisztviselk havon-

ként, vagy évnegyedenként kapják ki fizetéseiket. Rósz

vagy bnhd értelemben is. Kikapta a magáét. Ki-

kapta, amit érdemlett volt. Várj gyerek, majd kikapsz

ezért. 3) Önhatólag, s átv. ért. tárgyesetés név nélkül

am. az illendség, vagy erkölcsiség korlátain kivül

jár. Innen kikapó legény, menyecske, leány, am. kicsa-

pó, erkölcstelen magaviselet. 4) Átv. ért. valakin

kikapni, am. kifogni , azaz erkölcsi ert gyakorolni.

A kardos menyecske kikapott a gyáva férjen. V. ö.

KAP.
KIKAPÁL, (ki-kapál) ösz. áth. Valamit kapá-

val kivág, kiszakaszt, kiszed a földbl. Kikapálni a

gyomot. Kikapálni a burgonyát. Átv. ért. körmeivel,

patájával kivájja, kikaparja a földet, vagy a földdel

takart valamit. A ló kikapálta az akol földjét.

KIKAPÁLÁS, (ki-kapálás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki v. valami valamit kikapál.

KIKAPAR, (ki-kapar) ösz. áth. Kaparva kivesz,

kihány valamit a földbl, szemétbl, polyvából stb.

Kikaparni valamit körmökkel. A kutya kikaparja az

eldugott csontot. A tyúk kikaparja a szemétbl a gáb-

naszemeket. A tyúk is kikaparja (km.), azaz a tilos

tett ott is kivilágosodik , ahol nem vélné az ember.

Kikaparom a szemedet. V. Ö. KAPAR.

KIKAPARÁS, (ki-kaparás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki v. valami valamit kikapar.

KIKAPARÁSZ v. —KAPARÁZ, (ki-kaparász

v. -kaparáz) ösz. áth. Kaparászva, aaaz folytonosan,

vagy gyakran kaparva kikeres, kivesz, kihány vala-

mit. A tyúkok kikaparászszák a kertbe veteti magokat.

V. Ö. KAPARÁSZ.

KIKAPARÁSZÁS v. —KAPARÁZÁS, (ki-ka-

parászás v. -kaparázás) ösz. fn. Cselekvés, midn va-

laki v. valami valamit kikaparász.

KIKAPÁS, (ki-kapás) ösz. fn Cselekvés, midn
valaki kikap V. ö. KIKAP.
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KIKAPASZKODIK, (ki-kapaszkodik) öbz. k.

Kapaszkodva kimegy, kimenekül, kiemelkedik vala-

honnan. Kikapaszkodni a verembl, kútból. V. ö. KA-
PASZKODIK.

KIKAPCSOL
,

(ki- kapcsol) ösz. áth. Valamit

ami kapcsolva , kapocscsal összefzve voit , kibont.

Kikapcsolni a mentét , szrt. Kikapcsolni a kantárt,

hevedert. V. ö. KAPCSOL.
KIKAPCSOLÁS, (ki-kapcsolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valamit kikapcsolunk.

KIKAPDOS
,

(ki-kapdos) ösz. áth. és gyak.

Kapdosva , azaz többször utána kapva , kiragad hol-

mit. A gyermekek kikapdosták az almákat a kosárból.

V. ö. KAPDOS.
KIKAPDOZ, KIKAPKOD, 1. KIKAPDOS.
KIKAPÓ

,
(ki-kapó) ösz. mn. Atv. ért. kicsa-

pongó ,
az illendség és erkölcsiség korlátain , külö-

nösen a nemi szemérmet illetleg , leginkább nsze-

mélyekre vitetve , kihágó. Kikapó leány , menyecske.

KIKARÁMÍT v. —KARAMIT, (ki-karamít) 1.

KIKANYARÍT.
KIKARAMODIK, (ki-karamodik) 1. KIKANYA-

RODIK.
KIKARICSÁL, (ki-karicsál) ösz. áth. Tyúk

módjára karicsálva kifecseg. Gúnyos ért.

KIKARIMÁZ
,

(ki-karimáz) ösz. áth. Valami-

nek karimát csinál, vagy valamit karimásán kimetsz,

kikanyarít. Kikarimázni a föveget. Kikarimázni a hor-

dó fenekét. V. ö. KARIMA.

KIKARIMÁZÁS
,

(ki-karimázás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn kikarimáznak, karimával kerítenek va-

lamit. V. ö. KIKARIMÁZ.

KIKÁROG
,

(ki-károg) ösz. önh. Atv. gúnyos

ért. valamit károgó varjak módjára kilármáz , ki-

hirdet.

KIKAROL
,

(ki-karol) ösz. áth. Karba fogva

kivesz, kiemel. Kikarolni a gyermeket a kocsiból.

KIKARÓZ
,

(ki karóz) ösz. áth. Karóval vagy

karókkal kirak, megersít, körülkerít, kijelel. Kika-

rózni a szltkéket , a fiatal fákat , a borsót , babot.

Kikarózni a vadas kertet. Kikarózni a munkában lev
útvonalt. V. ö. KARÓZ.

KIKARÓZÁS
,

(ki-karózás) ösz. fn. Cselekvés,

midn kikaróznak valamit. Szlk , vadaskertek , víz-

partok kikarózása.

KIKÁRPITOZ
,

(ki-kárpitoz) ösz. áth. Valamit

kárpitokkal kiékcsít. Kikárpitozni a teremet , ablako-

kat. V. ö. KÁRPIT.

KIKÁRPITOZÁS
,

(ki-kárpitozás) ösz. fn. Dí-

szítés, ékesítés , szerelés neme , midn kikárpitoznak

valamit. V. ö. KIKÁRPITOZ.

KIKÁRTOL, (ki-kártol) ösz. áth. A csapók,

posztósok kárt nev gerebenével kifésül , kitisztít.

Kikártolni a gubanezos gyapjút, szrt. V. ö. KÁRTOL.
KIKÁRTOLÁS

, (ki-kártolás) ösz. fu. Cselek-

vés, midn valamit kártolnak.

KIKASZOLODAS, (ki-kászolódás) ösz. fu. Ká-

szolódva kivergdés, kibontakozás.

KIKÁSZOLÓDIK, (ki-kászolódik) ösz. belsz.

Kászolódva kivergdik , kibontakozik valahonnan.

V. ö. KÁSZOLÓDIK, GÁZOLÓDIK.

KIKÁTRÁNYOL
,

(ki-kátrányol) ösz. áth. Bi-

zonyos fából készített müvek, alkotmányok külsejé-

nek, fólszinének káíránynyal kikenése. Kika.trányölni

a hajót. Máskép : kidegetel, kidohotol. V. ö. KÁT-
RÁNY.

KIKÁTRÁNYOLÁS
,
(ki-kátrányolás) ösz. fu.

Cselekvés, midn valamit kikátrányolnak.

KIKÁVÁZ, (ki-káváz) ösz. áth. Valamit kává-

val kerít, körülvesz. Kikávázni a kutat. Kikávázjii

(abroncsozni) a szoknyát. V. ö. KÁVA.

KIKÁVÁZÁS
,
(ki-kávázás) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kikáváznak.

KIKEFÉL, (ki-kefél) ösz. áth. Valaminek szeny-

nyét, mocskát, porát stb. kefével kitisztítja. Kikefélni

a poros öltönyt, a sáros csizmát. Kikefélni a megva-

kart lovat. Kikefélni a viaszos padlózatot. Atv. tréfás

ért. valakinek farát, hátát, poros ruha gyanánt, meg-

veri. Jól kikefélték ö kelmét a falu házánál. V. ö. KE-
FE, KEFÉL.

KIKEFÉLÉS, (ki-kefélés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kikefélnek.

KIKÉL, KIKEL, (ki-kel) ösz. önh. 1) Tulajd.

ért. kimegy, kiszáll valahonnan. Kikelni az ágyból, a

fürdkádból.

„Majdan ha lelkem záraiból kikél."

Berzsenyi.

2) Atv. ért. mondják tojások , ikrák ivadékairól, mi-

dn burkaikból kibújnak. Kikelnek a csibék , libák,

verebek. Kikelnek a halak, békák. 3) Mondják növény-

magokról, midn kicsiráznak. Kikel a búza, rozs, árpa.

Kikel a répa, hajma, ibolya. 4) Valakinek védelmére

vagy megtámadására kiáll , kimozdul. Kikelni az el-

nyomott ártatlanok mellett. Kikelni a haza védelmére.

Kikelni az ellenség ellen. Különösen átv. ért. szóval

vagy írással véd vagy megtámad valakit. Kikelni a

nép jogai mellett. Kikehii a végrehajtó hatalom vissza-

élései ellen. 5) Képébl kikelni, am. kóros állapot kö-

vetkeztében vagy ers indulat miatt arczvonásaiból

kivetkzni, képében átváltozni.

KIKELÉS, (ki-kelés) ösz. fn. Cselekvés, állapot,

midn valaki vagy valami kikel.

KIKELET
,
(kikelet) ösz. fn. Köz szokás sze-

rént egyértelmnek tartják a tavaszszal : de szaba-

tosabban ,tavasz'-nak mondjuk az évnek azon egész

szakát , mely a tél és nyár között van, ,kikelet'-nek

pedig csak a tavasz kezdetét vagy elejét , mely köz-

vetlenül a telet követi, midn a hó olvadván lágyabb

idjárás kezddik, s a fü és egyéb növények mintegy

életre kelnek ; mi rendesen inartius és áprilisban tör-

ténik.
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„A mosolygó kikelet,

Váltja fel a mord telet.

"

Népdal. (Erdélyi J. gyjt.).

„Süvölt a szél a puszta fák felett

,

Hol van virágod nyájas kikelet?"

Ferenczy Teréz.

Egyébiránt valószínnek látszik , hogy a tavasz szó

sem más mint a csangósan ejtett tavas , valamint :

dobasz, horpasz, kopasz , dugasz szintén : dobás , hor-

pas , kopás , dugás. .Kikelet* származásához képest

szabatosan véve jelenti a tavasznak mindjárt a tél után

következ azon idpontját , melyben minden kikel,

életre kel, s a növényzés általán megindul , mi ég-

hajlatunk alatt néha elbb , néha késbben történik.

Baranyai tájszólás szerént van bekelet is , mely szt

jelent. Ezen ellentétbl és észjárásból indulva ki, a

kikelet annyit tenne, mint az akiokban , ólakban tar-

tott barmok kieresztésének , kikelésének ideje ; beke-

let pedig jelentené a kés szt, midn a marha bekel,

vagy, mint mondani szokták, beszorul.

KIKELETI, (ki-keleti) ösz. mn. Kikeletkor te-

nyész, növ , viruló, járó ; tavaszi. Kikeleti virágok.

Kikeleti pázsitok. Kikeleti id. Kikeleti szelek.

KIKELETKOR, (ki-keletkor) ösz. idhatárzó.

Azon idszakban, melyet kikeletnek hivunk. Kikelet-

kor a természet megújul , zöldellenek a fák , n a f,
nyilnak a virágok.

KIKÉMÉL
,

(ki-kémél) ösz. áth. Valamit kém
gyanánt kikutat , vizsgál. Kikémelni az ellenség tábo-

rát, helyzetét, erejét. Szélesebb ért. alattomos módon,

és utakon kifürkész , kitudakol valamit. V. ö. KE-
MÉL.

KIKEMÉNYÍT v. —KEMÉNYÍT, (ki-kemé-

nyít) ösz. áth. Mondják leginkább ruhanemüekrl, és

brökrl , midn bizonyos enyekes szer által kemé-

nyekké tétetnek. Kikeményíteni az ilngök gallérait , a

szoknyákat.

KIKEMÉNYÍTÉS v. —KEMÉNYITÉS
,

(ki-

keményítés) ösz. fn. Cselekvés , illetleg idomítás,

mely által kikeményítuek valamit. V. ö. KIKEMÉ-
NYÍT.

KIKÉMLEL, (kikémlel) 1. KIKÉMÉL.

KIKÉMLELÉS
,

(ki-kémlelés) ösz. fn. L. KI-

KÉMLÉS.
KIKÉMLÉS, (ki-kémlés) ösz. fn. 1) Szoros ért.

cselekvés, midn valaki mint kém kivizsgál , kikutat

valamit. 2) Szélesb ért. akárki által elkövetett für-

készése , kipuhatolása valamely rejtett dolognak. V.

ö. KÉM.
KIKEN, (ki-ken) ösz. áth. 1) Valamely kencs-

szerrel kiidomít, kifényesít valamit. Kikenni a bajuszt

szakált , hajfürtöket. 2) Kenés által valamely edény-

bl mind elfogyaszt. A Jiajkenöcsöt már mind kikentük

a millyéböl.

KIKENÉS, (ki-kenés) ösz. fn. Cselekvés , mi-

dn valamit kikennek.

AKAI). NAGY 8ZÓTAB. III. KÖT.

KIKÉNYSZERÍT v. —KÉNYSZERÍT, (ki-

kényszerít) ösz. áth. Valakit kényszerít , erszakkal
rábir , hogy menjen vagy jöjön ki. Valakit bizonyos

városból, vagy hazájából kikényszeríteni. V. ö. KÉNY-
SZERÍT.

KIKÉNYSZERÍTÉS v. —KÉNYSZERÍTÉS,
(ki-kényszerítés) ösz. fn. Kimenni vagy kijönni kész-

tetés.

KIKÉPEL, (ki képel) ösz. áth. VaTamely anya-

got képformára kimetsz, kifarag, kiidomít. Fából, kö-

böl kiképelt szobor. Szokottabban : kialakít.

KIKÉPEZ
,
(ki-képez) ösz. áth. 1) Tulajd. ért.

bizonyos tért, helyet képekkel kirak , kiékesít. Kiké-

pezni a terem falait. 2) Átv. ért. valakinek lelki és

testi tehetségeit kimveli, kiidoinitja. Valakit a tudo-

mányokban, mvészetben kiképezni. Tisztviselnek, pap-

nak , katonának
, színésznek , ügyvédnek kiképezni va-

lakit. Magát és másokat kiképezni. V. ö. KÉPEZ.
KIKÉPEZÉS

,
(ki-képezés) ösz. fn. Cselekvés,

mely által kiképeznek , illetleg képekkel kiraknak

valamit ; vagy kimvelnek valakit. V. ö. KIKÉPEZ.
KIKÉPEZETT, 1. KIKÉPZETT.
KIKÉPZÉS, (ki-képzés) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki valamit kiképez. V. ö. KIKÉPEZ, 2).

KIKÉPZETT
,
(ki-képzétt) ösz. mn. Aki vala-

mire kiképezve van. Kiképzett színész, mvész.

KIKÉR, (ki kér) ösz. áth. i) A végett kér, hogy

valamit kinyerjen, kikapjon, hogy kiadják amit ki-

váu , ami illeti t. Kikérni a havi díjt. Kikérni a ta-

karékpénztárba telt mennyiséget. Kikérni a maga ré-

szét, örökségét. 2) Valakit kérés által valahonnan ki-

kap, kiszabadít. Az oskolai növendéket kikérni egy pár

napra a falura. 3) Elharapózott ezen németes kife-

jezés is : kikérem magamnak , e helyett : követelem ;

vagy : megkövetem alázatosan.

KIKÉRD
,
(ki-kérd) ösz. áth. Egyszeri kérdés-

sel, egy kérdést téve kitud valakitl valamit.

KIKÉRDEZ
,

(ki-kérdéz) ösz. áth. és gyakor.

Valakinek több kérdést téve holmi dolgokat kituda-

kol. Kikérdezni a tanukat. Kikérdezni a vádlottat. Ki-

kérdezni a tanulókat, ha tudják-e leczkéiket. Valakinek

minden viszonyait kikérdezni. Az idegentl nevét, rang-

ját, születése helyét, korát kikérdezni. V. ö. KÉRDEZ.
KIKÉRDEZÉS

,
(ki-kérdézés) ösz. fn. Tudako-

lás, több kérdések tevése, mely által kikérdezünk va-

lakit. V. ö. KIKÉRDEZ.
KIKÉREDZÉS

,
(ki-kéredzés) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki kikéredzik.

K1KÉREDZIK
,

(ki-kéredzik) ösz. k. Engedel-

met, szabadságot kér, hogy kimehessen.

KIKÉRÉGÉL, (ki kéregéi) I. KIKÉRÉGET.
KIKÉRÉGET

,
(ki-kéréget) ösz. áth. és gyak.

Kéregetve, azaz gyakran kérve, apvódouként kinyer,

kikap valamit. A cseléd esztend folyta alatt egész bé-

rét kikéregette. V. ö. KÉREGET.
KIKEREKEDIK, (kikerekedik) ösz. k. Átv.

ért. 1) A többi közöl kiválva, mintegy koraiakban

elétünik. A csoportból néhány legény kikerekedett, s
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megjárta a tánczot. 2) Bizonyos tömegbl , keverék-

bl, idotntalan testbl kiformálódik , kiképzdik va-

lami. A gerencsérek agyagjából mindenféle edény kike-

rekedik. 3) Eredmény , következmény gyanánt elem-

ik valami. Kíváncsi vagyok , mi kerekedik ki ebbl a

dologból, beszédbl. V. ö. KEREKEDIK.
KIKEREKÍT v. —KEREKÍT, (ki-kerekít) ösz.

átb. 1) Tulajd. ért. valamit kerekalakúan kimetsz,

kifarag, kiformál. Kikerekíteni a hordó fenekét. Kike-

rekíteni a keréktalpat. Kikerekíteni a lepényt
,
pogá-

csát. 2) Valamely jószágot némely részek hozzávéte-

lével és toldásával mintegy kerekdeddé alakítni. 3) :

Átv. ért. valamely beszédet, mondókát összefüggleg, !

helyesen, szögletesség nélkül kifejez. V. ö. KEREKÍT.
KIKEREKÍTÉS v. —KEREKÍTÉS, (ki-kerekí-

!

tés) ösz. fn. Alakító cselekvés , mely által kikerekí-

tünk valamit. V. ö. KIKEREKÍT.
KIKERES, (kikeres) ösz. áth. 1) Ami valahol

rejtve, valahol benn van , addig keresi , n.ig rá nem

akad. 2) Sok között keres valamit, hogy onnan kive-

gye. Kikeresni a legszebb képeket. í könyvbl kikeresni

a legjelesebb mondatokat. A pénztárból kikeresni a ré-

gibb pénzeket. .1 levéltárból kikeresni a szükséges ok-

leveleket. 3) Átv. ért. mondják asszonyról, ki a kere-

sett vagyont házából kihordja, és elvesztegeti. V. ö.

KIKERES.
KIKERES, ki-kérés) ösz. fn. Cselekvés, midn

valaki valamit kikér.

KIKERESÉS, ^ki-keresés) ösz. fn. Vizsgálás,

kutatás
,

puhatolás neme , midn kikeresünk valamit.

Egyértelm és egyhangú szók kikeresésével foglalkodni.

V. ö. KIKERES.
KIKERESETT, (kikeresett) ösz. mn. Széles

ért. mondjuk mindenrl , amit valaki keresve meg-

talált. Különféle könyvekbl kikeresett idézményekkel

ersíteni valamely állítást. Szoros ért. a többi közöl,

kitn tulajdonságai, jelessége miatt kiszedett, kivá-

logatott. Kikeresett mondatokkal , szókkal ékesíteni a

beszédet. Kikeresett ételekkel , italokkal kedveskedni a

vendégeknek.

KIKERESGÉL, (ki- keresgél) ösz. áth. és gyak.

Keresgélve, azaz gyakran , több helyen , folytonosan

keresve kikutat, kifürkész, kitalál több holmit. Vala-

mely gyjteményben kikeresgélni a ritkaságokat. A pénzt

minden zsebbl és fiókból kikeresgélni. A tolvajok min-

den drágaságot kikeresgéltek. V. ö. KERESGÉL.
KIKERESGÉLÉS, ^ki-keresgélés) ösz. fn. Foly-

tonos vagy gyakran ismételt kutatás , fürkészés , mi-

dn kikeresgélünk holmit. V. ö. KIKERESGÉL.
KIKERESGET, (ki-keresget) lásd : KIKE-

RESGÉL.
KIKERES, (kikeres) ösz. mn. A székelyek-

nél olyan asszonyokról, kik javaikat házoktól kihord-

ják 8 elvesztegetik , azt mondják : kikeresök (Incze

József), mert kihordják, amit férjök bekeresett.

KIKERGET, (ki-kerget) ösz. áth. és gyak. Ker-

getve kiz, kihajt valakit v. valamit. A kiáltozó gyer-

mekeket kikergetni az udvarból. ; z idegen disznókat

kikergetni az utczára. A kártev állatokat kikergetni a

szérüs kertbl, V. ö. KERGET.
KIKERGETÉS, (ki-kergetés) ösz. fn. Üzés, haj-

tás , midn kikergetnek valakit vagy valamit. V. ö.

KIKERGET.
KIKERICS, (ki-k-er-ics) fn. tt. kikerics-ét. A

hathímesek seregébe , és háromanyások rendébe tar-

tozó növénynem. (Colchicum). Faja a zászpakikerics,

köznéven máskép : szi kökörcsin, szike, mert piros

virága minden levél nélkül szszel búvik ki a föld-

bl , s levelei a tokkal együtt következ tavaszszal

nnek fel. Néhutt : ebvirág és kivirícs. (Colchicum

autumnale). , Kikerics' nevét valószínleg a kökörcsin

v. kökörcs szótól kölcsönözte, melyhez hangra, vala-

mint alakra nézve hasonló, ennek gyöke pedig a ,kék'

szóval azonos kök (törökül : gök), mivel e nembl több

faj szirmai lila- v. violaszinü kékek.

KIKERÍT v. —KERÍT, (ki-kerít) ösz. áth.

1) Tulajd. ért. valamit köralakban, kerekdeden ki-

metsz , kivág. Kikeríteni a sült lúdnak , megölt disz-

nónak czombját, Kikeríteni a kenyérbl egy darabot.

Kikeríteni a sajtár fenekét. 2) Átv. ért. valamit ke-

resve vagy szorgalom által kiteremt, eléállít. Akár-

hogy , de ki kell kerítenem száz forintot. Bérembl ki

nem keríihetek egy köpenyre valót.

KIKERÍTÉS v. —KERÍTÉS, (ki-kerítés) ösz.

fn. Cselekvés, midn valaki valamit kikerít.

KIKÉRL, (ki-kerl) ösz. áth. L. KIKE-
RÜL, 2).

KIKERLÉS, (kikerlés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valaki valamit kikérl.

KIKERLHETETLEN , KIKERLHETLEN,
(ki-kerlhet[et]Ien) ösz. mn. Amit kikerlni , elhárí-

tani nem lehet. Határozóként am. kikerlhetlenül , el

nem hárítható módon.

KIKERÜL v. —KERÜL, (kikerül) ösz. önh.

1) Leginkább csak harmadik személyben am. vala-

mibl elé lehet állítani, teremteni, s mintegy ki lehet

keríteni. Ezen vég posztóiból egész öltözet kikerül. E
darab gyolcsból két ing kikerül, E vastag fából két öl

kikerül. Emberekrl szólva am. válik valami közölök.

A tanuló ifjakból tudós, pap, katona, hivatalnok kike-

rül. Néha am. kitelik tle. Ily bolondság könnyen ki-

kerül tle. 2) Hibás szokás által használtatik átható-

lng is, de ekkor helyesebben : kikérl , s am. valakit

vagy valamit, mintegy körülötte járva, menve magá-

tól eltávoztat. Kikerlni a szemközt jöv részeg em-

bert. Kikerlni a veszedelmet. V. ö. KIKÉRL, KERÖL.
KIKESED, KIKESHED v. —KESSED, (ki-ke-

sed, v. —keshed, v. —kessed) ösz. önh. L. KIFES-
LIK ; v. ö. KES, (1).

KIKÉSÉR, (ki-késér) 1. KIKÍSÉR.
KIKESHED v. —KESSED, 1. KIKESED.
KIKÉSZÍT v. —KÉSZÍT, (ki-készít) ösz. áth.

Altalán valamit rendeltetéséhez képest mint készet

kiál'ít vagy készszé kiformál , kiképez. Kikészíteni a

vadász eszközöket, fegyvereket. Kikészíteni a szerszám-

nak, csizmának való bröket, Kikészíteni a posztót.
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KIKÉSZÍTÉS v. —KÉSZÍTÉS, (ki-készítés)

sz. fa. Cselekvés, illetleg idomítás, alakítás, mely

által kikészítünk valamit. Brök kikészítésével foglal-

kodó tímárok, tobakok, irhások. V. ö. KIKÉSZÍT.
KIKÉSZÜL v. —KÉSZÜL, (ki-készül) sz.

önh. 1) A végett készül , azaz ellegesen intézkedik,

hogy valahová kimenjen. Kikészül a falura. A bére-

sek kikészülnek a szántóföldre. 2) Rendeltetéséhez ké-

pest készszé , azaz alkalmassá kialakul , kiképzdik,

kiidomúl. Sok munka kell hozzá , hogy a bor kikészül-

jön. V. ö. KÉSZÜL.
KIKÉSZÜLÉS v. —KÉSZÜLÉS, (ki-készülés)

ösz. fn. 1) Cselekvés, vagyis elleges intézkedés, midn
valaki azért készül , hogy kimenjen valahová. 2) Ál-

lapot , midn valami készszé alakúi , idomúi. V. ö.

KIKÉSZÜL.
KIKETET, (ki-ketet) 1. KIKUTAT.
KIKEZD

,
(ki-kezd) ösz. áth. Valamely egész-

bl egy részt, egy darabot kivéve, kivágva azt to-

vábbi fogyasztásnak mintegy kiteszi. Ha a szalonnát

kikezdik, tovább is reá járnak. (Km.). Kikezdeni az egész

kenyeret. V. ö. KEZD.
KIKEZDÉS

,
(ki- kezdés) ösz. fn. 1) Cselekvés,

midn valamit kikezdünk. 2) írott eléadásban va-

lamely egyes mondatnak új sorral kezdése. Továbbá

maga ezen új sorral kezdett mondat
,

pl. b. Eötvös

Józsefnél : „Ki fogja tagadui , hogy a növény kifej-

lése a föld termékenységén kívül még mástól is függ,

s hogy ahhoz meleg és világosság szintoly szüksége-

sek, ámbár a módot , melyen e tényezk a növény

kifejlésére hatnak , kimutatni képesek nem va-

gyunk?"

„Hasonló befolyást, mint a meleg és világos-

ság a növényre
,
gyakorolnak egyes eszmék az em-

berre.
u

(Gondolatok).

Ez utóbbi mondat új kezd sorral íratván ,ki-

kezdés'-nek hívatik.

KIK1, (1) ,
(ki-kij V. ö. KI, (3) ; kétszerezett

visszahozó névmás, am. bizonyos sokaság közöl min-

denki. Kiki látja közöletek , hogy beteg vagyok. Kiki

tegyen úgy, mint legjobbnak véli. Kiki a maga szeren-

cséjének kovácsa.

..Mert így kiki e világon boldog lehet,

S e világi jókbul is legtöbb részt vehet.

"

Népd. (Erdélyi J. gyjt .).

A ragokat mindkett felveszi : kinekkinek, kitkit, ki-

velkivel, kitölkitöl stb. Kinekkinek közöletek öt forint

jár. Kitölkitöl megvették a vámbért. Fölcserélhet

mindenki szóval ; régiesen : kimind
,

pl. a Döbrentei

codexben , Pesti Gábor meséiben , a Passióban stb.

V. ö. KI.

KI-KI
, (2), kettztetett igeköt

,
gyakori vagy

egymásután többször ismételt fogalom kifejezésére,

pl. ki kitekint, ki kibukkan, ki-kinéz, ki kifut, ki kibúvik,

pl. a nap stb. V. ö. KETTZTETÉS.
KIKIABÁL, (kikiabálj ö*z. öuh. Belülrl ki-

felé kiabál. Kikiabálni az utczára. Kikiabálni az ab-

j

lakból. Áth. am. valamit kiabálva kihirdet. Valalci-

nek gyalázatos tetteit mindenfelé kikiabálni. V. ö.

' KIABÁL.
KIKIABÁLÁS

,
(ki-kiabálás) ösz. fn. Belülrl

kifelé kiabálás.

KLKIÁLT, (ki-kiált) ösz. önh. és áth. 1) Belül-

rl kifelé kiált. A szobából kikiáltani az udvarra. Ki-

kiáltani az ablakon. 2) Áth. valamit szóval kihirdet.

Árveréskor kikiáltani az árúk becsét
, fölébb vert , és

megállapított árát. Az új rendeleteket kikiáltani. 3)

Valakit kiáltva kihí, vagy kiválaszt. Kikiáltani a jól

játszott színészt. Valakit bírónak kikiáltani. Hunyady
Mátyást negyven ezer vitéz kikiáltotta királynak. V.

ö. KIÁLT.
KIKIÁLTÁS

,
(ki-kiáltás) ösz. fn. 1) Belülrl

kifelé hangoztatott kiáltás. 2) Kiáltás általi kihirde-

tés, kihívás, megválasztás. V. ö. KIKIÁLT.

KIKIÁLTÓ, (kikiáltó) ösz. mn. és fn. Aki va-

lamit kikiált. Fnévileg személy, illetleg hivatal-

nok vagy hivatali szolga , ki valamit nyilvános he-

lyen fenhangon kihirdet, kijelent a közönségnek. Ár-

verési kikiáltó.

KIKIÁLTOZ, (ki-kiáltoz) 1. KIKIABÁL.
KIKINDA, NAGY— mváros, KIS— falu To

rontál m.; helyr. Kikindára, — n, — ról.

KIKIRÉL . (kikiri el) önh. m. kikirél-l. Mond-

ják kis, fiatal kakasról, midn kikiri hangon kiált. A
nagy kakas kukorikol.

KIKIRÉLÉS, (kikiri el-és) fn. tt. kikirélés-t, tb

— ék.
,
Kikiri' hangon kiáltás.

KIKIRICS, 1. KIKERICS.

KIKIRITÓ, (kikiri-tó) ösz. fn Veszprémmé
gyében Oskü és Palota között , a közhiedelem sze-

rént Mátyás király halastava volt , most lecsapoltat-

ván csak rétség, de 100 öl hosszú, nagy faragott

kövekbl épült falai, valamint zsilipjei , boltjai még
szemlélhetok. Innen a vidékbeliek véleménye szerént

am. kökörü, azaz kkerüleiü tó.

KIKÍSÉR v. —KÍSÉR, (kikísér) ösz. áth. Va-

lakit kimentében kísér, azaz a kimenvel együtt megy.

Kikísérni a vendéget a lépcskig. Valakit a városból

kikísérni. V. ö. KÍSÉR.

KIKÍSÉRÉS v. —KISÉRÉS
,

(ki-kísérés) ösz.

fn. Cselekvés , midn valaki a kimenvel tiszteletbl

vagy más okból együtt megy. V. ö. KIKÍSÉR.

KIKÍVÁN v. —KÍVÁN, (ki kíván) ösz. áth.

Ami el van zárva, vagy elrejtve, vagy lefoglalva, ál-

talán, ami valahol benn létezik , auuak kibocsátását,

kiadását kiváuja. Kikivánni az örökségi részt. V. ö.

KÍVÁN.
KIKÍVÁNÁS v. —KÍVÁNÁS, (ki-kívánás) ösz.

fn. Cselekvés, midn valaki valamit kikíváu.

KIKÍVÁNKOZÁS v. —KIVÁNKOZÁS, (ki

kivánkozás) ösz. fn. Kivánság nyilvánítása kimenni

valahová.

KIKÍVÁNKOZIK
,

(ki-kiváukozik) ösz. k Kí-

vánsága Yan kimenni \alahova A b teg kikívánkozik
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a szabad levegre. A városi lakosok kikívánkoznak fa-

lura. V. ö. KÍVÁNKOZIK.
KIKOCSIZ, (kikocsiz) ösz. önh. Kocsin kirán-

dul valahová. Kikocsizni a rétre, a szlhegyre.

K1KOCSIZÁS, (ki-kocsizás) ösz. fn. Kocsin való

kirándulás.

KIKOCSIZIK, 1. KIKOCSIZ.
KIKOCZKÁZ

,
(ki-koczkáz) ösz. áth. Valamit

koczkásan kirak, vagy kifest, kiír, 6zóval, valaminek

koczkás alakot ad. Kikoczkázni a szobapadlatot. Ki-

koczkázni az ostáblát, V. ö. KOCZKÁZ.

KIKOCZKÁZÁS
,

(ki-koczkázás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valamit kikoczkáznak.

KIKOCZOG
,
(ki-koczog) ösz. önb. Mondják a

befogott, különösen nyerges lóról , illetleg lovagról,

midn koczogva azaz taptató léptekkel kirándul. V.

ö. KOCZOG.
KIKOCZOGÁS, (ki-koczogás) ösz. fn. Koczog-

va kimenés, kirándulás.

KIKOHOL, (ki-kohol) ösz. áth. Tulajd. ért. va-

lamit kohban , koholva kikészít. Kikoholni a vasat.

Átv. ért. valamit saját képzeletébl valóság gyanánt

kiállít, kigondol. Olcsárló, megvet jelentéssel bir. E
hazug hirt te koholtad ki. Nagy nehezen kikoholt egy

silány versezetet. E tervet k koholták ki. V. ö. KO-
HOL*!

KIKOHOLÁS
,
(ki-koholás) ösz. fn. Cselekvés,

alakító mködés , mely által kikoholnak valamit. V.

ö. KIKOHOL.
KIKOLDÚL v. —KOLDUL

,
(ki-koldúl) ösz.

áth. Mint koldus , vagy koldus módjára kikunyorál,

kicsikar, kizsarol valamit. Kikoldúlt tlem néhány fo-

rintot.

KIKOLDÚLÁS v. —KOLDULÁS
,

(ki-koldú-

lás) ösz. fn. Cselekvés
, midn valaki valamit ki-

kolddl.

KIKOMPOL
,
(ki-kompolj ösz. áth. Kompolva,

azaz hancsikokat rakva
, kijelel valamit. Kikompolni

a réteket, utak mellékét. V. Ö. KOMPOL.
KIKOMPOLÁS

,
(ki-kompolás) ösz. fn. Úgyne-

vezett kompokkal , azaz hancsikokkal kijelölése , ki-

rakása valamely helynek. V. ö. KOMPOL.
KIKOPÁCSOL

,
(ki-kopácsol) ösz. áth. Kopá-

csából kibont, kifejt valamit. Kikopácsolni a diót, mo-

gyorót. V. ö. KOPÁCSOL.

KIKOPÁCSOLÁS, (ki-kopácsolás) ösz. fn Ko-
pácsából kifejtés, kibontás.

KIKOPÁS , íki-kopás) ösz. fn. Állapot , midn
valami vagy valaki kikopik.

KIKOPIK
,
(ki-kopik) ösz. k. Betüszerénti szo-

ros ért. kopjából, azaz kopácsából , héjából , takaró-

jából kifordul, kiesik. Kikopik az érett dió, mogyoró.

Szélesb. ért. valaminek fölszine , külseje kivásik , ki-

dörgöld^ik. Könyökön, térden leghamarabb kikopik a

i uha. Kikopott a csizma talpa. Átv. ért. valamibl ki

fogy
,
kimarad

, magára marad. Kikopott mindenébl.

Hivatalából kikopott.

' KIKOPLAL, (ki-koplal) ösz. áth. Bizonyos idt
koplalva kitölt. Kikoplalni a nagyböjtöt. Visszatér

névmással : kikoplalni magát am. kelletig vagy lehet -

ségig koplalni. Átv. és tréfás ért. kikoplalni valahon-

nan valakit am. addig várni, míg valaki el nem megy,

s maga nem marad , hogy bizonyos élvezetben

neki legyen csak része. Kikoplalni valamely vetély-

társat.

KIKOPLALÁS, (ki-koplalás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit vagy valakit kikoplal.

KIKOPLALTAT, (ki- koplaltat) ösz. miv. Azt

eszközli , hogy valaki magát kikoplalja , kiéheztet,

Jól kikoplaltatott bennünket.

KIKOPOGAT, (ki- kopogat) ösz. áth. Valakit

kopogatva kihí , kijövésre kényszerít. Éjjel kikopó-

\
gatni a kapust. V. ö. KOPOGAT.

KIKORBÁCSOL, (ki-korbácsol) ösz. áth. Kor-

j

bácscsal verve kiz, kihajt, kikerget valakit. V. ö.

! KORBÁCSOL
KIKORBÁCSOLÁS

,
(ki-korbácsolás) ösz. fn.

! Korbácsveréssel kizés, kikergeté3.

KIKORCSOLYÁZ, (ki-korcsolyáz) ösz. áth.

. Korcsolya nev csúsztató készületen kihúz, v. kihúz-

gál valamit. A pinczéböl kikorcsolyázni a hordókat.

KIKORCSOLYÁZÁS, (ki-korcsolyázás) ösz. fn.

j
Korcsolyán kihúzás v. kihúzgálás.

KIKOTLÁS, (ki-kotlás) ösz. fn. A tojásnak

I
rajta ülés által kiköltése. V. ö. KIKOTOL.

KIKOTOL
,

(ki-kotol) ösz. áth. Szoros ért. a

i tyúkokról, szélesb ért. minden jérczemadárról mond-

j

ják, midn kotolva , azaz mintegy szülileg vajúdva,

j
és tojásaikon ülve fiakat költenek. A nagy tarka tyúk

i húsz csibét kotolt ki. Átv. ért. valamely gyönge elme-

|
szüleményt hosszas fejtörés után hoz létre. V. ö.

i
KOTOL, KOTLIK.

KIKOTOR, (ki-kotor) ösz. áth. Kotorva kimoz-

dít, kiváj, kiforgat helyébl valamit. Kikotorni a csa-

tornából a sarat, a kútból az iszapot. A zsákból kiko-

torni a diót, almát. A zsebeket kikotorni am. kotorva

kikeresni. V. ö. KOTOR.
KIKOTORÁZ, (ki-kotoráz) ösz. áth. és gyak.

Folytonosan kotorva kikeres, kikutat, kifürkész va-

lamit. Kikolorázni a zsebeket. Kikotorázni a szekrények

fiókjait. V. ö. KOTORÁZ.
KIKOTORÁZÁS, (ki-kotorázás) ösz. fn. Foly-

tonosan kotorva kikeresés, kikutatás.

KIKOTORGAT, (ki-kotorgat) lásd : KIKO-
TORÁZ.

KIKOTRÁS, (ki-kotrás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki valamit kikotor.

KIKOTRÓDÁS, (ki-kotródás) ösz. fn. Valahon-

nan fóltiben kitakarodás.

KIKOTRÓDIK, (ki-kotródik) ösz. belsz. Átv.

tréfás ért. mondják emberrl , ki érezvén, hogy rósz

iát tett ;i tü^re, s félvén, nehogy baj érje, úgy elta-

karodik
, mintha kikofrották volna. V. ö. KOTRÓ-

DIK.
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KIKOTYOG, (ki-kotyog) ösz. önh. Tárgyesetes

viszonynévvel am. kotyogó tyúk módjára valamit nem
annak helyén vagy idején kibeszél, kifecseg, kilo-

csog valamit. V. ö. KOTYOG.
KIKOTYOGÁS, (ki-kotyogás) ösz. fn. Nem an-

nak helyén vagy idején való kifecsegés.

KIKOTYTYANT, (ki-kotytyant) ösz. áth. Átv.

ért. valamit kotytyantó tyúk módjára kiejt, kimond,

mirl hallgatnia kellett, vagy jobb lett volna. Kikoty-

tyantani valamely titkot. V. ö. KOTYTYANT.
KIKOTYTYANTÁS, (ki-kotytyantás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valaki valamit kikotytyant.

KIKOVÁCSOL, (kikovácsol) ösz. áth. Tulajd.

ért. kovácsmühelyben, kovácsszerszámokkal kikészít,

kiformál valamit. Kikovácsolni a keréksínt , a szántó-

vasat, a derékszeget. Átv. ért. és olcsárolva am. bizo-

nyos müvet, tervet, kovács módjára, nem gyöngéde-

den, nem finomul, hanem durva , idomtalan alakban

dolgoz ki. Innen a városi asztalosok a parragiakat,

kik durva bútorokat, tulipános ládákat, ágyakat ké-

6zítnek, gúnyosan kovácsoknak nevezik.

KIKOVÁCSOLÁS, (ki-kovácsolás) ösz. fn. Cse-

lekvés, idomítás, illetleg kalapálás, pörölyözés, mely

által kikovácsolnak valamit. V. ö. KIKOVÁCSOL.
KIKÖHÖG, (ki-köhög) ösz. önh. Tárgyesetes

névvel am. valamit köhögve kiad , belsejébl kihajt.

Kiköhögni a nyálkás turhát. Kiköhögni a torkon akadt

szálkát, csontot. V. ö. KÖHÖG.
KIKÖLCSÖNÖZ

,
(ki-kölcsönöz) ösz. áth. Köl-

csön kiad (valakinek) ; vagy kölcsön kivesz (vala-

kitl).

KIKÖLCSÖNZÉS, (ki-kölcsönzés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit kikölcsönöz.

KIKÖLT, (ki-költ) ösz. áth. Madarakról mond-

juk, midn a tojásokon addig ülnek, míg ezek megpu-

hulnak, s fölrepednek, s az eleven madárnak kibúnak

belölök. A tyúk a récze tojásait is kiJcölti , ha alája

teszik. A kákuk nem maga költi ki fiait. V. ö. KÖLT,
KELT. Szélesb ért. mondják más állatok tojásairól,

illetleg ikráiról is , melyeket a nap melege fejt ki.

KIKÖLTEKEZIK, (kiköltekezik) ösz. k. Foly-

tonos kiadás által pénzébl kifogy. Hosszú utazása

alatt mindenébl kiköltekezett. V. ö. KÖLTEKÉZIK.
KIKÖLTÉS

,
(ki költés) ösz. fn. Általán a ma-

darak vagy más állatok tojásainak, illetleg ikráinak

melegítés által kifejtése, s a bennek lev fiaknak lét-

rehozása. V. ö. KIKÖLT, KIKELT.
KIKÖLTÖZÉS, (ki-költözés) ösz. fn Valamely

lakhelybl, hazából, városból stb. kitnkarodás, s más-

hová telepedés. V. ö. KÖLTÖZIK.
KIKÖLTÖZIK, (ki-költözik) ösz k. Általán

mondják emberekrl , s más állatokról , midn szo-

kott lakhelyeikbl , tanyájukból kikelve elmennek,

kivándorolnak. A városból kiköltözni falura. Kiköl-

tözni valamely házból , szállásról. Kiköltözni az sök
hazájából. Messze idegen földre kiköltözni. A vándor

madarak öszszel kiköltöznek más tartományokba. V. ö.

KÖLTÖZIK.

KIKÖLTÖZKÖDÉS
,

(ki-költözködés) ösz. fn.

Lakváltoztatás
, midn az emberek vagy más állatok

kiköltözködnek. seink kiköltözködésének történeteit

megírni. V. ö. KIKÖLTÖZKÖDIK.
KIKÖLTÖZKÖDIK, (ki-költözködik) ösz. k.

és gyak. Bvebb jelentés kifejezés , mint a kiköltö-

zik, s am. mindenestül , végképen , s hosszabb ideig

költözve kivándorol. Eleink nejeikkel
,
gyermekeikkel,

barmaikkal , s minden ingóikkal kiköltözködtek ösi ha-

zájokból. Aki csak nyári hónapokra megy ki a vá-

rosból falura lakni , az kiköltözik ; aki pedig a város-

ból mindenét magával vivén végképen kimegy lakni,

az kiköltözködik.

KIKÖNYÖKLÉS, (ki-könyöklés) ösz. fn. 1)

Állapot , midn valami kikönyöklik. 2) L. KIKÖ-
NYÖKÖLÉS.

KIKÖNYÖKLIK
,

(ki-könyöklik) ösz. k. Sze-

mélytelen dologról mondjuk , midn az más tárgyak

közöl mintegy könyök módjára kiáll. A Szent-Gellért

hegye a Dunára kikönyöklik.

KIKÖNYÖKÖL
,
(kikönyököl) ösz. önh. Kö-

nyökére támaszkodva kihajlik , kigörbed bizonyos

vonalon kívül. Kikönyökölni az ablakból. Kikönyö-

kölni a színházi páholyból. Kikönyökölni a híd kor-

látján.

KIKÖNYÖKÖLÉS, (ki-könyökölés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki kikönyököl.

KIKÖP
,
(ki köp) Ösz. áth. Szájából köpve ki-

vet valamit. Kiköpni a rósz italt , ételt. Kiköpni a

nyálat , turhát. Használtatik tárgyesetes név nélkül

is az egyszer köp helyett. Megvetésbl, utálatból ki-

köpni valaki vagy valami eltt. V. ö. KÖP.
KIKÖPED, (ki-köped) ösz. önh. Köpjéböl, azaz

kopácsából , héjából , tokjából kifejlik , kiválik. Az

érett dió, gesztenye magától is kiköped, s lehull.

KIKÖPÉS
,

(ki-köpés) ösz. fn. Szájából köpve

kivetés. A nyálnak , turhának kiköpése díszes társa-

j

ságban illetlen.

KIKÖPESZT , (ki-köpeszt) ösz. áth. L. KIKO-
!
PÁCSOL.

KIKÖSZÖEÜLv. —KÖSZÖRÜL, (ki-köszörul)

!
ösz. áth. Szoros ért. valamit köszörükövön kifénye-

sít, kifen, kiélesít. Szélesb ért. szilárd , kemény test-

hez fenve, dörgölve élessé tesz valamit. Kiköszörülni

a késeket, kardokat. Kiköszörülni a kaszát. Atv. ért.

dörzsölve kikoptat, kilikaszt valamit. A kerék kiköszö-

rüli a lcsöt. V. ö. KÖSZÖRÜL.
KIKÖSZÖRÜLÉS v. —KÖSZÖRÜLÉS, (ki-

köszörülés) ösz. fn. Köszörülve kifenés v. kikoptatás.

KIKÖT, (ki-köt) Ösz. áth. 1) Valamit bizonyos

térrl kiszállítva megköt. Kikötni a hajót, csónakot a

parthoz. Mondják önhatólag is. A hajósok ki akarnak

kötni. Itt nem lehet , nem szabad kikötni. 2) A kötve

tartott barmot kötelébl kioldja. Itatás eltt kikötni

az ökröket. Különösen tájdivatosan mondják a lókö-

tkrl, azaz lótolvajokról , kik a lovakat a ménesbl

vagy a szabad legelrl mintegy kikötve a többi kö-

zöl elviszik. A csavargó betyárok két szép csikót kikö-
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töttek az uiaság ménesébl. 3) Átv. ért. az alkuban,

szerzdésben bizonyos föltételeket tüz ki, melyekhez

megegyezését köti
,
pl. midn a lóvásárló kiköti, hogy

visszaadhassa a vett lovat , ha bizonyos id alatt lé-

nyeges hibát talál benne ; vagy, ha a pénzkölcsönöz

kiköti, hogy ugyanazon pénznemben, pl. aranyokban,

tallérokban, és nem másban fizessen az adós. 4) Átv.

ért. kiköt valakivel am. valakit versenyre, birkózásra,

kihí, ingerel, valakivel megmérkzni akar.

KIKÖTÉS, (ki-kötés) ösz. fn. 1) Cselekvés, mely-

nél fogva valamit bizonyos térrl kiszállítva megköt-

nek. 2) Szerzdési föltétel , melyhez az egyezkedés

érvényességét kötik. Bizonyos kikötések alatt békes-

ségre lépni. V. ö. KIKÖT.

KIKÖT, (1), (ki-köt) ösz. mn. Aki valamit

kiköt.

KIKÖT
, (2) ,

(ki-köt) ösz. fn. Általán a ha-

jókázható vizek, jelesen: tengerek, tavak, folyók part-

jai vagy öblei , melyek alkalmasak arra , hogy ott a

hajókkal megállani, s azokat kikötni lehessen. Beevez-

ni, bevitorlázni a kikötbe. V. ö. RÉV.

KIKÖTHELY
,

(ki-köt-hely) ösz. fn. 1. KI-

KÖT, (2).

KIKÖTI
,

(ki-köti) ösz. mn. A kikötre vo-

natkozó, kiköthöz való. Kiköti munkálatok. Kiköti

szabályok. Kiköti díj. Kiköti szolgálat.

KIKÖTÖTT, (ki-kötött) ösz. mn. Átv. ért. amit

szerzodésképen kikötöttek, föltételeztek. Kikötött föl-

tételek. Kikötött id , nap. Kikötött hely bizonyos ösz-

vejövelelekre. V. ö. KIKÖT.

KIKÖVEZ
,
(ki-kövez) ösz. áth. Kövekkel bur-

kol, kirak , kipadlóz valamely tért. Kikövezni az ud-

vart, utczákat, piaczot, utakat.

KIKÖVEZÉS
,

(ki-kövezés) ösz. fn. Kövekkel

burkolás, kirakás
,
padlózás. Utak , utczák kikövezése.

Pest város a kikövezésre évenkint sok ezer forintot költ.

KIKÖZLET, (ki-közlet) ösz. áth. Kriza J. sze-

rént a székelyeknél am. közbül v. közben kihagy. V.

ö. KÖZLET. Nálunk is mondják közölni v. közleni a

vágást.

KIKÖZÖNÍT v. KIKÖZÖSÍT, (ki-közönít v. kö-

zösít) ösz. áth. Valamely tetemes bntett miatt az

anyaszentegyház kebelébl kizár valakit. (Excommu-

nicat). Nem igen jöttek divatba. Szokottabbak : ki-

átkoz, átok alá vet, noha ezek szkebb értelmek.

KIKUCZORODIK, (ki-kuczorodik) ösz. k. Ku-
czorogva kisunynyog , és elhordja magát. A bottal

fenyegetett eb Icikuczorodik a konyhából. V. ö. KU-
CZOROG.

KIKUKKAN, (ki-kukkan) ösz. önh. Kukkanva
kitekint, kinéz. Kikukkanni a kulcslikon, az ajtónyitá-

son. V. ö. KUKKAN.
KIKUKUCSÁL, KIKUKUCSKÁL, 1. KIKAN-

DIKÁL.
KIKUNCSOG v. KIKUNCZOG, (ki-kunoog v.

—kunczog)!, KIKUNCSOROG.

KIKUNCZOL, KIKUNCZORÁL, (ki-kunczol v.

—kunczorál) 1. KIKUNCSOROG.
KIKUNCSOROG v. —KUNCZOROG, (ki-kun-

csorog v. —kunczorog) alakjára önható, de ez öszve-

tételben tárgyesetes névvel am. kuncsorogva , kun-

czogva kikér, kieszközöl, kicsikar valamit. Máskép :

kikunyorál, Mátyusföldén : kinyirbál. V. ö. KUNCSO-
ROG, KUNCZOROG, KUNYORÁL.

KIKUNYORÁL
,

(ki kunyorál) 1. KIKUNCSO-
ROG.

KIKURKÁSZ, (ki kurkász) ösz. áth. Kurkászva,

azaz mindent felturkálva , felhányva kikeres , kifür-

kész valamit. V. ö. KURKÁSZ.

KIKURKÁSZÁS
,

(ki-kurkászás) ösz. fn. Kur-

kászva kikeresés.

KIKURUGLYÁZ
,

(ki kuruglyáz) ösz. áth. 1)

Kuruglyával kihúzza a kemenczébl a pernyét , ha-

mut. 2) Kuruglyával kiver , kihajt , kiz. Kikurug-

lyázni a konyhából az ebet. V. ö. KURUGLYA.
KIKUTAT, (ki-kutat) ösz. áth. Kutatva kike-

res , kimotoz , kifürkész valamit. Kikutatni minden

szögetlyukat. Kikutatni a tolvajokat, az ellopott jószá-

got. Néhutt : kikajtat, kikelet. V. ö. KUTAT.

KIKUTATÁS, (ki kutatás) ösz. fn. Keresés, il-

letleg keresgélés, fürkészés , mely által kikutatunk

valamit. V. ö. KIKUTAT.

KIKÜLD, (ki-küld) ösz. áth. 1) Valakinek meg-

hagyja, megparancsolja, hogy menjen ki A gyerme-

keket kiküldeni az udvarra. A cselédeket kiküldeni a

rétre, szántóföldre. A tanuló ifjakat kiküldeni a kül-

földre. 2) Valakinek hivatalosan meghagyja , hogy

bizonyos ügyben intézkedés végett menjen ki , vagy

járjon el. A becsüsöket kiküldeni a hely színére. Vá-

lasztmányt küldeni ki valamely dolognak megvizsgálá-

sára. V. ö. KÜLD.

KIKÜLDÉS, (ki-küldés) ösz. fn. Cselekvés, il-

letleg rendelés, parancsolás, melynél fogva valakit

kiküldenek, különösen azért, hogy valamely ügyben,

vagy másnak nevében hivatalosan eljárjon.

KIKÜLDÖTT, (ki-küldött) ösz. mn. Általán,

aki küldve van, hogy valahová menjen ki , különö-

sen pedig , hivatalból , megbízásból. Kiküldött be-

csüsök.

KIKÜLDÖTTSÉG, (ki-küldöttség) ösz. fn. Sze-

mélyzet , melyet valamely testület vagy hatóság ki-

nevez, és megbíz a végett , hogy a kiadott utasítások

nyomán valamely ügyben eljárjon , s annak miben-

léte fell tudósítást, illetleg véleményt vagy tervet

nyújtson be , másként : bizottság, küldöttség. Megyei,

kereskedelmi kiküldöttség.

KIKÜRTÖL, (ki-kürtöl) ösz. áth. Átv. ért. va-

lamit harsány hangon mindenfelé kihiresztel. Érde-

meit, tetteit kikürtölni. V. ö. KÜRTÖL.

KIKÜRTÖLÉS
,

(ki-kürtölés) ösz. fn. Köz fi-

gyelmet gerjeszteni akaró, nagy hangú, nagyító ki-

hiresztelés.
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KIKÜSZÖBÖL, (ki-küszöböl) sz. áth. Szoros

ért. valakit a küszöbön kivet , azaz a szobából, te-

rembl egészen kiz. Atv. ért. am. valamely divatban,

szokásban volt dolgot használatból végképen kizár.

Némely tankönyveket az iskolákból kiküszöbölni. V. ö.

KÜSZÖBÖL.

KIKÜSZÖBÖLÉS, (ki küszöbölés) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valakit, illetleg valamit kiküszöböl-

i . k. V. ö. KIKÜSZÖBÖL.

KIKÜZD, (ki-küzd) ösz. önh. Tárgyesetes név-

vel am. valamit küzdve kieszközöl, kinyer, kivív.

Kiküzdeni a nemzeti önállást , szabadságot. V. ö.

KÜZD.
KIKÜZDÉS, (ki-küzdés) ösz. fn. Elszánt, eré-

lyes cselekvés, mködés, mely által kiküzdünk vala-

mit. V. ö. KIKÜZD.
KIL, elvont gyöke kilincs szónak. L. ezt.

KILA, (törökül kile, és persául kila szintén gabo-

namér ; meg van a lengyel nyelvben is ; finnül : kié-

l ; Heyse szerént Slavoniában is kila , Smyrnában

pedig killo). fn. tt. kilát. Mér edény, vagyis rmér-
ték, száraz áruk, nevezetesen gabona, gyümölcs, mész

stb. számára, mely két (némely tájakon, például Nóg-

rád megyében egy) pozsonyi mért foglal magában.

Mályusföldén : szapu, vagy szabatosabban : sarlai sza-

pu. Tisza vidékén : köböl,' harmadszemélyi birtok-

raggal : köble, pl. a búza köble , az árpa , kukorieza

köble, mely közel jár a kila v. kile szóhoz.

KILÁBOL
,
(kilábol) ösz. önh. Valamely aka-

dályos
,

pl. sáros , söppekedékes , mocsáros
,
gazos

helyrl kivergdik. Nagy nehezen kilábolni az iszap-

ból, a kátyús útból. Képes kifejezéssel am. valamely

bajból , betegségbl kigyógyul , s lábra kap. V. ö.

LÁBOL.
KILÁBOLÁS, (ki-lábolás) ösz. fn. Valamely

akadék közöl , vagy bajból kivergdés ; betegségbl

kigyógyulás.

KILADIKÁZ
,

(ki-ladikáz) ösz. önh. Ladikán,

csekélyebb vízbl vagy folyóból nagyobbra megy.

Kiladikáztunk a Balatonba.

KILADIKÁZÁS, (ki-ladikázás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki kiladikáz.

KILAFOL, (ki-lafol) ösz. áth. Lafolva, mohón,

habsolva, lecsetelve kieszik valamit. A disznó az egész

dézsa moslékot kilafolta. A laf gyök nem egyéb, mint

a megfordított fal.

KILAFTOL, KILAFATOL, (ki-laftol v. — la-

fatol) 1. KILAFOL.

KILAKIK
,

(ki-lakik) alakjára közép ige , de

ezen öszvetételben át- és visszahatólag használta-

tik s am. huzamos ideig, az elégségig szintén minden

kívánsága beteltéig lakik valahol. Kilakta Pestet, vagy

kilakta magát Pesten.

KILAKZIZ
,

(ki-lakziz) visszatér névmással :

kilakzizni magát, am. az elégségig venni részt a lak-

zikban vagy lakodalmakban.

KILÁNGOL, (kilángol) ösz. önh. Lángolva,
lángot vetve kicsap. Az égö zsir kilángolt a kémé-
nyen. Az elharapózó tüz kilángolt a háztet ablakain.

V. ö. LÁNGOL.
KILAPÁTOL, (ki-lapátol) ösz. áth. 1) Valamit

lapáttal kihány, kihord, kitakarít. Kilapátolni az ud-
varról a sarat. Kilapátolni a ganajt. Kilapátolni a
hombárból a búzát. 2) Valakit lapáttal verve , dön-
getve kihajt, kikerget. V. ö. LAPÁTOL.

KILAPÁTOLÁS, (ki-lapátolás) ösz. fn. Cselek-

vés , midn lapáttal kihánynak valamit ; vagy kiker-

getnek, kivernek valakit.

KILAPÁTOZ, (ki-lapátoz) 1. KILAPÁTOL.
KILAPÍT

,
(ki-lapít) ösz. áth. Laposra kinyújt,

kii ágit , kiszélesít valamit. Kilapítani a vasat. Kila-

pítani a viaszt, tapaszt. V. ö. LAPÍT.

KILAPÍTÁS v. —LAPITÁS, (ki lapítás) ösz.

fn. Nyomkodás, ütés, kalapálás, stb. mely által kila-

pítanak valamit.

KILAPUL, (ki-lapúl) ösz. önh. Laposra kinyú-

lik, kitágul, kiterjed, kiszélesl. A pörölyütések alatt

kilapúl a tüzes vas. V. ö. LAPUL.

KILAPÚLÁS v. — LAPULÁS, (ki-lapúlás) ösz.

fn. Laposra kinyúlás, kiterjedés.

KILÁS
,

(kila-as) mn. tt. kilás t v. — at , tb.

— ak. Egy kilát tartalmazó
, melyre egy kilát lehet

számitni. Kilás zsák. Kilás föld.

KILÁT
,

(ki-Iát) ösz. önh. Bizonyos térnek,

helynek belsejébl kifelé lát. A toronyból messzére

ki lehet látni. Némely börtönökbl nem lehet kilátni.

V. ö. LÁT.
KILÁTÁS

,
(ki-látás) ösz. fn. 1) Tulajdonsága,

nyíltsága bizonyos helynek , melynél fogva belle ki

lehet látni. Ezen toronyból, házból szép és nagy kilá'

tás van. 2) Átv. ért. valamely állapotnak tulajdon-

sága , mely bizonyos jó jövendvel biztat. Kilátása

van felsbb hivatalra. Nincs semmi kilátása nyereség-

re. V. ö. KILÁT.
KILÁTSZIK

,
(ki-látszik) ösz. k. Valahonnan

úgy kitnik , úgy kiáll , hogy látni lehet. A szamár

kilátszik a juhok közöl. A magas torony messze kilát-

szik a város épületei közöl. Zsebébl kilátszik a kend,

Csizmájából kilátszanak az ujjai. V. ö. LÁTSZIK.
KILECSETEL, (ki-lecsetel) 1. KILAFOL.
KILEGELTET, (kilegeltet) ösz. mív. Legel-

tetve kitart. Az egész télen át a mezn vagy réten le"

geltettük ki juhainkat.

KILEH, (ki-leh) ösz. önh. Lehet fú ki. De ezen

alakban , mint hangzattalan szó nem divatozik , ha-

nem a hangzatosabb , de egyszersmind gyakorlatoa

lehel. V. ö. KILEHEL.
KILEHEL v. —LEHELL

,
(ki-lehel v. —le-

heli) ösz. önh. és áth. Tárgyesetes névvel am. lehel-

ve kinyom belsejébl valamit. Kilehelni a bels hsé-

get. Büdös, nehéz szagot lehel ki. Az ember kileheli a

lelkét (meghal), az oktalan állat kileheli a páráját,

V. ö. LEHEL.
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KILEHELÉS v. —LEHELLES ,
(ki-lehelés v.

— lehellés) ösz. fn. Tüd mködése , midn kilehel, i

KILÉKEL, (ki-lékel) ösz. áth. Valamin, külö-

nösen a jegén és dinnyén léket , azaz likat vág. Ki-
\

lékelni a jeget a Dunán. Kilékelni a görögdinnyét.

KILÉKELÉS
,

(ki-lékelés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit, különösen jeget és dinnyét kilé-

kelnek.

KILEL, (ki-lel) ösz. áth. 1) Valamit, ami rejtve

volt, kitalál, napfényre, vagy tudomásra kihoz, A l-

port Európában német barát lelte ki. Ez értelemben

szokottabb : kitalál. 2) Mondjuk lázbetegségrl , kü-

lönösen hideglázról , midn valakin kitör. Minden

harmad nap kileli öt a hideg. V. ö. LEL.

KILENCZ
,

(külön- tíz , azaz külön tízbl , atn.

egyet elkülönítve vagy egyen kivül vagy egy hián

tíz, némelyek szerént megvolt ; vagy megvan talán

valamelyik nyelvjárásban ma is az osztják killien ;

v. ö. SZÁM) ; ösz. tszámnév , tt. kilencz-et. Am. há-

romszor három, vagy egy hián tíz. Ej haj , de nagy

baj, kilencz tehén, még sincs vaj. (Km.). Oly rongyos

zsák, hogy kilencz macska sem fogna benne egy egeret.

Kevés egy vad körtvély kilencz medvének. (Km.). Ki-

lencz puszta faluban sincs mása. (Km.). Bujdosik a

disznó kilencz malaczával. (Népd.). Bánja, mint a ku-

tya, mely kilenczet ellett. (Km.). E közmondások mu-

tatják , hogy a magyar a kilenczet kerekszámul sze-

reti használni, mint a hármat, és hetet is.

KILENCZED, (1), (kilencz-ed) sorozó számnév,

tt. kilenczed-ét. Sorozó számolásban mondják arról,

mi a sorban közvetlenül a nyolczat követi. Kilenczed

éve már , hogy nem láttalak. Köz szokás szerént ik

toldalékkal : kilenczedik. Ma van a hónak Mlenczedik

napja. Kilenczedhó = september.

KILENCZED, (2), (mint föntebb); osztó szám-

név, fn. A kilencz részre felosztott mennyiségbl egy

rész. Különösen a hajdani úrbér szerént a jobbágy-

földi terményeknek kilencz részre osztott mennyiségé-

bl egyegy rész , melyet az illet földes úr jutványul

kapott. V. ö. KILENCZ.

KILENCZEDFEL, (kilenczed- fél) ösz. mu.

Nyolcz és fél. Kilenczedfél óra am. nyolcz és fél óra.

Kilenczedfél forint am. nyolcz forint és fél, t. i. csak

a kilenczedik a fél , önként értetvén, hogy a megel-
zk , tehát nyolcz, egészek. E számolásmód számtan

és észtan szerént helyesebb , mint a nem rég felka-

pott félkilencz, féltíz stb. mert a kilenczedfél annyit

tesz, mint az elstl számítva azon szám, mely a sor sze-

rént kilenczedik de ez csak fél, ezen népies számolás

szerént '.fél, kettedfél (v. másfél), harmadfél, negyedfél,

stb. pl. óra. Mivel pedig kilenczedik mint fél, mint tört-

szám addig nem jöhet elé, míg nyolcz egész nem lé-

tezik, tehát kilenczedfél am. nyolcz egész és fél , nem
pedig félkilencz , mely számtanilag am. kilencznek

fele , azaz négy egész és fél, négy és fél. Az ily fél-

kettö, félhárom, stb. féle számítás vaktában átkapott

németesség. Mikép lehessen ezen németes számítást

akár a szám — akár az észtannal egyeztetni, az nem a

mi dolgunk. A magyar mindenféle mértékek számí-

tásában következetes, pl. nem mondja : félkilencz akó,

itcze, félkilencz mázsa
, font

, félkilencz öl , láb
, félki-

lecz röf, félkilencz mér, félkilencz forint, hanem : ki-

lenczedfél akó, itcze, mázsa, öl stb. Hasonló módot
követ a többi számnevekben is.

KILENCZEDIK, (kilencz-ed-ik) 1. KILEN-
CZED, mn. és v. ö. - IK, (4).

KILENCZEDPÖR, (kilenczed-pör) ösz. fn. Pör

a néhai úrbéri rendszer alatt , a jobbágyok és illet

földesúr között , melynek alapjául kilenczedi viszo-

nyok szolgáltak.

KILENCZEDRÉSZ
,

(kilenczed-rész) ösz. fn.

Kilencz egyenl részre felosztott egészbl egy rész.

Huszonhét krojczárból álló mennyiségnek kilenczed ré-

sze három krajczár.

KILENCZEN, (kilencz-en) ih. v. tb. Kilencz szám-

mal lev személyek, mint bizonyos tekintetben együ-

vé tartozók. Kilenczen ültünk öszve. A tizenkét testvér

közöl kilenczen élnek.

KILENCZES
,

(kilencz-es) mn. és fn. Mondjuk

számról , vagy inkább számjegyrl , mely kilenczet

jelel, milyen az arab 9, a római IX v. VITTI . Kilen-

czes jegyekbl álló szám. Bizonyos számot kilenczessel

elosztani. A játékkártyában jelenti azon levelet vagy

lapot , melynek kilencz szeme v. jegye van. Tök-,

makk-, vörös-, zöldkilenczes. Kilenczessel elüthetni a
i

nyolczast. A kilenczest elüti a tízes.

KILENCZFELÉ
,

(kilencz-felé) ösz. ih. 1) Ki-

lencz részre. Kilenczfelé tagosított közlegel. 2) Ki-

i lencz különböz irányban. Kilenczfelé kiállított r-
szemek.

KILENCZFÉLE ,
(kilencz-féle) ösz. mn. Bizo-

nyos nem alá tartozó, s egymástól némileg különböz

í
fajok, melyek számszerént kilenczet tesznek. Kilencz-

|
féle étel, ital. Kilenczfelé posztó. Kilenczfelé fából szer-

i kezett asztal. Kilenczfelé szagos szlt, almafát, körte-

! fát tenyészteni. V. ö. KILENCZ.

KILENCZNAPI, (kilencz-napi) ösz. mn. Ami
í kilencz napig tart vagy tartott. Kilencznapi munka,

l

utazás. Kilencznapi betegség után kigyógyulni. Kilencz-

j

napi hajózás után kikötni.

KILENCZNAPNYI, (kilencz-napnyi) ösz. mn.

Kilencznapra terjed, kilencznapi mennyiségbl álló,

j

kilencznapi idnagyságu. Különbözik a kilencznapi

|

szótól, mert ez jelenti az idnek tartósságát , amaz

I
pedig mértékét. V. ö. —NYI , képz.

KILENCZNAPOS, (kilencz-napos) ösz. mn. Ki-

nek vagy minek élete, kora , létezése, kilencz napot

betöltött. Kilencznapos kisded, csikó, borjú. Kilencz-

napos növények, virágok. Általán a nyelvszokás oda

j

látszik hajlani , hogy , midn az idt jelent szóhoz

\

os, és, ös ragasztatik , ez jelenti az élnek , léteznek

i
betölt korszakát, s megfelel e kérdésre : mennyi ids ?

;
pl. Egynapos csirke. Háromhetes borjú. Négyhónapos

csikó. Százesztends tölgy. Nyolczszázados alkotmány.
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Ha pedig i ragasztatik hozzá
,

jcleuti aa idnek me-

netelét, folyását, haladását, tartását, s megfelel e kér-

désre : meddig, mennyi ideig tartó ? pl. egynapi ko-

csizás, Háromnapi betegség.

KILENCZSZER, (kilenez-szér) sz. sokszorozó

számnév. Kilencz ízben, azaz annyiszor, ahány egy-

ség találtatik a kilenczben. Kenczszer tíz am. kilencz-

ven. V. ö. KILENCZ.
KILENCZSZÉRÉS, (kilencz-széré*) sz. sokszo-

rozó és különzö számnév. Ami kilenczszer vétetik,

vagy fordul elé , vagy kilencz részekre különzött ta-

gokból áll. Kilenczszeres fonalból sodrott madzag. Ki-

lenczszeres réteg.

KILENCZSZÖG, (kilencz szög) sz. fn. Mér-

tani alak vagy test, melynek kilencz szöge van.

KILENCZVEN, (kilencz-ven) számnév a tize-

desek rendébl , tt. kilenczven-t v. — et. Kilenczszer

tíz , vagy tíz híán száz. Kilenczoen esztends ag-

gastyán.

KILENCZVENED, (kilencz-ven-ed) osztó szám-

név, tt. kilenczvenedet. Jelent a kilenczven részre fel-

osztott mennyiségbl egy részt. Használtatik kilcncz-

venedik helyett is.

KILENCZVENEDIK
,

(kilencz-ven-ed-ik) sor-

számnév, tt. kilenczvenediket. Jelenti azon számot,

mely a nyolczvankilenczet közvetlenül követi, s a

kilenczedik tizedet betölti. Eletének kilenczvenedik

évében meghalt.

KILENCZVENÉS
,

(kilencz-ven és) fn. tt. ki-

lenczvenés-t, tb. —ék. Emberrl mondjuk, ki már ki-

lenczven évig élt. A kilenczvenesek, nagyon kevesen

vannak.

KILÉNY, férfi kn. tt. Kilény-t , tb. —ék. Chi-

lianus, Kilián.

KILÉP, (ki lép) ösz. önh. 1) Lépve bizonyos

térbl kiteszi lábát. Kilépni a fürdkádból. Kilépni a

sorból. Kilépni a küszöbön. A ló kilép a hámistráng-

ból. 2) Átv. ért. valaki bizonyos testületbl, társu-

latból kimegy, s tagja lenni megsznik. Kilépni a ka-

(onaságból. Kilépni a papságból, szerzetbl, iskolából.

Kilépni a hivatalból , választmányból. V. ö. LEP,
önh. ige.

KILÉPCSÉL, 1. KILÉPDEL.
KILEPDÉL, (ki-lépdél) Ösz. gyak. önh. Lép-

delve kimegy valahonnan. V. ö. LÉPDEL.
LILÉPÉS, (ki-lépés) ösz. fn. Cselekvés, midn

valaki bizonyos térbl , helybl kifelé tartott irány-

ban lépést tesz. Átv. ért. bizonyos testületnek, tár-

sulatnak elhagyása. V. ö. KILÉP.
KILES, (ki-les) ösz. áth. Valamit lesve kitud,

kitanul, kikutat. Kilesni a tolvajokat, kártevket. Ki-

lesni a vadak ösvényeit, tanyájit. Kilesni az idt, mely-

ben valakihez közeledni lehet. Kilesni a legkedvezbb

pillanatot. V. ö. LES.

KILETTYEN v. —LÖTTYEN
,

(ki-lettyen v.

-löttyen) ösz. önh. Lettyenve kiesik, kiömlik ; ersebb

hangon és nagyobb mértékben ; kilottyan , és ki-

locscsan.

AKAD NAGV BZÓTAR. 111. KÖT

KILETYÉG v. —LÖTYÖG, (ki-lefyég v. -lö-

työg) ösz. önh. Letyegve kiömlik. V. ö. KILOCSOG,

KILEVELEDZÉS
,

(ki-lcveledzés) ösz. fa. A
fák s egyéb növények leveleinek kifejldése.

KILEVELEDZIK, (ki-leveledzik) ösz. k. Mond-

juk növényekrl, midn leveleik kifejldnek, kihaj-

tanak, kisarjadzanak. A keményfák (kemény gesztü-

fák) késbben leveledzenek ki , mint a puhák (puha-

gesztüek).

KILEVELEZÉS, KILEVELEZIK, 1. KILE-
VELEDZÉS, KILEVELEDZIK.

KILIKASZT, KILIKGAT stb. lásd : KILYU-
KASZT, KILYUKGAT stb.

KILIM, fn. tt. kilim-ét. Felhozza Szabó Dávid.

Idegen szónak látszik, s talán a hellén noímlfia szó-

ból eredett, mely am. tarkaság, czifraság, tarkázott

valami ; s jelent Sz. D. szerént festékest, sznyeget,

hímes teritöt. Eléjön a török nyelvben is , melyben

Hindoglu szerént különösebben csekély érték sz-

nyeg félét teszen (espéce de tapis de peu de valeur).

Néhutt a kereskedésben így nevezik az Ukraiuában

készített s onnét hozott sznyeget is (Heyse).

KILIMÁN, falu Szála m. 5 helyr. Kilimán-ba,

—ban, — ból.

KILINCS
,

(kil-inc3 , törökül : kilid , am. zár,

kulcs) ; fn. tt. kilincs-ét. Tájszokásilag kalincs. Gyöke

kii rokon a görbét jelent kalantyú, kelenty, kalinkó,

kalézol , kaliszlál , s több más szók gyökével. Fából

vagy vasból csinált billeutyü az ajtókon , kapukon,

mely zár gyanánt szolgál. Minthogy különösebben fo-

gantyúja rendesen görbe szokott lenni, innen van je-

lentése is , t. i. a görbét jelent kii, kel, kai gyöktl.

Eredetileg kilis vagy kilics lehetett, végre n közbe-

vetve kilincs. Rokonok vele még a magyar kolcs,

kulcs, a szláv klucs, klinecz, a német Klinke, a latin

clavis, claudo, a görög xXu'g), xXeíg. A régi kulcsok,

illetleg zárak úgy sem voltak egyebek , mint görbe

szegek , innen a latin clavus és clavis rokonszók is.

KILINCSEL, (kil-incs-él) áth. m. kilincséit. Az

ajtót vagy kaput kilincscsel zárja. Bekilincsel.

KILINCSELÉS
,

(kil-incs-él-és) fn. tt. kilincsé-

lés-t, tb. —ék. Cselekvés, midn kilincselünk.

KILINCSFEJ
,

(kilincs-fej) ösz. fn. A kilincs-

nek fogantyúja , melyet nyitáskor , v. bezáráskor fel-

es lenyomunk.

KILINCSNYOMÓ
,

(kilincs-nyomó) ösz. fn. 1.

KILINCSFEJ.

KILÍS, KILIS
,
(kel-és) fn. tt. kilis-t, tb. — ék.

Mind a két magyar haza több vidékein divatos szó

kelés (kór neme) helyett 1. KELÉS.
KILISÉS, (kel és és) tájszó. 1. KELÉSÉS.
KILIT, férfi ka. tt. Kilit-ét. Cletus.

KILITI , faluk Somogy és Pozsony megyében,

helyr. Küilibe, — ben, —bi. Küiti Somorjához egy

hét, (Csalóközi kin.) a közbees sok ágra szakadozott

Duna és
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KILLYEBB. (feíl-ebb v. kül-ebb, a két 11 a nyo-

matékosabb kiejtés eredménye) ih. Jobban kifelé. L.

KIJEBB.
KILLYÉN , 1) 1. KILÉNY. 2) erdélyi falu a

székelyföldi Szepsi székben, helyr. Killyén-be, —ben,

—böl.

KILLYÉNFALVA , erdélyi falu a Székelyföl-

dön, a gyergyói fiókszékben, helyr. —falvára, —n,

—ról.

KILOBBAN
,

(ki-lobban) sz. önh. A lángról,

tzrl mondják, midn lobbanva kitör, kicsap. A tz

kilobbant a kemencze száján. Átv. ért. mondják a he-

ves indulatokról , különösen a haragról, és szerelem-

rl, midn magas fokra lépvén, tettleg kitörnek. Ször-

ny boszuvágya kilobbant, V. ö. LOBBAN.

KILOBBANÁS, (ki-lobbanás) ösz. fn. Lobban-

va, lobbot vetve kitörés, kicsapás.

KILOBBANT
,

(kilobbant) ösz. áth. Kilobba-

násra készt , lobbantva kisüt. A tüzér az álgyunemü

löveget kilobbantja.

KILOBBANTÁS ,
(ki-lobbantás) ösz. fn. Cse-

lekvés, midn valaki valamit kilobbant.

KILOBOG, (ki-lobog) ösz. önh. és gyak. Lo-

bogva, azaz folytonos lobokkal kitör. Kilobog a láng.

Átv. ért. valamely lenge test , különösen szövet ki-

lógva mozog, lengedez. A fejedelem innepélyes bejöve-

telekor az ablakokon zászlók , kendk lobogtak ki. V.

ö. LOBOG.
KILOBOGÁS, (ki-lobogás) ösz. fn. Lobogva ki-

törés. Kilógva lengedezés. V. ö. KILOBOG.

KILOCSBÁKOL, (ki-locsbákol) 1. KILOCSOL-
KILOCSCSAN

,
(ki-locscsan) ösz. áth. Hig, fo-

lyékony testekrl mondják , midn lökés, ütdés kö-

vetkeztében súlyegyenöket vesztve öbleikbl , med-

reikbl locscanva kiömlenek. A széltl zött hullám

kilocscsan a partra. A megtaszított fazékból ] kilocs-

csan a lé. V. ö. LOCSCSAN.

KILOCSCSANÁS, (ki-locscsanás) ösz. fn. Locs-

csanva kiömlés. V. ö. KILOCSCSAN.
KILOCSCSANT

,
(ki-locscsant) ösz. áth. Teszi,

eszközli, okozza, hogy kilocscsanjon valami. A lóbált

edénybl kilocscsantani a vizet.

KILOCSCSANTÁS
,

(ki-locscsantás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit kilocscsantanak.

KILOCSKOL, (ki-locskol) 1. KILOCSOL.
KILOCSOG, (ki-locsog) ösz. önh. 1) Locsogva

kiömlik. Kilocsog a víz. Kisebb mértékben s mintegy

lityegvc-lotyogva : kiletyeg , kilötyög , kilotyog. 2)

Tárgyesctes névvel és átv. ért. valamit kiesacsog, ki-

fecseg, némely könnyelm n vagy gyermek módjára

kibeszél. Megvet értelemmel bír. Eltte nem lehet sem-

mit szólani, mert mindent kilocsog. V. ö. LOCSOG.

KILOCSOGÁS, (ki-locsogás) ösz. fn. 1) Álla-

pot, midn valamely híg, folyékony test kilocsog, az-

az kiömlik. 2) Átv. ért. cselekvés , midn valamit

kifecsegnek
, locska szájjal kibeszélnek. V. ö. LO-

CSOGÁS.

KILOCSOGAT, (ki-locsogat) ösz. gyak. áth.

Híg testet locsogatva kiömleszt, kifolyat. A szekéren

vitt lajtból kilocsogatni a mustot. V. ö. LOCSOGAT.

KILOCSOGATÁS
,

(ki-locsogatás) ösz. fn. Lo-

csogatva kifolyatás. V. ö. KILOCSOGAT.
KILOCSOL

,
(ki-locsol) ösz. áth. Locsolva ki-

ömleszt bizonyos folyadékot. Egy sajtár vizel kilo-

csolni az udvarra. A vizel tenyérrel kilocsolni a virá-

gokra. V. ö. LOCSOL.

KILOCSOLÁS
,

(ki-locsolás) ösz. fn. Locsolva

kiomlesztés. V. ö. KILOCSOL.

KILÓDÍT v. —LÓDÍT, (ki-lódít) ösz. áth. Va-

lakit lódítva, azaz sebes rántással és taszítással kivet

valahonnan. Galléránál, karjánál fogva kilódítani va-

lakit az ajtón. V. ö. LÓDÍT.
KILÓDÍTÁS v. —LÓDÍTÁS

,
(ki-lódítás) öaz.

fn. Lódítva kivetés. V. ö.KILODÍT.
KILÓDÚL v. —LÓDUL

,
(ki-lódúl) ösz. önh.

Lódulva , azaz sebesen neki indulva kimegy , kiszö-

kik , kirándul. Amint a botot látta, kilódúlt a házból.

Nem messze ment , csak a kert alá lódult ki. Lódulj

ki a mezi-e, s hozd haza a lovakat. V. LÓDUL.

KILÓDÚLÁS v. —LÓDULÁS, (ki-lódúláa) ösz.

fn. Lódulva kimenés, kiszökés. V. ö. KILÓDUL.

KILÓG v. KILÓGG
,

(ki-lóg) ösz. önh. Vala-

mely rejtekül , rekeszül , takaróul szolgáló burokból,

föd alól stb. kibújva
,

kifityegve lóg. Kilóg az óra-

láncz , a kend o zsebbl. A batyuból kilóg valami. V.

ö. LÓG.
KILÓGÁS, (ki-lógás) ösz. fn. Kifityegve lógás.

V. ö. KILÓG.
KILÓGAT v. KILÓGGAT

,
(ki-lógat) ösz. áth.

Azt teszi, okozza vagy hagyja, hogy kilógjon valami.

V. ö. KILÓG.
KILÓGATÁS v. —LÓGGATÁS

,
(ki-lógatás)

ösz. fn. Cselekvés midn valamit valaki vagy valami

kilógat.

KILOHOL
,

(ki-lohol) ösz. önh. Loholva ki-

megy.

KILOHOLAS
,
(ki-loholás) ösz. fn. Loholva ki-

menés.

KILOP
,
(kilop) ösz. áth. Lopva , azaz tolvaj-

képen , orozva kivesz valamit. Kilopni valakinek zse-

bébl az órát , kendt. A szekrénybl kilopni a pénzt.

Ezer forintból kilopni százat. V. ö. LOP.
KILOPAKODIK

,
(ki-lopakodik) ösz. k. 1. KI-

LOPÓDZIK.
KILOPÁS, (ki-lopás) ösz. fn. Cselekvés, midn

valamit kilopnak.

KILOPDOS, (ki-lopdos) ösz. gyak. áth. 1. KI-

LOPKOD.
KILOPDOSÁS, íki-lopdosás) lásd : KILOP-

KODÁS.
KILOPKOD

,
(ki-lopkod) ösz. áth. és gyak.

Lopdosva , azaz gyakorta , folytonosan lopva kihor-

dogat, kiszedeget valamit. A torkos fiú kilopkodja a

kamrából a gyümölcsöt. V. ö. LOPKOD, LOPDÜS.
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KILOPKODAS, ki-lopkodás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn valaki valamit kilopkod.

KILOPÓDZÁS
,

(ki-lopódzás) sz. fn. Titkon,

alattomban , észre nem véve kimenés , ki v. elszökés.

KILOPÓDZIK
,

(ki-lopódzik) sz. önh. Lopva,

azaz titkon, alattomban, észre nem véve kimegy, ki-

suhan , kiszökik. Értelme nem mindig alacsonyító, s

egyszeren annyi, mint titkon, észrevétlenül kimegy,

pl. aki a mulatságot zavarni nem akarja, nem szól a

többinek, hogy elmegy , hanem kilopódzik. Az üldö-

zök eltt kilopódzni a házból , városból. V. ö. LO-
PÓDZIK.

KILOTTYAN, (ki-lottyan) ösz. önh. Lottyanva

kiömlik. V. ö. KILETTYEN.
KILOTTYANT, (ki-lottyant) ösz. áth. Lottyant-

va kiont. V. ö. KILOCSCSANT.
KILOTYOG, 1. KILOCSOG, 1).

KILOVAGLÁS v. —LOVAGOLÁS, (ki-lovag-

lás) ösz. fn. Lovagolva, lóháton kirándulás.

KILOVAGOL
,
(ki-lovagol) ösz. önh. Lovagol-

va, azaz lóháton ülve kimegy, kirándul valahova. Ki-

lovagolni a rétre , szántóföldre. Visszatér névmással

am. kelletig , elégségig lovagol. Kilovagoltam ma-

gamat.

KILO
,
(ki-lö) ösz. áth. 1) Valamely rugalmas

er által bizonyos testet messze kitaszít , kilök. A
nyilakat íjjal lövik ki. Puskából, ágyúból golyókat ki-

lni. 2) Lövés által bizonyos testet helyébl kiüt, ki-

szakaszt. Kilni valakinek a szemét. A czélból kilni a

szeget. V. ö. L.
KILÖK, (ki-lök) ösz. áth. Lökve, azaz ers fa-

izítást adva kitol, kinyom valahonnan valakit. A há-

zsártos ivót kilökni a kocsmából. V. ö. LÖK.
KILÖKÉS, (ki-lökés) ösz. fn. Erszakolás , mi-

dn valakit kilöknek valahonnan. V. ö. KILÖK.
KILÖTTYEN, 1. KILETTYEN.
KILÖTYKÖL

,
(ki-lötyköl) ösz. áth. L. KILO-

CSOL.
KILÖTYÖG, 1. KILETYEG.
K1LÖVEL, (ki-lövel) ösz. 1) áth. Lve, azaz

ers taszítással , bizonyos irányban kinyom , kirúg,

kiszorít valamit. Puskából, ágyúból golyókat, fecsken-

dbl vizet kilövellni. Átv. ért. mondják fényes test-

rl, jelesen a napról, midn sugarait csoda sebesség-

gel kiterjeszti. 2) Használják önhatólag is tárgyese-

tes név nélkül , s am. sebesen kiömlik , kiszáll ; de

ekkor inkább : kilövellik és közép ige. A 7iap suga-

rai kilövelnek (kilövellenék). V. ö. LÖVEL.
KILÖVELÉS

,
(ki-lövelés) ösz. fn. Cselekvés,

midn valamit kilövelnek.

KILÖVELLÉS
,
(ki-lövellés) ösz. fn. Sebes ki-

ömlés, kitoldulás. V. ö. KILÖVEL. 2).

KILÖVELLIK
,

(ki-lövellik) ösz. k. 1. KILÖ-
VEL, 2).

KILÖVÉS, (ki-lövés) Ösz. fn. Cselekvés, midn
valamit kilnek. V. ö. KIL.

KILÖVÖLDÖZ
,
(kilövöldöz) sz. áth. Gyak-

ran v. egymás után több izben kil.

KILUBICZKOL
,

(ki-Iubiczkol) ösz. önh. Lu-
biczkolva, eviczkelve kimegy a vízbl.

KILÚGOZ v. —LÚGOZ
,

(ki-lúgoz) ösz. áth.

Lúggal kipárol , kiforráz valamit. Kilúgozni a zsír-

foltos ruhákat. Kilúgozni a mocskos faedényeket. V.
ö. LÚG.

KILÚGOZÁS v. —LUGOZÁS, (ki-lügozás)

ösz. fn. Tiszlázás
, mosái neme , midn kilúgoznak

valamit. V. ö. KILÚGOZ.
KILYUGGAT, 1. KILYUKGAT.
KILYUKACSOL

, (ki-lyukacsol) ösz. áth. Va-
lamely testen vagy eszközön lyukacsokat, azaz apró
lyukakat szúr , fúr , bök. Kilyukacsolni a reszelönek

való lemezt. Kilyukacsolni a szrt. V. ö. LYUKA-
CSOL.

KILYUKACSOLÁS
,

(ki lyukacsolás) ösz. fn.

Valamely testen lyukacsok szúrása , bökése. V. ö.

KILYUKACSOL.
KILYUKAD, (ki- lyukad) ösz. Önh. Mondják

j

testrl, midn lyuk támad, nyílik, és pedig keresztül

;
rajta. Kilyukad a csizma talpa. Könyökön, térden leg-

I

elbb kilyukad a ruha. Kilyukad a zseb, zsák. V. ö.

LYUKAD.
KILYUKADÁS, (ki-lyukadás) ösz. fn. Szaka-

(

dás, résnyilás neme, midn kilyukad valami. V. ö.

,
KILYUKAD.

KILYUKASZT, (kilyukaszt) ösz. áth. Valamit

[
lyukassá tesz

, lyukat csinál rajta, pl. szúrva, bökve,

I fúrva. Kilyukasztani a fúl czimpáját. Kilyukasztani a

zsebeket. A szeg kilyukasztotta a zsákot. V. ö. LYU-
KASZT.

KILYUKASZTÁS, (ki-lyukasztás) ösz. fn. Cse-

lekvés, illetleg koptatás, szúrás, bökés, fúrás stb
,

mely által kilyukasztanak valamit. V. ö. KILYU-
KASZT.

KILYUKGAT, (ki-lyukgat) ösz. áth. és gyak.

Bizonyos testen több lyukat csinál, pl. szúrva, fúrva,

szakgatva, koptatva stb. Kilyukgatni a falat , ajtót.

Kilyukgatni burgonyaültetéskor a földet. Kilyukgatni

a ruhát. Ldözve kilyukgatni a tárcsát. V. ö. LYUK-
GAT, LIKGAT.

KILYUKGATÁS, (ki-lyukgatás) ösz. fn. Lyu
kak csinálása. V. ö. KILYUKGAT.

KIMADARÁSZ, (ki-madarász) ösz. áth. Mada-

rászással kiürít. Kimadarászni valamely erdt, ligetet.

KIMADRÁCZOL, (ki-madráczol) ösz. áth. Mad-
ráczczal kirak, fölkészít. Kimadráczolni a pamlagot.

KIMAGVAZIK, (ki-magvazik) ösz. k. 1. KI

MAGZIK.
KIMAGZÁS, (ki-magzás) ösz. fn. Növények

sarjadzási, érési foka, midn kimagzanak. V. ö. KI-

MAGZIK.
KIMAGZIK, (ki-magzik) ösz. k. Növényekrl

mondják , midn magvaik kibúnak
, midn fejeiket

kihányják. Kimagzik a saláta, hajma. V. ö MAGZIK.

KIMAGYARÁZ, (ki-roegyará«) ös*. rátb. Tulajd.

szoros ért valamit magyarán, magyar nyelven ejt ki

50'
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Szélesb ért. valamit értelmesen, felfoghatólag fejt ki,

midn ügy beszél vagy ír , hogy a hallgató vagy ol-

vasó, világos fogalmat szerezhessen róla. Magát ki-

magyarázni am. magát, saját gondolatait, véleményét

értelmesen, világosan kifejezui. V. ö. MAGYARÁZ.
KIMAGYARÁZÁS, (ki- magyarázás) sz. áth.

Szó- vagy Írásbeli eléadás, érteinényezés, mely által

kimagyaráznak valamit. V.ö. KIMAGYARÁZ.
KIMÁNGOL v. —MÁNGOROL, (ki-mángoi v.

-mángorol) sz. áth. Mángolva vagy mángorolva ki-

simít, kisikárol.

KIMAR, (ki- mar) ösz. áth. 1) Fogakkal marva

kiszakaszt, kitép valamit. A farkas kimart a ló mar-

jából egy darabot 2) Marva, azaz fogakkal harapdál-

va kiz , kikerget valahonnan valamely állatot. A

házi ebek kimarják a szomszéd disznait. 8) Átv. ért.

mondják emberrl , ki harapós eb vagy farkas mód-

jára addig sérteget , bántogat , rágalmaz
,
gyötör va-

lakit, mig bizonyos körbl, testületbl , helybl nem

távozik. Az irigyked vetélytársak kimarták öt a hi-

vatalból. Képes , de bántó nyelvbe való kifejezés.

V. ö. MAR.
KIMARAD, (ki-marad) ösz. önh. Aki vagy ami

bizonyos számba, mennyiségbe, testületbe vagy hely-

be, térbe, idbe nem jut bele , hanem azokon kivül

létezik. Neve kimaradt a névsorozatból. Néhány könyv

kimaradt a ládából. Tisztujitáskor a megyei hivatal-

ból kimaradni. Kimaradni az idbl. Néha am. késik,

nem j. Nemde sokáig kimaradtam ? Tíz órán túl nem

szabad kimaradni. Olykor am. valahová nem jár

többé. Egy darabig járt hozzánk , azután kimaradt.

V. ö. MARAD.
KIMARADÁS, (ki-maradás) ösz. fn. Állapot,

midn valami v. valaki kimarad. V. ö. KIMARAD.
Éjjeli kimaradásért megfeddeni a cselédet. Nevének

kimaradása a névkönyvbl készakarva történt. Kima-

radását a hivatalból nagyon resteli.

KIMARÁS
,

(ki-marás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki vagy valami kimar valakit vagy valamit.

KIMARJÍT v. — MARJIT, (ki-marjít) ösz. áth.

Tulajdonképen am. a marjából kificzamít ; köz nyel-

ven általában kificzamít. V. ö. KIMARÚL.
KIMARJUL v. —MARJUL, (kimarjul) Ösz.

önh. 1. KIMARÚL , KIMENÜL ; v. ö. KIMARJÍT.

KIMARKÁSZ, (ki-markász) 1. KIMARKO-
LÁSZ.

KIMARKOL ,
(ki-markol) ösz. áth. Markolva,

azaz marokba fogva kivesz valamit. A pénzhalomból

kimarkolni néhány húszast. V. ö. MARKOL.
KIMARKOLÁS

,
(ki-markolás) ösz. fn. Cselek-

vés, midn kimarkolnak valamit. V. ö. KIMARKOL.
K1MARKOLÁSZ

,
(ki- markolász) ösz. áth. és

gyak. Markolászva, azaz többször markolva kiszede-

get valamit. A kosárban lev gyümölcsöt mind kimar-

kolászta. V. ö. MARKOLÁSZ.
KIMARSOL, (ki-marsol) ösz. önh. Magolva,

azaz katonai módon és rendbpn lépve kiindul, kimegy.

V. ö. MARS.

K1MARSOLÁS
,
(ki-marsolás) ösz. fn. Katonai

módra, hadi rendben , szabatos léptekkel való kiin-

dulás, kimenés.

KIMART, (ki-márt) ösz. áth. 1) Ami bizonyos

nedvben mártva van, kiveszi belle. Kimártania teke-

nben áztatott tuhát. 2) Magát a nedvet valamely

itatós testtel vagy edénynyel kihúzza. Kenyérrel ki-

mártani a levest. V. ö. MÁRT.
KIMÁRTOGAT, (ki-mártogat) ösz. áth. és gyak.

Különösen am. bizonyos híg ételt vagy italt , levet,

úgynevezett mártást stb. valamivel
,

pl. kenyérrel,

hússal kiitat, kiszivogat. A káposztát, lencsekását, tö-

rött babot kenyérrel kimártogatni. Az eczetes tormát

hússal kimártogatni. V. ö. MÁRTOGAT, ésMEREGET.
KIMARÚL v. —MARJÚL , —MARJUL

,
(ki-

marúl v. marjúl) ösz. önh. Tulajdonképen marjából

kificzamodik ; de mondják általában az állati tagok-

ról, nevezetesen a karról, kézrl, lábról, midn mar-

jok kicsuszaruodik a csuklóból. Máskép : kimenül, ki-

iszamodik, kificzamodik. V. ö. MAR v. MARJ, fn.

KIMARÚLÁS v. —MARJÚLÁS , v. —MAR-
JULÁS

,
(kimarúlás v. marjúlás) ösz. fn. Marjából

kimenülés. V. ö. KIMARÚL.
KIMÁRVÁNYOZ, (ki-márványoz) ösz. áth. Szo-

ros ért. valamit márványnyal kirak, kipadlóz. Kimár-

ványozni a folyosókat. Kimárványozni a falakat
f

hi-

dakat. Szélesb ért. valamit márványszínre, oly habo-

sán
,
pettyesen , mint a márvány, befest , befecsken-

dez. Kimárvámyozni a templomi falakat, faszobrokat.

KIMÁRVÁNYOZÁS, (ki-márványozás) ösz. fn.

Cselekvés, midn valamit kimárványoznak.

KIMÁSZ, (ki-mász) ösz. önh. Szoros ért. mász-

va kimegy valahonnan és valahova. A teknsbékák

kimásznak a. víz szélére. A csiga héjából kimász. Szé-

lesb ért. mászó állat módjára négykézláb , vagy lá-

bait szétterpesztve , s hason csúszva kimegy. A még

járni nem tudó csecsem kimász a szobából. A beteg

nagy nehezen mászott ki az ágyból. V. ö. MÁSZ.
KIMÁSZÁS, (ki-mászás) ösz. fn. Cselekvés, mi-

dn valaki vagy valami kimász.

KIMATAT, (ki-matat) ösz. önh. Éjjel vagy

]

sötétben a házból matatva, babukolva, botorkálva ki-

I megy. Székely szó. V. ö. MATAT.
KIMATATÁS

,
(ki matatás) ösz. fn. Matatva,

babukolva kimenés. V. ö. KIMATAT.
KIMÁZOL, (ki-mázol) ösz. áth. Mázolva kifest.

Kimázolta a képét. Mázolással kiürít. Az egész fes-

i
tékbögrét kimázolta.

KIMEGY, (ki-mégy) ösz. önh. I) Valamely tér-

nek belsejébl kifelé tartott irányban megy, távozik.

Kimenni a házból
, faluból , városból. Kimenni a me-

zre, falura . erdre. Kimenni valahová gyalog , lóhá-

ton , kocsin. 2) Átv. ért. mondják olyas dologról,

melyet elfeledünk. Kiment az eszembl amit mondani

akartam. Amit ifjú korában tanúit, mind kiment a fe-

jébl. V. ö. MÉGY.
KÍMÉL v. KÍMÉL, v. KÉMÉL, (kéj-me-el) áth.

in. kímélt. Régiesen , és némely tájak szokása sze-
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rétit; kérnél ; s ha ezen igének értelmét vizsgáljuk, t.

i. kémélni valakit v. valamit annyit tesz ,
mint vele

kedvezó'leg , kényesen bánni ; akit vagy amit kémé-

lünk , az iránt mintegy kéjjel viseltetünk , az iránt

gyöngédek, engedékenyek, hajlandók vagyunk ;
en-

nél fogva valószínleg állithatni , hogy gyökeleme a

kedélyre vonatkozó ke , mely meg van a ked, kegy,

kéj, kény, kees (ki-es), kecs és több rokonértelmü szók-

ban is. V. ö. KE gyökelem, KÉM elvont törzsök, és

KEMEL áth. Azonban ke gyökelemböl származha-

tott kév (ke-ev) is , mely eléfordúl Zvonaricsnál

kéj értelemben. Hogy a v több szavainkban mint

ajakhang a többi ajakbetükkel fölcseréltetik , mutat-

ják e példák : Vizsegrád, Mizsegrád, villám , milling,

mázna, vézna, gyülemész, gyülevész, stb. Kéméi v. kí-

mél tehát eredetileg lehet egyszerbben kévéi v. ké-

jéi, s ara. valakit különös kedvbl, kegybl, hajlam-

ból , szeretetbl oly dolgoktól megóv , megriz , me-

lyek reá nézve kelletlenek vagy ártalmasak lehet-

nek. Kímélni a cselédet , am. nehéz munkával nem

terhelni. Nem akarom barátomat fárasztani , mert kí-

mélem öt. Kíméld meg magadat , azaz ne fáradj , ne

vesztegesd erdet. Kímélni az ert, egészséget. Kímél-

ve bánni Valakivel. A kellemetlen hirektöl megkímélni

valakit. 2) Átv. ért. mondják mindenféle dologról,

melylyel kényesen, képesint bánunk, melyet rontani,

elvesztegetni nem akarunk. Rósz útban, és idben kí-

mélni a barmokat. Kímélni a ruhát , am. a romlás,

szakadás ellen rizni , reá vigyázni. Kímélni a búto-

rokat, am. nem koptatni, nem rongálni. Néha am. va-

lamit tenni restéi , nem akar , vonakodik. Kímélni a

fáradságát. Kímélni a járást. Kérem , ne kímélje a

szót , és mondja meg. Néha am. valamivel fösvényen,

szken bánik. Kímélni a költséget. Drágaság idején kí-

mélni kell a kenyeret. Ne kíméld azt a bort, hanem tölts.

Fillérrel kímélik az aranyat. (Km.). V. ö. SAJNÁL.
KIMELEGÍT v. —MELEGÍT, (ki-melegít) ösz.

áth. Ágynemt , ruhát meleggé tesz. Melegítsd ki az

ágyat, az inget.

KIMELEGSZIK, (ki-melegszik) ösz. k. Az ágy-

nem vagy ruha meleg lesz. A napon jobban kime-

legszik a paplan mint a szobában.

KÍMÉLÉS, KÍMÉLÉS, (kéj-me-el-és) fn. tt.

kímélés-
1

, tb. — ék, harm. —e. Kegyes, gyöngéd,

szelid, engedékeny, mérsékelt bánás, melylyel valaki

vagy valami iránt viseltetünk. V. ö. KÍMÉL.
KÍMÉLET, KÍMÉLET, (kéj-me-el-et) fn. tt.

kímélet-ét, barm. szr. — e. Bánásmód vagy a kedély-

nek azon nyilatkozata, magaviselete, mely a kímélés

által mutatkozik. V. ö. KÍMÉLÉS. Kíméletbl elhall-

gatni valaki eltt a reá vonatkozó kedvetlen híreket.

Kímélettel lenni barátaink iránt.

KÍMÉLETES, KÍMÉLETES, (kéj-me-el-et-és)

mn. tt. kíméletés-t v. — et , tb. — ek. Kímélettel tel-

jes, azaz kegyes, gyöngéd , szelíd , engedékeny , má-

sok kéjét, kedvét nem akadályozó. Kíméletes úrnak

lenni a, szolgák, jobbágyok iránt. Kíméletes apa, anya,

nevel, barát. Kíméletes bánásmód, intés, feddés.

KÍMÉLETESEN, KÍMÉLETESEN, (kéj-me-el-

et-ós-en) ih. Kíméletes módon. V. ö. KÍMÉLETES.
Kíméletesen bánni az alattvalókkal , növendékekkel.

Mások hibáiról, vétkeirl kíméletesen szólani, Ítélni.

KÍMÉLETI , KIMÉLETI
, (kéj-me-el-et-i) mn.

tt. kíméleti-t
, tb. — ek. Kíméletre vonatkozó, magá-

ban kíméletet foglaló. Kiméleli napok, némely váltó-

törvényben azon néhány napok , melyek részént a

bemutató kedveért , ha netalán a fizetési bemutatást

pontban a lejáratkor nem teljesitné vagy nem telje-

síthetné, részint a fizet könnyebbségére, a váltó be-

mutatása végett megengedtetnek, pl. a régi osztrák

váltótörvényben ez három nap volt , a hamburgiban
pedig épen 12 nap. Az ixj német váltórendszabály-

ban azon körülmény, hogy a lejárat napján túl még
a második köznapig lehet a váltóóvással várni, való-

ságos kiméleti napokat rejt magában.

KÍMÉLETLEN, KÍMÉLETLEN, (kéj-me-el-et-

len) mn. tt. kíméletlen-t , tb. —ék. Kímélet nélkül

lev, azaz gyöngédtelen , mások iránt hajlamot, en-

gedékenységet nem mutató , mások kedvét, kényét

akadályozó , zavaró , ennél fogva nyers , durva, go-

romba magaviselet mások irányában. Mint úr kímé-

letlen a cselédei, mint apa a gyermekei , mint tisztvi-

sel tiszttársai iránt. Kíméletlen bánás , beszéd , ítélet,

nyilatkozat. A barmokat kíméletlen csigázással ron-

tani. Átv. ért. holmi dolgokkal pazarolva, veszteget-

ve, rongálva bánó. Kíméletlen kézzel kidobni a pénzt.

Kíméletlen hányásvetés által rongálni a ruhákat. V. ö.

KIMEL. Határozóként am. kíméletlenül.

KÍMÉLETLENSÉG, (kéj me-el-et-len-ség) fn. tt.

kíméletlenség-ét, harm. szr. — e. 1) Tulajdonság, mely-

nél fogva valaki kíméletlennek mondatik. Kímélet-

lensége miatt megutált szónok. 2) Maga azon cselek-

vés, mely kíméletlenül mködik. V. ö. KÍMÉLETLEN.
KÍMÉLETLENÜL, (kéj-me-el-et-len-ül) ih. Kí-

méletlen módon. Kíméletlenül sérteni másokat. Kímé-

letlenül bánni a jobbágyokkal
,

gyermekekkel , nkkel.

Kíméletlenül beszélni a kegyeletet érdeml dolgokról.

V. Ö. KÍMÉLETLEN.
KÍMÉLT, KÍMÉLT, (kéj-me-el-t) mn. tt. kí-

mélt- et. Akit vagy amit kímélnek. A kiméit cseléd

nem hagyja el urát. Délben kiméit ebéd jó vacsora

leszen. (Km.). V. ö. KÍMÉL.
KÍMÉLY, KIMÉLY, (kéj-me-ely) fn. tt. kí-

mély-t, tb. — ék. Kíméletes eljárás, bánásmód, kivált

némi bajban , csekélyebb hibában elnézés , engedé-

kenység valaki iránt. (Discretio).

KIMELLYED
,
(ki-mellyed) ösz. önh. A széke-

lyeknél am. ki- v. elpusztul. Mindenébl kimellyedt.

(Kriza J.). V. ö. KIMELLYESZT.
KIMELLYESZT, (ki-mellyeszt) ösz. áth. Átv. ért.

kipusztít, kifoszt. A játszó asztalnál minden pénzébl

kimellyésztették. A hasonlat a lúd mellyesztésétl, azaz

koppasztásától van véve.

KÍMÉLYES
, KIMELYES, (kéj-me ely-es) mn.

tt. kímélyes-t v. — et, tb. —>ek. Kímélylyel járó , ki-

mé lyt mutató. Kímélyes bánásmód, beszéd. (Discret),




