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MUNKÁLATLAN, (munka-al-atlan) mn. tt.
munkálaüan-t, tb. —ók. Amit nem munkáltak, mi
természeti állapotban Tan, bizonyos czélra el nem
készített. Különösen, földre nézve ám. parlag, ugar.
Munkálation földek, kertek. Határozóként ám. munká-
lailanul, meg nem munkálva.

MUNKALÁTÓ, (munka-látó) ősz. fa. 1) Legé-
nyek munkáit sorra vizsgáló czéhküldött Csizmadiák
szava Heves megyében. 2) L. MULATÓ.

MUNKÁLATOS, (munka-al-at-os) mn. tt műn-
kálaíot-t v. —át, tb. —ok. 1) Ami munka alatt van,
mi megmunkálás által valamire képes lesz. Munkála-
táé parlag. A homokot, gödröt földek már munkálato-
tok. 2) Munkás, dolgos.

MUNKÁLKODÁS, (munka-al kod-ás) fn. tt.
munkaücodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Folytonos
munkával való foglalkodás. Ezen könyv több évi mun-
kálkodátunk eredménye.

MUNKÁLKODIK, (munka-al-kod-ik) k. m.
munkállcod-tam, —tál, —ott. Folytonosan vagy gyak-
ran munkál, dolgozik.

MUNKÁLKOSZIK, (munka-al-kosz-ik) k. A
többi időt .munkálkodik' igétől kölcsönzi. L. MUN-
KÁLKODIK.

MUNKÁLÓDÁS, (munka-al-ó-d-ás)fn.tt»»ttnfcí-
lódát-t tb. —ok, harm. szr. —a. Tartós s némi vissza-
hatást szenvedő munkálás, fáradozás.

„Holott munkálódásnak terhe elvégeztetik."
Kinizsiné Imakönyve.

MUNKÁLÓDIK, (munka-al-ó-d-ik) belsz. m.
munkálód-tam, —tál, —ott. Folytonosan s mintegy
némi visszahatás daczára munkál, dolgozgat.

MUNKÁLOSZIK, (munka-al-osz-ik) k. a jele-
nen kivül a többi időt a ,munkálódik' szótól köl-
csönzi, melylyel értelemben is egyezik. „Ezzel (t i.
az ország megszakgatásával stb.) terjesztette minden
birodalmát a török s ebben munkáloszik most is."
(Gr. Eszternázy M. nádor levele Lónyai Zsigmond-
hoz és némely vármegyékhez 1645-ből).

MUNKAMEGOSZTÁS, (munka-meg-osztás), 1.
MUNKAFELOSZTÁS.

MUNKAPIACZ, (munka-piacz) ősz. fn. Nyilvá-
nos hely, hol á munkások öszvegyfilnek, ahol őket
azok, kiknek napi munkásokra van szükségök, meg-
találhassák és felfogadhassák. Nemzetgazdasági érte-
lemben kisebb vagy nagyobb társadalom (város, or-
szág), melyben mindennemű munkás feltalálja mun-
kássága tárgyát

MUNKÁS, (munka-as) 1) mn. tt. munkás-t vagy
—át, tb. —ok. Munkával foglalkodó, dolgozó. Ellen-
tétei : heverő, henyélő". Munkát cseUdek. Nagyoft mim-
kát ember. Munkát ló ám. igás. 2) fn. tt munkás-t,
tb. —ok. Személy, ki kenyerét fogadott kézi munka
által keresi, általában minden aki más részére mun-
kálkodik. Munkátokat fogadni a szőlőbe. Munkátok
által kapáltaim a kukoriczát. Nagy pusztákon tok
munkásra van szükség. Étienként kifizetni a munkáto-

kat. Napszámban dolgozó munkátok. Méltó a munkát
az S bérére. (Km.). 3) Régente annyit is jelentett: fá-
radságos, nyomorúságos pl. a régi Halotti beszédben:
„És veteve (= veteje v. veté) őt ez munkás világ
bele. V. ö. MUNKA.

MUNKÁSOSZTÁLY, (munkás-osztály) ősz. fn.
Általán állampolgári osztály, mely testi vagy szelle-
mi munkával foglalkodik; kölönösebben azon nép-
osztály, mely kézi munkájából él.

MUNKÁSSÁG, .(munka-as-ság) fn. tt munkás-
tág-ot, harm. szr. — a. Tulajdonság, melynél fogva va-
laki a munkát kedveli, különös erőfeszítéssel dolgozik,
iparkodik; szorgalmatosság. Munkássága által szép
vagyont tzerse magának. A tisztviselőben fS kellék a
munkáttág.

MUNKASZABADSÁG, (munka-szabadság) ősz.
fn. Általában mindenkinek szabad választása, hogy
czéljához képest a munka melyik ágában működjék.

MUNKASZÁM,, (munka-szám) ősz. fn. Bizonyos
munkának több részekre felosztása. Különösen a
munka tárgyára vonatkozva, ám. darabszám, pl. a
szabólegényeket munkaszámra fizetni. Időt illetőleg ám.
időre osztott munka, pl. reggeltől délig egy munka-
szám, déltől estig másik munkaszám.

MUNKASZERVEZET, (munka-szervezet) ősz.
fn. Az öszves munkásoknak valamely népes gyárban
vagy államban is tehetségeik, hajlamaik szcrénti fel-
osztása, vagy a teljesítendő munkák rendezése.

MUNKASZÜNET v. —SZÜNETELÉS, (mun-
ka-szünet v. —szünetelés) ősz. fn. Idő, melyben tt
munkát abban hagyják, pl. midőn reggeliznek, ebé-
debiek. Különösen estveli idő, mikor a munkások
azon napra végképen megpihennek.

MUNKATÁRS, (munka-társ) ősz. fn. Ki vala-
mely munka végrehajtásában egy másikkal együtt
fárad. Szerkesztőségi munkatárs.

MUNKATEHETÖ, (munka-tehető) l. MUNKA-
BÍRÓ.

MUNKATÉR, (munka-tér); 1. MUNKAKÖR.
MUNKATÉTEL, (munka-tétel) ősz. fn. 1. MUN-

KÁLÁS, MUNKÁLAT.
MUNKÁTLAN, (munka-atlan) mn. tt. munkát-

lan-t, tb. —ok. 1) Kinek tenni valója nincsen; ki
munkát nem kap. Munkátlan mesteremberek. A pia-
czokon sok munkátían ember ácsorog, és várja, hogy fo-
gadják meg. 2) Ki munkálni nem szeret, henye, tű-
nya. Munkátlan cselédet kár tartani. Határozóként ám.
munkátlanul, munka nélkül.

MUNKÁTLANKODIK, (munka-atlan-kod-ik)
k. m. munkatlankod-tam, —tál, —ott. Munkátlanul
tölti az időt

MUNKÁTLANSÁG, (munka-atlan-ság) fn. tt.
munkátlanság-ot, harm. szr. —a. Munkátlan állapot
vagy tulajdonság. Munkátlantágban vesztegelni.

MUNKÁTLANUL, (mnnka-atlan-ul) ih. Mnnka
nélkdl; munkát nem kapva, vagy készakarva kerül-
vén a dolgot. Munkátlanul tölteni az időt.
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MUNKAVIDOR, (munka-vidor) - 1. MUNKA-
KEDVELŐ.

MUNKAVIDORSÁQ, (munka-vidorság) lásd
MUNKAKEDV.

MUR, elront gyöke murgya, murnya, murva és
murugy szóknak; I. ezeket

MURA, fa. tt. Murá-t. Stájerországból jövő fő- ]
lyóvíz neve, mely a Drávával az úgynevezett Mura-
közt képezi.

MURA-CSERNECZ, falu Vas m.; helyr. — Cser-
neet-re, —én, —rSl.

MURAKÖZ, (Mura-köz) ősz. fia. Szála megyé-
nek azon déli része, illetőleg járása, mely a Mura
és Dráva folyók közt fekszik.

MURANY, falu Temes m.; helyr. Murany-ba,
—bán, —bdl.

MURÁNY, vár és mváros Gömör m.; helyr.
Murány-ba, —bán, —ból.

MURÁN Y-HUTA, falu Gömör m.; helyr. — Hu-
tá-ra, —«, —ról, stb.

MURÁNYI, mn. tt. murányi-t, tb. — dk. Mu-
rányba való, onnan eredő, oda tartozó, arra vonat-
kozó stb. Murányi Venus, Gyöngyösinek ily czimfi
költeménye Szécsi Máriáról. Murányi porctellángyár.

MURÁNY-LEHOTA, falu Gömör m.; hely>.
—Lehotá-n, —rá, —ról.

MURA-PETRÓCZ, falu Vas m.; helyr. —Pe-
tfóet-ra, —ön, —ról.

MURA-SZERDAHELY, lásd SZERDAHELY.
MURA-SZOMBAT, 1. SZOMBAT.
MURCZ, (mur-cz), elavult, vagy elvont törzsök,

melyből murctos származott, s rokon vele a ,morotva'
szó morot törzse. Képzésére nézve olyan, mint a kör-t
jelentő korét, a hangutánzó dtw-ból eredt dtirct, az
égést jelentő pSr gyökből származott pVrct, s több
mások. Jelent tisztátalan mocskos valamit. Fogalmi
rokonságban van a szúrt, sturtot, szurok, erirom, cztr-
mos szókkal. Mindezekben egyik alaphang az ir, őr, úr.

MURCZOS, (mur-cz-os) mn. tt murcscos-t v.
—át, tb. —ok, Szurtos, czirmos, czirtos, piszkos.
Murctos kováét, varga. Mwcttos ruha. V. ö. MURCZ.

MURCZOSAN, (mur-cz-os-an) ih. Murczos álla-
potban; szurtosan, czirmosan.

MURCZOSSÁG, (mur-cz-os-ság) fa. tt. murctos-
tág-ot. Murczos állapot vagy tulajdonság.

MURGA, falu Tolna m. helyr. Murgá-ra, —n,
—ról.

MURGYA, (mur-gya) fn. tt murgya-1. Lásd
MURUGY.

MURHA, (mur-ha) fn. tt murhát. L. MURVA.
MUKMUTER, = a német MurmeUMer; tt.

murmutér-t, tb. —ok. L. MARMOTA.
MURNYA, (mur-nya) fn. tt. murnyát. Lásd

MURUGY.
MUROK, fn. tt. murk-ot. Sárga répa. (Daucns

carotta). Egyezik vele a német Mb'hre és cseh-tót

mrkwa v. merkwa. Adelung a ,Möhre' siót onnan ér-
telmezi, hogy a nedves vizenyős helyeken szeretvén
teremni, egyeredetü a ,Morast' szóval; eszerint *
magyar murok és morotva gyökökben szintén rokonok
volnának.

MUROKALAKU, (mnrok-alaku) ősz. mn. A
növénytanban olyan tífgyökérről mondják, melynek
a teteje csaknem legszélesebb s onnan aláfélé lassú-
ként hegyesedik el (dauciforme), a e szerént mintegy
hegyére állított kúp alakját mutatja. (Gönczy Pál).

MUROKRÉPA, (marok-répa) ősz. fn. 1. MÜ-
ROK.

MURR, elvont hangutánzó gyöke murran, mar-
ránt, murrog, murrogat szóknak ; rokon mór gyökkel
morog, mord stb. szókban, s keményebb hangoztatás-
sal durr hangutánzóval.

MURRAN, (murr-an) önh. m. murrant. Székely
tájszólas szerént mikor a követ, karikát stb. henger-
gőleg dobják az úton, kezdetben egyet murran, i b»
tovább hengeredik: murrog vagy durrog. Más ily
hangra is vonatkozhatik. Megmurranta magát a a&-
(Kriza J.), a székelyeknél ám. általánosabban: ndá
durálta magát. Megmurran a székelyeknél azt is te-
szi, meg v. neki búsul, mord kezd lenni. Rokon vele
a latin murmur, finn murahdan == murranok.

MURRANT, (murr-an-t) áth. m. murrant-oU, hta.
m T. —ani. Eszközli, hogy valami murranjon, pl.
követ hengergőleg dob, hajít

MURROG, (murr-og) önh. m. murrog-tam, —tál,
—ott. Többszörös vagy folytonos murr hangot tó,
pl. murrog a teü, ás elhajtott karika, hS, stb. V. 6.
MURRAN.

MURROGÓHAL, (murrogó-halj ősz. fii. Ten-
geri halfaj, mely tompa mur mur hangot hallat
(Mormyrus).

MURROGTAT, (murr-og-tat) miv. m. murrog-
tat-tam, —tál, —ott. Eszközli, hogy valami murrog-
jon. V. ö. MURROG.

MURROGTATÓ, (murr-og-tat-ó) mn. és m. tt
murrogtató-t. Ami vagy aki valamit murrogtat Kü-
lönösen valamely durrogtató eszköz.

MURUGY, (mur-ngy) fn. tt murugy-ot. Szalma-,
szénatöredék, hulladák, pl. ami a azénatartó ketrec*
fenekén marad, vagy kazalrakáskor öszvetöredeiik.
Máskép a tájak szerént: murugya, murgya, murnya,
s némileg murha, murva ; idegenszerü néven -.pelyva,
polyva. A ,murugy' szó gyöke mur alapfogalomban
mint töredék, egyezik a marttá, montalék ,mor' gyö-
kével, s végelemzésében hangutánzó; innen ,muragy'
nem egyéb mint széna-, szalmamonsalék.

MURVA, (mur-va) fn. tt mvrvá-t. 1) 1. MO-
RUGY. 2) A növénytanban a virág kocsányján kép-
ződött levélforma növés vagy pikkely, mely rendsze-
rént a virág közelében áll, s ha kettő vagy több van
egymás mellett, a kocsányból rendszerént különböző
magasságban indulnak ki. (Bractea). Ilyen murva van
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pl. a tavaszi viola, a szódokfa kocsányján ; néha a
murva színes, mint a csormolyafintor (melampyram
ammse) növényé (Gönezy Pál). V. ö. MURVÁCSKA.
3) Így nevezik némely tájakon az apró kavicsot.
Murvával meghordani' ae utakat. Mindenik értelem-
ben töredéket, vagy töredékformátjelent, s alapje-
lentéare rokon a mortsa szóval, minthogy a kavics,
gSbics is mintegy más kövek morzsájául tekint-
hető , különben is gyökük mór vagy mwr teljesen
azonos, mely megvan a latin frango, német brechen
gyökében, és a szanszkritbharf gyökben, mely Eich-
hoff szerént ám. leválik, lemorzsolódik. Fábián Ist-
ván szerint murva finnül: mura, valamint mortta fin-
nfii: mura, és monát finnül: muría. V. ö. MORZSA.

MURVÁCSKA, (nrar-va-acB-ka) fn. tt. murváét-
kát. Kis morva, azaz olyan, mely egy más külső
murva alatt képződik. (Bracteola). Némely füvész a
pázsitfüvek pelyváját nevezi származása s állásánál
fogva morvának, s következetesen murvácskának a
polyva alatt fejlődő ondót. (Gönczy Pál).

MURVAKÖR, (mnrva-kör) ősz. fn. A növény-
tanban gallérféle levélkék a fészkesvirágok fészkei
alatt (involucrum), mint a milyen van az üszögör
(senecio) némely fajainak. (Gönczy Pál).

MURVAPIKK, (morva-pikk) ősz. fn. Növény-
nem a kétfőbbhímesek seregéből és födetlen mag-
vük, a természetes rendszer után az ajakásak (labia-
tae) rendéből; virágit csészéjök tövénél hosszabb
morvák, murvapikkelyek borítják (honnan a neve)
négyuögü barka formában, födölékesen; csészéje
vagy ötfogo, vagy ajakas, vagy kétieveltt; bokrétájá-
nak ajaka felálló, lapos. (Origanom). E nem alá tar-
tozik a majorána is, növénytani néven: majorána
murvapikk; és a varga majorána, máskép köznéven :
fekete gyopár v. saifH, v. tturokfu, növénytani néven :
ttvrokttagv mwrvapíkk (Origanom volgare).

MÜRZ8OL, tájdivatosan ám. morzsol vagy átve-
tett hangokkal: uvrmol. L. MORZSOL.

MUSELIN, fn, tt. mwrfín-í, tb. — ék. KÖnnytt,
átlátszó finom szövet. Prancziául: moutseUne, ola-
szul : muMotíno, v. mussolo, .Mossál' nevű török város-
tól a Tigris mellett, hol az legelsőben készíttetett.

MUSINA, erdélyi faló A.-Fehér m.; helyr. Mv-
riná-ra, —n, —ril.

MUSKA (1), fn. tt. muskát. Molnár A. szerént
Beniczkynél és más régieknél ám. borféreg, borban
termő legyecske. Gondolatank agyán önként odahaj-
lik, hogy ezen szó egy a latin musca-vs.1: azonban mint-
hogy a latin ,musca' általában legyet jelent, a magyar-
ban pedig máskaknak csak az erjedésnek, poshadásnak
indáit tárgyakat szerető apró legyecskék neveztetnek
így : nem látszik alaptalannak azon vélemény, mi-
ezerént a muska rokon a must, műitől és mostt, most-
tol szókkal. Másképen: muslicea, v. mutdicta; 1. ezt.

MUSKA, (2), erdélyi falu A.-Fehór m.; helyr.
Mutká-ra, —n, —ról.

MUSKÁSODIK, (moska-as-od-ik) k. m. muská-
»od-tam, —tál, —ott. Muskák, azaz borlegyek te-
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rémnek benne. A tisztátalanul tartott borok megmwi-
hatodnak.

MUSKÁTA, fn. tt. muskátát. Szagos növény,
az isztragor egyik faja. A népnyelvben másképen:
magot mályva, növénytani néven: ttagot isttragor.
(Pelargoniom v. geránium odoratissimum.) A ,mUBka-
tál' szóval azonegy.

MUSKATÁL, MU8KATAL, mn. tt. mtukatál-t,
tb. —ok. Mondják gyümölcsökről, és a belölök saj-
tólt nedvekről, melyek bizonyos és kellemes Bama-
tuak és iUatuak. Muskalál stSlS, mtukatál borok.
Mufkatál alma, kürté, snlva. Népies köznyelven :
szagos. Az idegen mo««&u«-ból (mely arabul: mu»tk,
mink, persául: mutk, görögül: póergo;, latinul: műt-
ci«) származott az olasz moteateüo v. motoadello, né-
met mtueateüer stb. s ezekből jött által nyelvünkbe.

MUSKATÁL- v. MUSKATALALMA, (muska-
tal-alma) ősz. fn. Muskatal ízű alma.

MUSKATÁL- v. MUSKATALBOR, ősz. fn.
Muskatalszőlőből készült bor.

MUSKATÁL- v. MUSKATALKÖRTE, (mus-
katal-körte) ősz. fn. Muskatalízü körte.

MUSKATÁL- v. MU8KATALSZÖLÖ, (muska-
tál-82Ölő) ősz. fn. Muskatalzamatú szőlő.

MUSKATÁLY, 1. MUSKATÁL.
MUSKATÉROS, fn. tt. mutkatéros-t, tb. —ok.

Egykori franczia gyalog katonák neve, kik régies
szerkezetű puskákat (mousquet) viseltek. A moutque-
tair szóból módosait, mint a szintén franczia eredetű
gránátéról (grenadier), satéros (chasseur).

MU8KOLATBOR, tájdivatos; 1. MUSKA-
TALBOR.

MUSKOTÁLY, 1. MUSKATÁL.
MUSLICZA, 1. MU8ZLICZA.
MU8NA, erdélyi mváros Meggyes sz., falu Ud-

varhely sz. helyr. Miuná-ra, —n, — ril.
MUST, fn. tt. mutt-ot, harm. szr. —ja. Gyü-

mölcsökből, különösen szőlőszemekből kisajtolt, édes
lé, melyből erjedés által csípős nedv, illetőleg bor
képződik. Egészen egyezik vele a latin muttum, a né-
met, holland, dán most, olasz, spanyol, portugál
mosto, angol, svéd must stb. Mind valamennyiben
közös gyök a hangutánzó mus, mely különösen meg-
van amagyar mostt, mosttol, továbbá mtw», mustot szók-
ban is; és rokonai a moct és mo«mint hangutánzók;
innen ,must' magyarból értelmezve annyi volna mint
mwwott azaz zúzolt, sajtólt gyümölcs leve. A .rnewí'
alak épen olyan, mint ,lust'; honnan amabból: WMW-
tos, ebből: hűtőt; és hogy alakja magyaros, mutálják
az ütt, fűit, rest, nyest, nytut, rost, és némely más
eredeti magyar szók. Egyébiránt figyelmet érdemel
a szanszkrit madhu, madhat ám. méz, nektár.

MUSTA, fn. tt. mvttát. Vargák és czizmaziák
eszköze, kurtanyelü vasbonkó, melylyel a bőrt egyen-
getik, simogatják. Székelyesen : mustya. Megvan a
török nyelvben is. A persában pedig, honnan a török-
ben is használtatik, must ám. ököl. Úgy látszik, mintha

42
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s műszol vagy motztol igével volna rokonságban,
mennyiben ez nem csupán hangutánzó, hanem zúzást,
nyomást, sajtólást is jelent, melyet bizonyos hang
szokott követni. E szerént elemezve : mutst, mutttó,
musttá, vagy suhogó «-vel : musta, mint alamuttta és
alamutla.

MÜSTALLIK, (must-all-ik) k. m. mustall-ott,
htn. —ni v. —ani. Mustféle lé foly ki belőle. Mtut-
allík a tttilö, midőn csomottolják.

MUSTÁR, fa. tt mustár-t, tb. — ok, harm. szr.
—a v. —ja. Beczős növény, melynek magvai igen
csípős izüek, s öszvezdzva és musttal vagy borcczet-
tel elkészítve ételekhez martalékul használtatnak, és
ez tárga v. kerti mutter, máskép : kerti repcte, növény-
tani néven: fejér repcéé. (Sinapis álba). A repczék
neme alá tartozik. Egy vele a középkori latin: műt-
íarda, olasz és portugál: mostarda, franczia: mou-
tarde, angol: muttard stb. A must (mustom) szóból
látszik eredetinek, minthogy főleg musttal készítve
szokott használtatni. A persában Beregszászi szerént
,musztár' egészen véve ám. must Van még a nép-
nyelvben : kis fejér mustár, melynek növénytani neve :
mustárkápottla, 1. ezt; olast mustár, máskép: ólam
répán, vad rezeda, növénytani néven: repetereteda
(rezeda lutea) ; vad mustár, máskép : paúctkfü, te-
mondádfii, növénytani néven: mezei tarsólca (thlaspi
campestre).

MUSTÁRÁRUS, (mustár-árus) ősz. fh. Személy,
illetőleg szatócs, fűszeráru*, ki mustármagot árul.

MUSTÁRIBRIK, (mustár-ibrik) ősz. fn. Ibrik,
melyben a martaléknak elkészített mustármagot
tartják.

MUSTÁRKALÁN v. —KANÁL, (mustár-ka-
lán v. —kanál) ősz. fh. Kis kalán, melylyel a mus-
tármagból készített martalékot szedik.

MUSTÁRKÁPOSZTA, (mustár-káposzta) ősz.
fn. Növényfaj a káposzták neméből, máskép: kit fe-
jér mustár (Brassica eruca).

MUSTÁRLISZT, (mustár-liszt) ősz. fn. A gyógy-
szertárakban ám. lisztté törött mustármag. Mustár-
listtlel borogatni a fájót tagot.

MUSTÁRMAG, (mustár-mag) ősz. fn. 1) A
mustár nevű növénynek apró magvai. V. ö. MUSTÁR.
2) Veszszőből font korbács, melylyel Apró-szentek
napján az ismerősöket, különösen gyermekeket tréfá-
ból megsuprikálják, azon kívánattal, hogy kelésesek
ne legyenek. Mátyásföldön ezt húsvéthétfőn szokták
tenni. A névhasonlat vagy onnat van, mert valamint
a mustármagból készített tapasz égeti a bőrt, hason-
lóan a vesszőkorbács is: vagy pedig muttár, éa muttra
v. muttrál szójátékul használtatnak, mintha ,mustár-
mag* helyett tmutlráJmag'-ot akarnának értetni. T. i.
a Közmondások könyvében ezt irja Erdélyi János:
„Aprószentek napján el szokták küldeni a gyerme-
keket szomszédba és tovább mustármagot kérni. A
háziak már tudják, mi az, és elővevén rekettyevesz-
szöből font korbácsaikat, a kérő 'gyermeket jól elve-
rik, mert közhit szerént ez használ az egészségnek ;

de fö dolog benne annak kiábrázolása, hogy vessző
nélkül alig lehet gyermeket nevelni, vagyis szükséges
neki a mutírálát; innen a közmondás: a ,mu8tánnag<-
ról' (kikapta a mustármagot), szójátékkal

MUSTÁRMALOM, (mustár-malom) ősz. fa.
Kézi malomféle eszköz, melylyel a mustármagot ösi-
vezúzzák.

MU8TÁRMILLYE, (mnstár-mUlye) ősz. fa.
Millye, melyben a mustármagból csinált martalékot*
vagy magát a mustármagot tartják. V. ö. MILLYE.

MUSTÁRTAPASZ, (mustár-tapasz) 8*z. &.
Mnstárlisztbó'l készített tapasz a test fájós részeinek
burogatására.

MUSTIZÜ, (must-iztt) ősz. mn. Olyan ufi, mi-
lyen a must szokott lenni. Mustizu új borok.

MUSTOL, (must-ol), áth. m. muttolt. Mustot saj-
tói bizonyos gyümölcsökből, különösen a szőlőből. &S-
löt, körtét, almát mustolni. Néhutt: mustot, csomotsol.

MUSTOLÓFA, (mustoló-fa) ősz. fn. Rád, vagy
dorong, melylyel a kádban a gyümölcsöt, nevezetesen
a szőlőt nyomkodják, zúzzák, hogy leve kifolyjon.
Máskép: mustolófa, ctomottlófa.

MUSTORA, tájdivatosan ám. mustra; 1. ezt
MUSTOS, (must-os) mn. tt mustos-t r. —oí,

tb. —ok. 1) Amiben must van. Mustos kád, hordó, edé-
nyek. 2) Musttal kevert, vagy készített Mattot pecst-
nye, musttal és más alkatrészekkel készített marha
vagy egyéb hús; tréfásan, de egyszersmind a dolog
természetével egyezőleg: lustos pectenye.

MUSTOSÁN, (must os-an) ih. Mustos állapot-
ban ; musttal befecskendezve vagy piszkolva.

MUSTRA, fn. tt mustrát. Közvetlenül a német
Mutter vagy olasz mattra, közvetőleg a latin mo*-
ttro után alakult idegen eredetű ázó. A törökben is
mattra. Általán jelent oly tárgyat, melyet mint látni
érdemest, vagy látni valót mutatni szoktak. Innen 1)
a maga nemében válogatott, jeles, a többinek mintegy
példánya, vagy azon fonna, mely szerént valamit csi-
nálni, alkalmazni kell. Ez értelemben magyarosabb
szóval megfelel neki példány v. minta. 2) Mérés vé-
gett mutatott rész vagy darab bizonyos egészből, ne-
vezetesen áruból. Mustrát küldeni a potttóból, vászon-
ból, gabonából. Ez értelemben magyarosan megfelel
neki: mutató, mutatvány; a régieknél: látó. „lm el-
küldtem az négy hordó borth, az ajándékborok, min-
denikből egy egy palaczkkal thöltettem látó pohár-
nak." Levél 1557-ből. (Szalay Á. 400 m. 1.). 3)
Vizsgálat, mely által bizonyos tárgyakat szemügyre
vesznek, különösen a végre, hogy megtudják, ha ren-
deltetéseknek megfelelnek-e, ha olyanok-e, mint len-
niök kell; magyarosan szólva: Mernie. Innen átv. ért
mustrának mondanak oly tárgyakat is, melyekről a
szoros szemle következtében kitűnt, hogy a maguk
nemében nem jók. Máskép: valaminek aljasa, rotuta;
mondják telejt-nA is, de ez ismét, úgy játszik, a né-
met ,schlecht'-ből eredett így történik, hogy néha a
szó eredeti jelentésével egészen ellenkező értelmet
kap, pl. mustrájuk, oly juh, melyet mint nem szapor
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rításra valót a többi közöl kivetettek. Te mustra = te
csúf példa! (Lörincz K. szerént Kapnik-Bányán di-
vatos). Ezen eltérés az ellenkező értelemre kivált
idegen szókkal történik, melyeknek eredeti jelentését
a nép nem tudja, pl. katonai nyelven a remonda pót-
lovat jelent, melyet most tanítanak be badi szolgá-
latra, tehát ép és jobbára fiatal lovat; a nép nyelvén
pedig ám. romlott, béna ló. 4) Szigorú bánás, fenyí-
ték, kivált gyermek irányában, még veréssel is. Műt-
tra kell a gyermeknek. (Km.).

MÜSTBABIKKA, 1. MUSTRAJUH.
HU8TBAJUH, (mustra-juh) ősz. fa. Juh, birka,

melyet mint satnyát, vagy selejtest éstenyésztésre nem
valót a többi közöl kiválasztanak s tovább adnak
rajta. Ás ily kiválogatás rendesen tavaszkor történik.

MUSTRAKÖNYV, (mustra-könyv) ősz. fa. 1)
Könyv, mely varrásra, hímzésre, s több ilyféle női
munkákra való mustrákat, mintákat foglal magában.
2) Könyv a kalmároknál, melyben a boltbeli áruk-
ból, u. m. posztókból, gyolcsokból, csipkékből stb.
mutatványdarabokat tartanak.

MUSTRÁL, (mnstra-al) áth. m. muttrál-t. l)
Bizonyos sokaság egyéneit sorban, és külön-külön
szemügyre veszi, hogy minden oldalról ismerje, főleg
hogy a roszakat a jóktól megválaszsza. Tavattttal a
juhnyájat mustrálni. A menetből a vén meddő kanttá-
kat kimustrálni. A hadtereget mustrálni. Minthogy a
mustra ezen értelemben magyarosan: nemié, innen
mustrálni helyett magyarosabb: nemié alá venni, rö-
videbben nemlétni, illetőleg: a rónát v. adatát ki-
hányni. 2) Fenyftí különösen a gyermeket, még ve-
réssel is, ha szükséges.

MUSTRALAJSTROM, (mustra-lajstrom) ősz. fa.
Lajstrom, melybe a hadi szemle alkalmával a szem-
letartó főnök a sereg állapotát, illetőleg észrevételeit
főljegyzi vagy jegyezteti.

MUSTRALAP (mustra-lap) ősz. fa. A rőfös
kalmároknál nagy kemény papírlap, melyre az egyes
árukból levágott mutatványdarabokat rátttzik, mntat-
ványlap. A vásáriénak meymutatni a musfralapot.

MUSTRÁLÁS, (mustra-al-ás) fa. U.mtutrálás-t,
tb. —ok, harm. szr. —o. 1) Cselekvés, mely által
valamit mustrára, azaz szemlére vesznek. 2) Fenyítés,
különösen gyermek fenyítése. V. ö. MUSTRA, MU-
STRÁL.

MUSTRÁLT, (mustra-al-t) mn. tt. muitrált-at.
Amit mustra alá Tettek, illetőleg mint selejtest kivá-
logattak. Ifvttrált, kimustráltjaitok.

MU8TY, fa. tt. mvsty-ot. Lörincz K. szerént a
kapnikbányai szójárásban ám. moh, muha.

MUSZ, hangutánzó elvont gyök mustkol, must-
kotól, maistól szókban; 1. ezeket. Rokon most gyökkel,
ntottt, mosttol szókban.

MUSZÁJ, MUSZÁJ, a német must teyn elferdí-
tése; ám. meg kell lenni.

MÜSZKA, 1) 1. MOSZKA. 2) falu Arad m.;
helyr. Mustká-ra, —n, —rél.

MUSZKOL (muaz-k-ol); MUSZKOLÓFA, (musz-
koló-fa) 1. MŰSZOL ; MUSZOLÓFA.

MUSZKOTOL, (musz-k-ot-ol) &Üi.m.mus*kotol-t.
A székelyeknél ám. elmorzsál, megzúz. Elmustkotolja
a gyerek a kézibe adott kenyeret. (Kriza J.). V. ö. MŰ-
SZOL, MOSZTOL.

MUSZLICZA, MUSZLINCZA, (musz-ol-i[n]-cza)
fa. tt. musMctát. Boros edényekben és általán erje-
désnek, poshadásnak indult tárgyakban termő apró
(mintegy muszoló) legyecskék. Alakja mutatja, hogy
kicsinyítő, és pedig kettőztetve; máskép: muslicta,
néhntt muska. Törzsöké : mustol, melyből lett igenév:
mustoló, kicsinyítve : muszoli, mutzli, ismét kicsinyít-
ve : mustlicta. Alakjára olyan, mint hábamicta, ka-
trincta. V. ö. MUSKA, MŰSZOL.

MUSZLICZÁS (musz-ol-i cza-as) mn. tt muttli-
ctás-t, v. — át, tb. —ok. Muszliczákkal meglepett,
melyben muszliczák vannak. Mumlictás bor.

MUSZNYA, falu Vas m.; helyr. Mustnyá-ra,
—n, —ról.

MŰSZOL, (musz-ol) áth. m. mustolí. Gyümölcs-
nek, nevezetesen szőlőnek levét zúzás által kinyom-
kodja. Közel rokon ,muszkotol' szóval. Máskép: cso-
móstól v. csVmtfsxb'l. Gyöke a hangutánzó must, mely
egy eredetű a mostt, motttol szók mos* gyökével, s
rokon a mos, moet hangutánzó szókkal. Önbató ige-
ként mondják holmi szeszes nedvekről, midőn pe-
zsegnek. Mattol a fojtott bor, ürmVs stbi; ez érte-
lemben egyezik vele a franczia mousser, honnan a
németben: moussiren v. mussiren.

MUSZOLÁS, (mnsz-ol-ás), fa. tt muszolás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Gyümölcs levének zúzás ál-
tal kinyomkodása. 2) Pezsgés. V. ő. MŰSZOL.

MUSZOLÓFA, (muszoló-fa) ősz. fa. Rúd vagy
dorong, melylyel a.kádba töltött gyümölcsöt, neve-
zetesen szőlőt zúzzák, nyomdossák, csömöszölik, hogy
leve kifolyjon. V. ö. MŰSZOL.

MUSZTIKA, (musz-t-i-ka v. mosz-t-i-ka) fa. tt.
musttikát. A székelyeknél sajtólt lépsalak. (Kriza J.).

MUSZUJ, Kriza J. szerént Erdélyben Toroczkó
vidékén ám. fersing.

MŰT, törzse mutál, muiastt, mutat, muti szók-
nak, illetőleg származékaiknak; a gyökelem: mű,
mely a szájnak vagyis ajkaknak csucsoritását láttatja
(os-tendit). Ugyanezen gyökelem van meg a latin
monsíro, moneo szókban és magyar mond szóban is.

MUTÁL (mut-al), régies, MUTAT helyett. L.
MUTAT.

MUTASZT, (mut-aszt) áth. m. mutattíott, htn.
—mv. — oni. Ormánsági szó Baranyában. L.|MUTAT.

MUTAT, (mut-at) áth. m. mutat-tam, —tál,
—ott, pár. mutass. Bizonyos tárgyra, vagy helyre
valamely jellel ráirányoz, hogy azt mással észreve-
tesse, tudassa, láttassa. Ezt tulajdon értelemben em-
ber teszi, pl. midőn ujját valahová irányozza, mit te-
het lábbal vagy pillanattal is, vagyis taglejtések és
arczjelek által. Stép könyveket, képeket mutatni vala-

42*



663 MUTAT—MUTATÁS MUTATÉK—MUTATÓÓRA 664

kinek. Utat mulatni az idegen utasnak. Kimutatni a
pályát, melyen futni kell. Megmutatni a vendégnek a
várót ritkaságait. Szélesb és átv. ért. valamit mannák
tudtára ad, az észt ráigazítja valamire. Megmutatom
neki, hogy nincs igata. Meg kell neki mutatnunk, mint
viselje magát mátok irányában. Megmutatta a világ-
nak, hogy o jelet férfiú. Hitedet ctelekedetek által mű-
tatd meg. Megmutatták neki át ajtót, vagy ajtót mu-
tattak neki, gúnyosan ám. tudtára adták, hogy taka-
rodhatok. Kimutatja foga fehérét (km.) ám. elárulja
magát. Bemutatni valakit, ám. valahová bevezetni, s
kilétét az illetőkkel tudatni. „Bizony te nagy bősé-
ges szerelmedet nekünk mutátád." Kinizsiné Imák.
Ugyan átv. ért. mondják holmi dolgokról is, melyek
bizonyos irányjelűl, tudomásul, utasításul stb. szol-
gálnak. Erén felhők etöt mutatnak. Az óra tizenkettőt
mutat. Ez mind oda mutat, hogy a dologból semmi sem
lesz. A kiatzott rétek arra mutatnak, hogy már régen nem
esett. Ez utóbbi példákból kitetszik, hogy önhatólag
is divatozik, különösen felható ragu viszonynevekkel.
Midőn tulajdonító ragu névvel jő viszonyba, ám. bizo-
nyos alakot, szint, formát vesz fel, s mint olyat
tünteti magát elé. Ö magát okosnak, szentnek mutatja.
Mindeddig becsületes embernek mutatta magát.

A mutat legközelebbi rokona: fitat (v. ö. FI-
TAT, FIT) továbbá rokon vele mond ige, minthogy
mindkettőnek czélja valamit tudatni, észrevétetni má-
sokkal ; de a különbség köztök az, hogy a mond ezt
hang által, a mutat pedig más jellel eszközli. Egyéb-
iránt mű mo gyökelemeik is rokonok, és pedig nem
csupán hangra, hanem 'alapértelemre is, mert mind-
egyikben alapfogalom a mofdtíáe, mozgat, amabban
a tagmozgás (pl. a motat, motoz származékokban);
ebben a szájmozdítás, különösen szájcsncsorítás, mit
a latin ostendit leginkább fölvilágosít, mely szerint
mutatni ám. ős tendere, a szájt kitolva ráirányozni
valamire. A monttro igében a mo v. mon szintén ro-
kon a magyar mond és mutat igék gyökeivel. A persa
nyelvben: neműden —= matatni.

Mi a mutat ige képzését illeti, valószínű, hogy
eredetileg csak műt volt, mint fát, slU, üt, s az át
nagyobb nyomatosság végett járult hozzá. Innen van a
gyakorlatos mut-ogat, mint sütöget, ütitget, fitogat.
Alakjára hasonló a motat, kutat, fitat igékhez. A régi
nyelvben mutat helyett eléfordul mutál is, honnan
leépmutaló ám. képmutató, és képmutalat ám. képmu-
tatás (Hypocrisis). Él e szókkal a Müncheni codex
írója. Máté 6. és. 28. E tekintetben oly viszony van
köztök, mint a szeretet és szerelem között, melyeknek
törzsökéi steret, és az elavult sterel.

MUTATÁS, (mnt-at-ás) fa. tt. mutatág-t, tb.
ok—, harm. szr. —o. Cselekvés vagy irányzó jel-
adás, mely által valamit tudatunk. Útmutatás. Úrmu-
tatát, Úrfelmutatás, midőn a pap a szent misében a
fölszentelt kenyeret és bort fölemeli. Kimutatás, mely
által valamit világosságra hozunk, pl. költségek ki-
mutatása. Bemutatás. Képmutatás. Mindezeket lásd
saját rovataik alatt

MUTATÉK, (mut-at-ék) fn. tt mutaték-ot. Lásd
MUTATVÁNY.

MUTATKOZÁS, (mut-at-koz-ás) fn. tt mutat-
kozás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Elétiinés,
láttatása. V. ö. MUTATKOZIK.

MUTATKOZIK, (mut-at-koz-ik) k. m.
koz-tam, —tál, —ott, pár. —zál. 1) Láttaíja magát,
elétünik, különösen gyakorlatos értelemben is. Né-
mely vadak csak esténként mutatkonak. Itt a tavat*,
mert a fecskét, gólyák már mutatkoznak. 8) Bizonyos
alakban, több helyen elétünik. A tzSUSk ét vetések
szépen mutatkoznak. A gyümölcs is jól mutatkozik. 3)
Tnlajd. ragu viszonynéwel ám. bizonyos alakot ölt
magara, valamihez hasonló azinben láttatja magát
Az időjárás állandónak mutatkozik. Szolgáin eíemte
igen hűnek és szorgalmasnak mutatkozott. A képmutató
nem az, aminek mutatkozik.

MUTATLAN,MUTATLANUL,(mut-atlan-iü)ih.
A nélkül, hogy valaki mutatná. Mutatlanvl ráakadni
az útra. Mutaüanul eligazodni valamin.

MUTATMÁNY, (mut-at-mány) fn. tt. mutat-
mány-t, tb. -oJb.L. MUTATVÁNY.

MUTATÓ, (mut-at-ó) mn. és fn. tt mutató-t.
Aki vagy ami valamit mutat Rendesen öszvetéve
használtatik, és pedig mint jelző a viszonynév előtt
áll, pl. mutatóujj, mutatótábla, mutatóveszszS, mutató-
óra. Midőn főnév gyanánt vétetik, öszvetételben a vi-
szonynevet követi, pl. képmutató, óramutató, útmutató,
tárgymutató, névmutató. Mutatóban küldeni valamit,
ám. megtekintés végett. V. ö. MUTAT.

MUTATÓIZOM, (mutató-izom) ősz. fn. Izom,
mely a mutatóujjnak közép izén húzódik által, s an-
nak kinyujtására szolgál. (Muscnlus indicator).

MUTATÓJEGYZÉK, (mutató-jegyzék) ősz. fa.
Jegyzék, mely bizonyos tárgy- vagy személyneveket
tartalmaz, hogy ezeket valamely nagyobb terjedelmű
iratban, könyvben könnyebben feltalálhassuk. Más-
kép : mutatótábla. Különösen a közforgalomban bi-
zonyos árúknak, vagy ezek árának, -a vámoknak stb.
/eljegyzése.

MUTATÓKÖNYV, (mutató-könyv) öaz.fa. Tör-
vényszékeknél, nagyobb hivataloknál v. üzleteknél
könyv, melyben a tárgy- vagy személynevek betű-
rendben fordulnak elé, a végett, hogy a bővebb tu-
dósításokat azokról illető helyeiken, pl. igtatókönyv-
ben, irat- vagy levéltárban, üzleti könyvekben stb.
könnyebben föl lehessen találni.

MUTATÓ NÉVMÁS, a nyelvtanban olyan név-
más, mely bizonyos dologra vagy személyre, vagy
ezek milységére utal; még pedig távolabb, és köze-
lebb ; amazok osztályába tartoznak: az, ama*, ugyan-
az, azon, és milységre vonatkozva : oly, olyan, olyas,
olyatén, amolyan; emezekébe : ez, emez. ime*, ugyan-
ét, ezen; s milységre vonatkozva : ily, ilyen, ilyet,
ilyetén, emilyen, imilyen.

MUTATÓÓRA, (mutató-óra) ősz. fa. Óramű,
mely egyedül az időjárást mutatja, és nem fit, külön-
bőztetésül az ütőórátóh
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MUTATÓ SZÓCSKA, a magyar népnyelvben
két igen egyszerű, egyetlen önhangzóval kifejezett,
de önálló szó létezik : a, e, melyek más mutató kife-
jezések nyomatékául szolgainak, pl. ott van ál ül
van e l oda menj a l ide jöjj el így folyt róla a v(*
e ! amott a tubában a l; de a melyekből számos több
szó ered, részint közvetlenül, részint öszvetétel által;
amazokhoz számítandók különösen a mutató névmá-
sok és igehatározók, az a néha o-vá s az « t-vé vál-

,'íozván, pl. ős, amaz, ott, oda, oly; e*, emec, üt, ide,
(régiesen: ede), ily (régiesen: ely) stb.; az öszveté-
teknél megemlltendők: ahol, ehol v. ihol, amint, ami-
kor, avagy, aki, ami stb.

MUTATÓTÁBLA, (mntató-tábla) ősz. fn. Ne-
vek és tárgyak jegyzéke bizonyos sorozatban, kivált
ha egyneműek. A mutaíótáblát ábéeterendben kétttíeni.
A könyv végére mutatótáblát írni, melyen a könyv-
ben eléfordnló tárgyak és személyek nevei följegyez-
vék. A mutatótáblán küenni a lapttámot, melyen a*
illető tárgyról vagy stemélyröl ttó vagyon.

MUTATOTT, (mnt-at-ott) mn. tt mutatódat.
1) Amit matattak vagy mutatnak. 2) Tettetett, ami
belsőleg más, mint kfilsőkép mutatkozik.

MUTATÓUJJ, (mntató-ujj) ősz. fn. A hüvelyk
mellett levő, második kézujj, minthogy rendesen ez-
zel szoktunk mutatni.

MUTATVÁNY, (mut-at-vány) fn. tt. mutat-
vány-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Azon tárgy, melyet
látás, megnézés végett kitűznek. Különösen, azon-
nemü tárgyakból egy-rész, melyről a többire ismerni
lehet Mutatványt küldeni valamely áruból. Továbbá
2) kicsinyben eléállított mű, melyből valakinek illető
képességére következtethetünk. Iskolai mutatványok
a tantdók rajtáiból, iratából. Próbamutatványok. 3)
sKJnészeti és más hasonló eléadások, látványos tár-
gyak és játékok szemléltetése valamely közönség
előtt, pl. mUovarok, kötéljárók vagy tánetotok mutat-
ványai.

MUTATVANYDARAB, (mutatvány-darab) ősz.
fn. Zenei mű vagy más eléadó művészeti szerzemény,
melyben valaki képességét különösen kitüntetheti.

MUTATVÁNYÍV, (mutatvány-ív) ősz. fa. A
nyomdászoknál ám. valamely nyomtatványból' az
első ív, melyet megtekintésül, illetőleg megítélésül
eléterjesztenek. A ttertonek mutatványivet küldeni.

MUTATVÁNYKŐ, (mutatvány-kő) ősz. fn. Bá-
nyászok nyelvén ám. kő, vagy érczdarab, melyet
matatás végett késbe lehet fogni.

MUTATVÁNYLAP, (mutatvány-lap) ősz. fn. 1.
MUTATVÁNYÍV.

MUTH, paszta Torna m.; helyr. Muth-ra, —ön,
—ról.

MUTI, (mut-i) némely tájakon tréfásan mond-
ják ,mntasd' helyett.

MUTOGAT, (mat-og-at) gyak. áth. mutogat-
tam, —tál, —ott, pár. mutogatt. Gyakran ismételve,
többször mutat valamit, vagy többfélét egyenként,

egymás után mutat. Valamely gyűjtemény ritkaságait
a vendégeknek mutogatni. Képeket, rajtokat, könyveket
mutogatni. Mindenfelé mutogatja magát. A kalmár
mtttogatja áruit. "— Ez igének gyöke műt, mint a
sütöget, nyüogat, iUSget, veteget, igéké süt, nyit, üt,
vet. V. ö. MUTAT.

MUTOGATÁS, (mut-og-at-ás) fn. tt. mutogatás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki
mutogat. Különösen jelent fitogtatást, vagyis némi
kevélységgel járó jeladást, mely által valaki akár
valódi akár képzelt jelességeire másokat figyelmez-
tet ; öszvetétellel is : magamutogatás.

MUTOGATÓ, (mut-og-at-ó) mn. és fn. tt. mu-
togató-t. Aki valamit ismételve, gyakran, vagy több-
félét mutat másoknak, pl. személy, ki valamely gyűj-
teménynek egyes tárgyait a nézőknek megnevezi, s a
tudnivalókat elmondja rolók.

MŰTŐS, falu Közép-Szolnok m.; helyr. Mu-
tot-ra, —ön, —ról.

MUTUJ, mn. tt. mutuj-t, tb. — ok. Egyűgyű,
bamba, gyámoltalan természetű. Erdélyi szó. Egynek
látszik a román mutu szóval, mely talán ismét a latin
mufo«-ból származott.

MÚZEUM, helyesebben: MÚZEUM, fn. tt.
mutéum-ot, harm. szr. —a v. —ja. Közelebbről a
hellén povffűor, távolabbról a hellén-latin muta
sióból eredett idegen nevezet, s jelent általán oly te-
remet vagy épületet, melyben különféle tudományos
eszközök és segédtárgyak öszve vannak gyűjtve.
Terméttettani ettkStök mutéuma. Nemteti mtaéum Pes-
ten, mely főleg pénz- v. éremgyűjteményi, természet-
rajzi, kép- és könyvtári osztályokból áll.

MUZULMÁN, fn. tt. muaulman-t, tb. —ok. Az
eredeti arab nwtxlem, többesben mostlemin-ból módo-
sított idegen szó, s ám. az izlamnak, azaz, igaz hitnek
vallója, mely alatt a Mahomed v. Mohamed hivei ér-
tetnek. Mind motelem, mind is*lam pedig ered stalama
igétől, mely ám. magát alávetni, megadni, hódolni,
különösen Istennek vetni magát alá.

MUZZOG, (mozz-og) önh. m. mvuog-tam, —tál,
—ott. Tompa mtws mwu hangon szól, snhog, zig.
Muttog a etép, mikor jó keményen csépelnek jó er&t
legények. Továbbá ám. zúgolódik, duzzog, haragjá-
ban fél önhangon mondogat valamit. Székely szó.
(Ferenczi János).

MUZSAJ, falu Sopron m.; helyr. Muuaj-ba,
—bon, —ból.

MUZSALY, NAGY— fala, KIS— puszta Be-
reg m.; helyr. Muttaly-ba, —bán, —ból.

MUZSDA, L MESGYE.
MUZSIKA, fn. tt. muttiká-t. A hellén-latin mu-

tiea szóból módosított név, mely a népnyelvben
agyán még általánosan divatozik, de a műveltebb élé-
adásban tene és tenéttet használtatik helyette. Nem-
teti muftika. TerVkmuftika. Munrikával járni. Mtt-
nüeát csinálni. Mtussikát tanulni. Értelmezését 1. ZE-
NE és ZENÉSZÉT szók alatt.

MUZSIKAÉBTŐ, 1. ZENEÉRTŐ.
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MUZSIKAI, (muznika-5) 1. ZENEI, ZENÉSZÉT!.
MUZSIKAIGAZGATÓ, 1. ZENEIGAZGATÓ.
MUZSIKÁL, (muzsika-al) önh. musrikál-t. Zenél,

vagy is bizonyos hangszeren vagy hangszereken
játszik.

„A faluban muzsikálnak,
Elmegyek én katonának." Népd.

1. ZENÉL.
MUZSIKAMESTER, 1. ZENEMESTER.
MUZSIKÁS, (muzsika-as) fn. tt. muzsUtát-t, tb.

—ok, harm. szr. —o. Népnyelven altalán oly sze-
mély, ki valamely zeneszeren játszik. Különösen,
a nemzeti és népies zenét művelő czigányokat érti
alatta a nép. 1. ZENÉSZ.

MUZSIKASZERZŐ, 1. ZENESZERZŐ.
MUZSIKASZÓ, (muzsika-szó) ősz. fn. Hang-

szerek szózata. Muzsikaszóval kitérni a násznépet.
Muzsikaszóval temetni a halottat. L. ZENESZÓ.

MUZSIKUS, fa. tt. mvffOau-t, tb. —ok 1. ZE-
NÉSZ.

MUZSLA, falu Esztergom, puszta Heves m.;
helyr. Síuzslá-n, —rá, —ról.

MŰ, a régieknél, sőt Erdélyben ma is ám. az
első személyes névmás többese: mi, vagy teljesen,
mini. L. MI, személynévmás.

MŰ, fn. tt müvet vagy müvet. Kicsiny, művecske
v. müvecske. Széles ért munka, vagyis, akár testi,
akár szellemi, akár mindkét nemű erőnek megfeszí-
tése bizonyos czélra. Pillanat müve. Szátadok müve.
Szorosabb értelemben maga az erű megfeszítése által
előállított, elkészült dolog. Minthogy azonban ha vala-
mi inkább csak testi erő használása által állíttatik elé,
azt ffltv-nek mondjuk, pl. kézmivek: tehát legszoro-
sabb ért. a mű szó alatt inkább csak a szellemi erő-
nek vagy egyszersmind a szelleminek is alkalmazása
és megfeszítése által létre hozott valami, pl. kép,
szobor, zene, költemény stb. értetik. Ez az 8 müve.
Szép müveket kéttíteni. SteUemi müvek, elmemüvek.
Müveket kő* nézetre kiáUtíani. Mesterművek, remek-
müvek. Mű dictéri a mestert. (Km.). „A legnagyobb
köttök sikerültebb müvei mindannyi tükör, melyben
az iró egész egyénisége vagy annak egyes oldalai
tűnnek fel." (Báró Eötvös József). Ellenben m(v-
nek, mint imént érintők, a mü-töl megkülönböztetve
inkább csak testi erő s ügyesség által készített vagy
létrehozott dolgot nevezünk. Innen kétmfvek, késtmí-
vet, nem pedig ,kézmüvek', kézműves, így különböz-
nek müvei és mivel, művész és míves. V. ö. MÍV.

A mii és munka v. eredetileg muka is rokon
szók; mert a mii nem egyéb, mint a mély hangú mű.
Valamint pedig ebben alapfogalom a mozgás: ugyan
ez rejlik a mű v. mí(v) gyökben is. A különbség köz-
tok az elfogadott szokás szerént főleg abban áll,
hogy a munka általános erőfeszítést, mozgalmat je-
lent, a mű pedig, sőt mív is némi ügyességet és mes
térséget föltételez; honnan pl. művelni, megművelni
vagy e helyütt szabatosabban: mfvelni, megmívelni

MŰALAK— MŰBŐLCSELET

a földet, többet jelent, mint munkáim, megmunkálni. A
mű vagy mív is tehát finomabb cselekvést, kiképzést
foglal magában, miért szabatosan csak olyan mun-
kákra illik, melyeket bizonyos szabályok szerént, és
mesterség! vagy tudományos kiképzés nyomán ké-
szített valaki, milyenek a mesteremberek, gyárosok,
az úgynevezett művészek vagy tudományos férfiak
munkái. Azonban a mű szónál, mint föntebb mon-
dók, ismét különbség tétetik mind a törzsben, mind
s származékokban az t* és K hangzók szerént, pL va-
mintmft mivelsz (mit csinálsz) ? mást jelent mint: mii
művelsz (mit képzési) ? azaz micsoda tudományt vagy
művészetet gyakorolsz ? vagy általán : szellemileg
mivel foglalkodol ? ügy mű és mío is különbözők.

Alakjára nézve azon egy tagú szók közé tarto-
zónak tekintethetik, melyek eredetileg rövidek (mint
munka szóban is), de nagyobb nyomatosság vagy
hangzatosság végett vagy véghangzójokat nyújtják
meg, vagy v hj toldalék hangokkal ejtetnek, mint
/e f é fej, di diu div díj, hi hiú hiv v. hib híj, ilyenek
a dó doh, ró roh, s maga a mű máskép : müv, mint a
megfelelő mi, máskép miv, sőt néha míh, pl. kdmivet,
Mátyusfőldön : kömihes.

MŰALAK, (mtt-alak) ősz. fn. Valamely műnek
külső csínja.

MÜALKAT, (mű-alkat) ősz. fn. Valamely mű-
nek szerkezeli formája, vagy egész szervecete, mint
öszvcállított egész. Gépek, gőzhajók, mozdonyok *&•
alkata.

MŰALKOTÁS, (mű-alkotás) öes. fa. Valamely
műnek előállítása, művészi készítése.

MÜÁROS v. —ÁRUS, (mű-áros v. — árus) öss,
fn. Ki úgynevezett szépmüvekkel kereskedik, milye-
nek, képek, aczélmetszetek, rajzok, hangművek «tb.

MŰBARÁT, (mű-barát) ősz. fn. Személy, ki a
szépmüvészetet és szépmüveket kedveli, pártolja, ám-
bár ő maga nem azon mértékben gyakorolja, hogy
művésznek tartathatnék ; másképen: műkedvelő'.
(Dilettáns).

MÜBECS, (mű-becs) ősz. fa. Valamely műnek
belső értéke.

MŰBIRÁLAT, (mtt-birálat) ősz. fa. Valamely
szellemi műnek vagy működésnek az elméleti ét
gyakorlati széptan szabályai szerénti megítélése. Át
elfogulatlan ét teljét kiképzetttégen alapuló műbirálat
elősegíti a műoettet tokélyesblüétét.

MÜBIRÁLATI, (mü-birálati) ősz. mn. Mübirála-
tot illető, arra vonatkozó. Éten festmény vagy építmény
mübirdlati nempontbólnem mindenkifogát nélkül való.

MÜBIRÁLÓ, (mfi-biráló) 1. MÜBIRÓ.
MÜBIRÓ, (mü-biró) ősz. fa. Személy, ki assép-

müvek fölött ítél, azok érdemeit, jelenségeit, illetőleg
hibáikat, gáncsaikat stb. kimutatja. Máskép : müité*.
Szélesb ért ki az iparmüveket megvizsgálja s érde-
meik szerént méltányolja, vagy gáncsolja.

MŰBŐLCSELET, (mii-bölcselet) ősz. fa. El-
méleti szabályok ffirkészése a művészetről vagy an-
nak egy vagy több ágáról.
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MŰCSARNOK, (mü-csarnok) ősz. fn. Csarnok
vagy terem, melyben különféle szépmüvek és ipar-
művek példányai köz megtekintés végett ki vannak
állítva. Különösen a képzőművészek ú. m. szobrá-
szok, festészek, aczélmetszó'k műteremé.

MÜCSIN, (mü-csin) ősz. fa. Csín, illetőleg kel-
lemes forma, valamely képzőmttvön, pl. festményen,
szobron.

MÜDÜHÖNCZ, (mü-dühöncz) ősz. fn. Oly mű-
barát vagy szépmüvész, ki az általa kedvelt szép
müvek iránt túlságos, szinte dühösséggel határos
tzenvedélylyel viseltetik.

MÜEGÉSZ, (mű-egész) ősz. fn. Valamely mű-
nek őszves alkata.

MŰEGYETEM, (mű-egyetém) ősz. fn. Taninté-
zet, melyben általán a müipart, és kereskedést elő-
mozdító ismeretek a lehető legnagyobb terjedelem-
ben és tudományos rendszerben adatnak elé. (Polytech-
nicum). Némely műegyetemekben, pl. a párizsiban,
képeztetnek az ifjak hadi tudományok elemeire is.

MŰEGYETEMI, ősz. mn. Műegyetemet illető,
ahhoz tartozó, arra vonatkozó stb. Műegyetemi tanul-
mányok, kürtietek, eulOfzük. V. ő. MŰEGYETEM.

MŰEGYLET, (mű-egylet) ősz. fn. Művészek- s
műkedvelőkből álló egylet, melynek czélja a művé-
szetet pártolni, előmozdítani és terjeszteni.

MÜEL, MÜELKEDIK, régiesek miivel, müvel-
ketKk helyett.

MÜÉLV, (mű-élv) ősz. fn. Szellemi élv, melyet
a szépmüvek hatása kelt bennünk.

MŰEMLÉK, (mű-emlék) ősz. fn. Emlék, mely
művészeti becscsel bír.

MÜEESZÉNY, (mű-enzény) ősz. fn. Nők er-
szénye, melyben varró, kötő stb. eszközeiket tartják,
vagy magukkal hordják.

MÜERTELEM, (mű-értelem) ősz. fa. Valamely
mű vagjr művészet szabályainak ismerete. V. ő.
MŰÉRTŐ.

MŰÉRTŐ, MÜÉRTÖ, ősz. fn. Személy, ki bi-
zonyos műnek, vagy művészetnek szabályait ismeri,
ki a müvekről alapos ítéletet képes hozni, ba szinte
ő maga azon művészettel gyakorlatilag nem is fog-
lalkodnék vagy foglal kodott volna.

MÜÉRZÉK, MÜÉRZELEM, MÜÉRZET, (mű-
ének v. érzelem v. érzet) ősz. fn. Természetes haj-
lam a szépmüvek iránt, természetes fogékonyság
mindenre, ami a művészet körébe vág, különösen a
gyakorlatban a művészet kellékeinek elméleti öntu-
datosság nélküli feltalálása, alkalmazása. Finom mii-
énét.

MÜESZTERGÁLYOS, (mü-esztergályos) ősz.
fn. Különösen finom, mesterséges müveket készítő
esztergályos.

MÜFESTŐ, (mű-festő) ősz. fn. Festő, ki a kel-
méket, szöveteket, különféle színekkel, virágos, ha-
bos rajzokkal stb. tarkázni érti,

MÜFOGÁS, (mtt-fogás) ősz. fa. A gyakorló mű-
vészetben a kivitel könnyebbitésének vagy ügyesség
megszerzésének módja, melyet öntudatosan csak az
avatott művészek ismernek.

MÜGE, fn. tt mügét. Növénynem a négyhíme-
sek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje fo-
gai alig vehetők ki; bokrétája harangalaku v. töl-
cséres, három-négy hasábu; két magva gömbölyiided ;
levelei csillagosak. (Asperula). Fajai: szagos, ugari,
kalászos, festői, veresfiat, górnyaku müge.

MŰGOND, (mű-gond) ősz. fa. Pontosság, me-
lyet valaki azon szabályok alkalmazásában és kivi-
telében követ, melyek bizonyos műnek eléállítására
szükségesek. KülSnfo műgonddal késteüett festmények,
stobrok, versesetek.

MÜGYAKORLÓ, (mű-gyakorló) ősz. fa. Ki va-
lamely müvei tüzetesen foglalkodik, s abban képezi
magát Műgyakorló ifjak, növendékek.

MÜHAJLAM, (mű-hajlam) ősz. fa. Hajlam, il-
letőleg természeti vonzalom, valamely szépmüvé-
szetre.

MŰHELY, (mű-hely) ősz. fa. Hely, illetőleg
szoba, vagy akármely zárt tér, hol mesteremberek és
legényeik ipannfveket készítenek. Szabók, vargák, csiz-
mának mühelye. KovácsmVhely, atztaloimOhely, laka-
totmühely. Kádár műhely, bognármtthely. Ide tartozik
a borbélymühely is. A népnyelvben, legalább bizonyos
tájakon: míhely. Azon szobát, vagy lakot, melyben
szépmüveket készítenek, némi különböztetós végett,
műteremnek mondjuk. Szobraitok, festenek műteremé.

MŰIGÉNY, (mü-igény) ősz. fa. Igény, mely az
illető művészethez vagy művészeti tárgyhoz megki-
vántatik.

MŰINTÉZET, (mü-intézet) ősz. fn. Általán in-
tézet, melynek czélja főkép a művészeteket pártolni,
elémozdítani, s az azokba vágó szakismereteket bár-
mimódon terjeszteni.

MÜIPAR, (mű-ipar) ősz. fa. Ipar az úgyneve-
zett kézmívekben, hová a gyármivek is tartoznak.
A müipart elömotditani.

MÜISKOLA, (mü-iskola) ősz. fa. Általán is-
kola, tanintézet, melyben az illető növendékek leg-
inkább az iparágakra vonatkozó tudományokból ok-
tatást nyernek. L. MÜTANODA.

MÜISMERET, (mű-ismeret) L MÜERTELEM.
MÜ1SMERÖ, (mü-ismerő) 1. MÜÉRTÖ.
MÜITÉSZ, (mü-itész) ősz. fa. 1. MÜBIRÓ.
MÜITÉSZET, (mü-itészet) ősz. fa. 1. MÜB£-

RÁLAT.
MÜIZLÉS, (mű-ízlés) ősz. fn. A széptan sza-

bályainak helyes felfogása valamely művészetben.
MÜJELLEM, (mű-jellem) ősz. fa. Valamely

művészeti tárgynak lényeges sajátsága.
—MŰK, 1. SZEMÉLYNÉVMÁS.
MÜKAPTA, (mű-kapta) 1. MINTAIDOM.
MÜKEDVELÉS, (mü-kedvelés) ősz. fa. A szép-

müvek s művészetek iránti tettleges vonzalom, ha-
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szinte valaki annyira nem gyakorolja az illető müvé-
scetet, hogy a művészi neveseire igényt tarthatna.

MŰKEDVELŐ, (mü-kedvelö), 1. MÜBARÁT.
MÜKEDVELŐSÉG, (mű-kedvelőség) ősz. fa.

Tulajdonság, melynél fogva valaki műkedvelőnek te-
kinthető. (Dilettantismne).

MÜKERESKEDÉ8, (mfi-kereskedés) ősz. fa.
Kereskedés, melynek árucrikkeit szépmüvek, [ú. m.
képek, rajzok, metszetek, zenemüvek stb. teszik.

MŰKERESKEDŐ, 1. MÜÁRUS.
MÜKERTÉSZ, (mü-kertész) ősz. fa. Kertész,

ki a kertek, különösen díszkertek és díuvirágok, dísz-
növények mívelését a finomabb ülés, illetőleg szép-
műtan szabályai szerént mesterségesen üsd.

MÜKERTÉSZET, (mfi-kertészet) ősz. fa. Ker-
tészet, melyben a díszkerti munkálatok kiképzett mű-
kertésc által teljeeíttetnek, iUetőleg vezettetnek.

MÜKERTESZETI , (mfi-kertészeti) ősz. mn.
Műkertészetet illető, arra vonatkozó. líűkertéiteti sta-
bályok. MűkertésMti képtettség.

MÜKIÁLLÍTÁS, (mű-ki-állítás) ősz. fa. Ipar-
művek és szépmttvek, köz látvány és megbirálás, ille-
tőleg jutalmazás végettí kiállítása. Újabb időben más-
képen : miitárlat.

MŰKINCS, (mű-kincs) ősz. fa. Kincs, melynek
értéke valamely szép műben vagy művekben fekszik.

MŰKIVÁNALOM, (mü-kivánalom) ősz. fa. Kí-
vánalom (postulatum), mely az illető művészetre vagy
művészeti tárgyra vonatkozik.

MÜKÖCS, fa. tt. mUköct-öt. Növénynem az öt-
hímcsek seregéből és egyanyások rendéből; virágzata
crnyős, galléros, bokrétájának nyaka tojásdad, torko-
lata ikrás; tokja gömbölyű, egyrekeszű, ötnyílású.
(Androsace, a görög eredeti utánam, férfierő). Fajai;

nagy, gór, éstaki, gyapjas, köd-, tompalevelü miiköcs
Köznéven a gyapjast nevezik különösen mfiköcsnek,

MÜKÖCSDARAVDJAG; (müköcs-dara-virág)
Ősz. fa. Növényfaj a daravirágok neméből; tőkocsá-
nya két-három leveles ; levelei hosszúdadok, tompák,
kemények, csipkések; virága 'fehér. (Draba andro-
sacea).

MÜKÖCSKŐTÖR , (műköcs-kőtör) ősz. fa. Nö-
vényfaj a kotorok neméből; levelei láncsásak, tompák,
szőrösek, szára leveletlen, két-három virágú. (Sari-
fraga androsacea).

MŰKÖDÉS, (mfi-köd-és) fa. tt. müködés-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. Bizonyos művel való foglalko-
dás, bánás. Különösen, hivatalos elbánás, eljárás.
Át újonnan kinevetett tisztviselők legott elkezdték mű-
ködéseiket. Valakit akadályozni működéseiben. A bizott-
ság bevégette működését.

MŰKÖDIK, (mű-köd-ik) k. m. mtiköd-tem, —tél,
—ott. Bizonyos művel, munkával foghükodik. Külö-
nösen, rábízott, magára vállalt, hivatalos dologban
eljár. A bizottságok szorgalmasan miíködnek. Az ügy-
védek működnek védencteik Ügyeiben. Régiesen : mtíel-
kedik, mint munkál, munkálkodik.

MŰKÖDŐ, (mfi-köd-ő) mn. tt. mtlködö-t. Bizonyos
művel, munkával foglalkodó; megbízatásában eljáró.
Különösen aki valamely művészet elsajátításában gya-
korolja és képesíti magát. Működi) tag valamely, egy-
letben, pl. zenénetiben, aki ennek eléadásaiban vagy
eléadatni szokott mutatványaiban tettleg vészen résxt

MŰKOR, (mű-kör) ősz. fa. 1) Tér, melyen va-
lakinek működnie lehet, szabad, kell, vagy melyen
működni szokott. Némely tisztviselőit műkőre csak egy
városra, másoké egét* kerületre kiterjed. 2) Azon tár-
gyak mennyisége, melyek körül működik, melyekkel
foglalkodik valaki. Meghatáromi a bírák műkSrtí. Jft-
körömben iparkodom mindent megtenni, ami láttuk
tőlem.

MÜKÖRI, (mű-köri) ősz. mn. Mükört UleM,
műkörre vonatkozó.

MULATÓ, (mű-látó) ősz. fa. Építéseknél a>;U~
lető mesteremberekre felügyelő személy. Köz, idegen
elnevezéssel : pallér.

MŰLELKESÉDÉS , (mű-lelkesedés) ősz. ín.
Nemes buzgalom a művészet vagy annak előmozdítása
iránt.

MÜLOVAG, MÜLOVAR, (mű-lovag v. -lovar)
ősz. fa. Lovag, ki lóháton, mesterséges szökéseket,
lejtéseket stb., látványul, a közönség mulattatására
visz vagy vitet véghez.

MÜMALOM, (mű-malom) ősi. fa. A közönsé-
gesnél mesterségesebb szerkezettel, pl. gőzgépekkel,
hengerekkel stb. fölkészített és működő malom.

MŰM ARAD VANY, (mű-maradvány) ön. fa.
Régibb időből fenn levő, akár egész mű, akár csak
műtöredék.

MÜMODOR, (mű-modor) ősz. fa. Modor, fogás
valamely mű eléállitásában.

MŰNYELV, (mű-nyelv) ősz. fa. Általán nyelv,
mely a müipari, művészeti és tudományos tárgyak élé-
adására szükséges szókat és kifejezéseket foglalja ma-
gában, különböztetésfil a közönséges társalgási nyelv-
től. A műnyelv lényegét az úgynevezett mustok te-
szik. Kovácsok, asztalosok mttnyefoe. Festetlek, stobrá-
tzok műnyelve. TermésteOudósok, bölcsetek, vegyest*
műnyelve. Szélesb ért. irói nyelv, melynek már ter-
mészeténél fogva a közönséges, népies nyelven fölül
kell állania.

MÜÖSZTÖN, (mű-ösztön) ősz. fa. Természetes
hajlam és vonzalom a művészet iránt

MÜÖTVÖS, (mű-ötvös) ősz. fa. Ötvös, ki mes-
terségében művészi tárgyakkal foglalkodik, lünek ké-
szítményei művészeti értékkel bírnak.

MŰPART, (mű-part) ősz. fa. Mesterségesen ké-
szült ki- és berakodási hely a vízbe vagy part hosz-
szábau építve. Szélesebb értelemben az ily rakodó
partok közelébe eső egész térség is. Francziául: quai,
e ez után a németben : Kai v. Kaje. (Kenessey Al-
bert.) Némelyek szerént : kopárt, de ez lehet termé-
szetes is.
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MÜPÁBTOLÁS, (mű-pártolás) ősz. fn. A mű-
vészetnek alkalmilag az arra szolgáló eszközökkel
előmozdítása, vagy előmozdításában kimutatni szokott
törekvés.

MÜRÉGISÉG, (mű-régiség) ősz. fn. Művészeti
tárgy, mely 'a régi korból még fennáll akár egész-
ben, akár csak maradványaiban.

MŰREMEK, (mtt-remek) ősz. fn. Oly mű, me-
lyet a maga nemében remeknek mondhatunk, más-
kép : remekmű. V. ö. REMEK, (2)

MÜREMEKLÖ, (mű-remeklő) ősz. fn. Művész,
kit a maga nemében remeknek mondhatunk; máskép :
remekművem. (Virtuóz).

MÜRÉV, (mű-rév) ősz. fn. Kikötő-medencze, t.
i. Kenessey Albert szerént, a hajók bizton tartására
mesterségesen készült kikötő ; minő valamely gyártó
medencze is, raktárakkal körűlépitve, hogy a hajók
kényelmesen rakodhassanak; rendesen a pyártóme-
denczén belül van, hogy a benne levő hajók az épí-
tés alattiaknak ne alkalmatlankodjanak, belső mű-
rév. (Docke, Hafendocke).

MÜRITKASÁG, (mű-ritkaság) ősz. fn. Művé-
szeti tárgy, mely csak kevés helyen vagy kevés mű-
tárban található.

MŰROKON, (mű-rokon) ősz. fn. Személy, ki
egy másikkal hasonnemii művel, különösen művészet-
tel foglalkodik. A zenészek egymásnak mürokonai.

MÜROKONSÁG, ősz. fn. Rokonság azok között,,
kik hasonnemű művészetet-űznek. A szobrász a fes-
téstszel mürokontágban van.

MŰSEGÉD, (mű-segéd) ősz. fn. Személy, ille-
tőleg műgyakornok, ki akár műiparos, akár művész
mellett segédképen munkálkodik.

MÜSOROZAT, (mű-sorozat) ősz. fn. Szinpadon,
nyilvános hangversenyeken stb. eléadandó műdara-
bok jegyzéke.

MÜSZABÁLY, (mű-szabály) ősz. fn. Szabály,
melyet bizonyos mű készítésében követni kell, hogy
némileg sikerüljön. Műszabályok szerént éptíeni. Mii-
szabályok ellen véteni. Műszabályok szerént ítélve e
müvet lehetetlen nem gáncsolni.

MÜSZABÁLYOS, (mű-szabályos) ősz. fn. Mű-
szabályok szerint csinált, képzett, készített, szer-
zett stb. Műszabályos emlékszobor, tájkép. Műszabá-
lyos vertek.

MÜSZABÁLYOSAN, (mű-szabályosan) ősz. ih.
A műszabályoknak megfelelőleg.

MÜSZEKRÉNY, (mű-szekrény) ősz. fn. Kis
szekrény kemény papirból, szalmából stb., melyben
a nők varró, kötő stb. eszközeiket tartják, s maguk-
kal hordják.

MUSZELLEM, (mű-szellem) ősz. fn. Minden,
a mi a művészetre kedvezőleg hat, mint : műér telem,
nüvonzalom, műérselem, műpártolás stb.

MŰSZER, (mű-szer) ősz. fn. Általán mindenféle
eszköz, melyeket az iparmívesek és művészek hasz-
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nálnak munkálataikban. Saélesb ért. akármiféle mun-
kára és műtétre szükséges eszközök. Sebészek, fogor-
vosok műszerei. Kertészek, füldmivesek műszerei. Népies
nyelven : szerszám.

MÜSZERCSINÁLÓ, (mű-szer-csináló) ősz. fn.
Kézmíves, ki különösen műszereket, pl. sebészeknek
valókat készít.

MŰSZERÉSZ, (mű-szerész) ősz. fn. 1. MÜSZER-
CSINÁLÓ.

MÜSZERETET, (mű-szeretet) ősz. fn. A művé-
szetnek lelki hévvel gyakorlása.

MÜSZERKEZET, (mű-szerkezet) ősz. fn. Va-
lamely mű egyes alkatrészeinek az illető mesterség
v. 'művészet szabályai szerént egybeillesztett állapota.

MÜSZERZEMÉNY, (mű-szerzemény) ősz. fn.
Leginkább a zenészeiben használt szó s jelent vala-
mely zenedarabot, amennyiben valaki annak szer-
zője. (Compositio).

MŰSZÓ, (mű-szó) ősz. fn. Egyes szók, melyek a
mesterségekben, művészetekben, tudományokban, vagy
különös üzletekben, foglalatosságban eléforduló tár-
gyakat és fogalmakat sajátnemüleg kifejezik. A mes-
teremberek műszavait öszoeirni. Festészeti, szobrászati,
zenészeit műszók. Az idegen tudományos műszókat
mfgmagyartíani.

MŰSZÓBA, (mű-szoba) ősz. fn. Sz^ba, melyben
valaki rendesen működni, bizonyos kézmivet, művé-
szetet', tudományos foglalkozást stb. gyakorolni szo-
kott ; dolgozószoba. V. ö. MŰTEREM.

MÜSZORGALOM, (mű-szorgalom) ősz. fa.
Szorgalom, munkásság, melylyel valaki bizonyos
iparágat vagy művészetet űz, gyakorol.

MÜSZÓTÁR, (mű-szótár) ősz. fn. Műszók gyűj-
teménye, illetőleg műszókat tartalmazó könyv. Böl-
csészeti, mennyiségtani, vegytani, természettudományi,
torvénytudományi müszótár. V. ö. MŰSZÓ.

MÜTAN, (mű-tan) ősz. fn. Széles ért. akármi-
féle mű készítésének szabályait tárgyaló tan. Külö-
nösen, mely a inüiparra vonatkozó ismereteket adja
elé. (Technológia).

MÜTANÁR, (mű-tanár) ősz. &. Mütan szabá-
lyait rendszeresen eléadó tanár.

MŰTANI, (mű-tani) ősz. mn. Műtant tárgyazó,
azt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Mütani nyil-
vános eléadások, felolvasások.

MŰTANODA, (mű-tanoda) ősz. fn. Tanoda,
melyben az iparra, kereskedésre vagy művészetre is
tudományos szakismereteket szerezhetni, habár nem
azon terjedelemben, mint a műegyetemen.

MÜTAPINTAT, (mü-tapintat) ősz. fa. 1. MŰ-
ÉRZELEM.

MÜTÁR, (mű-tár) ősz. fn. Tár, illetőleg egy
vagy több teremből álló helyiség, hol bizonyos nemű
művek le vannak rakva, vagy mutatványul kiállítva.

MŰTÁRLAT, (mű-tárlat) ősz. fn. Müvek, külö-
nösen képzőművek, pl. képek, szobrok'stb. kiállítása
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valamely teremben, csarnokban mutatvány, s köz meg-
tekintés végett Állandó mütárlat, mely folytonosan
uj.es új műveket állít ki.

MÜTÁBS, (mtt-társ) ősz. fű. Kik ugyanazon
müvei foglalkodnak, kik egy művészetet gyakorol-
nak, azok egymásnak mtttársai. Különösen egy mű-
helyben, vagy mttteremben dolgozó társak.

MÜTÁRSASÁG, (mű-társaság) ősz. fo. Társa-
ság azok között, kik egynemű iparművet vagy művé-
szetet űznek, vagy kik ugyanazon műhelyben, műte-
remben dolgoznak.

MŰTEREM, (mü-terém) ősz. fn. Terem, mely-
ben különösen a képzőművészek, ú. m. festészek,
szobrászok, metszők munkálkodnak, kfilönböztetésűl
a mühely-töl, melyben iparosok, kézmi vesék dol-
goznak.

MŰTERMÉK, MÜTERMÉNY, (mű-termék v.
—termény) ősz. fn. Főleg a művészetre vonatkozó,
művészetbe vágó elmeszűlcmény.

MÜTERV, (mű-terv) ősz. fn. Valamely mÜ ki-
vitelét czélzó terv.

MŰTÉT, (mű-tét) ősz. fn. L. MÜTÉTEL.
MÜTÉTEL, (mű-tétel) ősz. fű. Orvosi eszközök

által végbez vitt mű valamely beteg testen vagy ta-
gon. Sebesei, állatorvosi mUtéttl.

MÜTEVÖ, (mű-tevő) ősz. fii. Sebész vagy orvos,
vagy műértő, ki a kór testeken vagy tagokon bizo-
nyos metszést, vágást, 'fiirészelést stb. visz véghez,
pl. midőn a vízhólyagból a követ kimetszi, a lábat
elfűrészeli stb.

MŰTŐ, L MÜTEVÖ.
MÜTÖREDÉK, (mű-töredék) ősz. fn. Valamely,

kivált régi műremeknek egyes meglevő, megmara-
dott része.

MÜTÖZ8, pmü-tőzs) ősz. fn. Szokottabban 1.
MÜKERESKÉDÉS.

MÜTUDALOM, (mü-tudalom) 1. MÜISMERET.
MÜTUDOMÁNY, (mű-tudomány) 1. MÜTAN.
MÜÜGYESSÉG, (mű-ügyesség) ősz. fn. Ügyes-

ség, melylyel valaki bizonyos kéV.mivek vagy szép-
művek eléállításában bir.

MÜVAKOLÁS, (mű-vakolás) ősz. fii. Míiva-
kolattal dolgozás. V. ö. MÜVAKOLAT.

MÜVAKOLAT, (mü-vakolat) ősz. fn. Gipszva-
kolat, vagyis zúzott fejér márványból és gipszből ké-
szített vakolat, mely czifrázatoknál domború mun-
kálatokra használtatik. (Olaszul: stucco, innen : ttuc-
catur, mtivakolattal készült munka). A közéletben
minden szobai felső padlat vakolását így nevezik.

MŰVEL, v. MŰVEL (mü-v-el) áth. m. müveit.
1) Általában tesz, cselekszik, csinál valamit Jót,
rotxai művelni. MŰ művelte t Egét* nap semmit sem
művel. Ez értelemben az általános pyelvszokás sze-
rént inkább: mivel. 2) Valamit bizonyos szabályok
vagy mód szerént munkál, bizonyos czélra alkal-
massá tesz. Kertet, teoTSt, földet művelni. Ez is szó-

kottabban és szabatosabban : mivel. 8) A testi vagy
szellemi tehetségeket képezi, idomítja, nemesíti, fino-
mítja stb. A tana, lovaglát, vivát művelik a tettet, t
a zene, festészet, tudományok stb. a lelket. A lelki te-
hetségeket olvasás, tanulás által művelni. Magát ét
másokat kiművelni. Ezek szerént szabatosan, sőt a
közéletben is: mit miveltz t ám. mit csinálsz ? mivel
foglalkodol ? (általában); mit művelte t pedig azt je-
lenti : szellemileg mivel foglalkodol ?

A régieknél, pl. Margit életében, Benigna
imakönyvében, Debreczeni legendáskönyvben, köz-
bevetett v nélkül is: műéi v. műéi, v. miéi, honnan a
mlíelkedik, müelkedet származékok is, mint fwd, fyal-
kodik, fuaUcodát. V. ö. MÜ.

MÜVÉLEMÉNY, (mű-vélemény) ősz. fa. MSér-
tők, mübirák véleménye valamely műről.

MÜVELÉS, (mű-v-el-és)fn. tt. műveleti, tb. —ét.
harm. szr. —e. l) Általán tevés, cselekvés, csinálás.
Jónak, rasznak müveléte ; Szokottabban és a szabatossá-
got tekintve: mivelés. 2) Képzés, idomítás bizonyos
czélra, és szabályok szeréut Földművelét, kertművelés,
stSlömUvelét. Ez is inkább mivelés : földmivelét, kertmi-
veiét, seolomwelés. 3) Különös és saját értelmében a
testi vagy lelki tehetségek képzése, idomítása. V. ő.
MŰVEL.

MÜVELET, (mü-v-el-et) fn. tt művelet-ét, hann.
szr. —e. l) Általán tett, cselekedet, müvelés által
véghez vitt valami; ez inkább : mivelet. 2) Szellemi
vagy szellemivel összekötött foglalkodás eredménye.
V. ö. MŰVEL.

MŰVELETLEN, (mtt-v-el-etlen) mn. tt mtoe-
letlen-t, tb. —ék. 1) Általában testi dolgokra vonat-
kozólag, ami eredeti, nyers, idomítatlan állapotban
van, mit bizonyos czélra és szabályok szerént nem
képeztek, nem javítottak stb. Műveletlen földek, réttk,
kertek, ttSISK; szabatosabban: miveletlen. Megfelel
neki ez értelemben a parlag, ugar. 2) Személyre vo-
natkozólag különösen szellemi s erkölcsi értelemben
ám. kinek kiváltkép lelki tehetségei kifejlődve, ké-
pezve, idomítva nincsenek. Műveletlen ember. Nyer-
sebb kifejezéssel és nagyítva: bárdolatlan, faragat-
Ián, durva, otromba. Innen átv. ért mondják az ily
embernek tetteiről, és tulajdonságairól. Műveletlen
beteld, nevetét. Műveletlen bánásmód, taglejtét. Műve-
letlen hangok, éneklét. Határozóként ám. műveletlenül,
müvelés nélkül. Műveletlen (miveletlen) hagyni a fűi-
det. Műveletlen visflni magát. V. ö. MŰVEL.

MÜVELETLENSÉG, (mü-v-el-etien-ség) fo. tt
müveletlenség-ét, harm. szr. —e. Különösen személyre
vonatkozólag ám. a testi és szellemi tehetségeknek
nyers, kifejtetten, idomítatlan állapota, vagy tulaj-
donsága. Keményebb kifejezéssel: durvatág, nyerte-
ség, otrombatág, faragaüantág, bárdolaüantág. MŰM-
letlentége minden teavából ét tettéből küáttsii. V. ő.
MŰVELETLEN.

MŰVELETLENÜL, (mü-v-el-et-len-fil) ih. 1)
Műveletlen vagyis miveletlen állapotban, természet
adta alakjában. Miveletlenül hagyott kertek, tiSISt,
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földek. Hegfelel neki a parlagul, ugaron. 2) A testi
6a lelki tehetségek kiképzése, idomítása, nemesítése
nélkül; keményebben szólva: durván, nyerten, otrom-
bául, faragatlanul, bárdolaÜanul. Műveletlenül nőni
fel. Műveletlenül elhanyagolni a szellemi tehetségeket.
Különösen ám. műveletlen módon, durva emberek
szokásaként Műveletlenül viselni magát. Műveletlenül
megtámadni valakit. MUoeletlentti hánynivetni keséit.

MÜVELKÉDÉS, (mü-v-el-kéd-és) fn. tt. müvei-
kédét-t, tb. —ék, harm. szr. —«. Folytonos müvelés
tevés, cselekvés, munkálkodás, vagy egyszerűen is:
tett, cselekedet Régies. Hogy látták tű jó müveiké-
détteket, (üt videant opera vestra bona Münch. cod.
Máté 5.).

MÜVELKÉDET, (mfi-v-el-kéd-et) fű. tt müvei-
kédet-ét, harm. szr. —e. Tett, cselekedet, különösen
erkölcsi tekintetben véve. „János kedig mikoron hal-
lotta volna Krisztusnak müvelkedetit" (Münch. cod.
Máté XI.). „Mert valának ő mfivelkedetök gonoszok."
(U. o. János. IU.). Margit életében stb. müelkedet.

MÜVELKÉDIK, (mü-v-el-kéd-ik) k. m. müvel-
kéd-tem, —tél, —étt. Régiesen ám. munkálkodik.
„Hat napok vadnak, kikben kell mttvelkedni" (ope-
rari. Müncheni codex. Lukács XIII.).

MŰVELMÉNY, MÜVELMÉNY, (mfi-vel-mény)
fa. tt művelmény-t, tb. — ék L. MÜVELET.

MŰVELŐDÉS, MŰVELŐDÉS, (mü-v-el-ő-d-és)
fn. tt müvelSdés-t, tb.—ék, harm. szr. —e. Állapot,
midőn valakinek tehetségei művelődnek. Művelődést
elömotdUÓ eszközük. Ás emberi müvelödét története. V.
ö. MŰVELŐDIK.

MŰVELŐDÉSI, (mü-v-el-ö-d-és-i) mn. tt mü-
velödéti-t, tb. —ék. Művelődést illető, arra vonatkozó.
Művelődési eszközök, alkalom.

MŰVELŐDIK, MŰVELŐDIK, (mü-v-el-ő-d-ik)
belsz. m. müvelöd-lem, —tél, —ölt. Testi és lelki
tehetségei fejlődnek, nemesednek, idomulnak. Fino-
mabb körökben művelődnek ás ifjak erkölcsei. Olvasás,
tanulás, utasát által müvelSdik ás est. ,

MŰVELT, MŰVELT (mü-v-el-t) mn. tt.müvelt-et.
í ) Testi tárgyakat illetőleg, amit valamely czélra és sza-
bályok szeréntképeztek,idomítottak. Művelt földek, ker-
tek. Jól müveit isSISk, erdők, szabatosabban: mivelt. 2)
Személyről szólva ám. kinek testi és lelki tehetségei ki-
fejlődve, képezve, finomítva, nemesítve vannak. Művelt
férfiak, nők. Művelt franczia, angol nép. Müveit katonák.
Müveit tártatág. Különösen a társas viszonyokat ille-
tőleg ám. fiuom erkölcsit, udvarias, az Hiedelem sza-
bályaiban elméletileg és gyakorlatilag jártas. Müveit
udvari ember. Müveit bánásmód, beszéd.

MŰVELTSÉG, (mü-v-el-t-ség) fn. tt. müvelt-
ség-ét, harm. szr. —e. Müveit állapot vagy tulajdon-
ság. Ellentéte: műoeletlentég. Különösen szellemi ki-
képzettség, erkölcsi nemesség, társadalmi finomság,
udvariasság. Ssásadunk műveltsége. V. ö. MŰVELT.

MŰVES, L MÍVES. A Bécsi codexben különösen
annyi is mint aram/míves (aurifex).

MŰVES. 1. MÍVES.
MŰVÉSZ v. MŰVÉSZ, (mtt-v-ész) fn. tt. roií-

vész-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Szoros ért. személy, ki
valamely szépmüvészetet gyakorol, milyenek a festé-
szek, szobrászok, képmetszők, zenészek, s néha ide Bo-
roztatnak a költők is. Nemesebb ért oly személy, ki a
szépművészet egyik vagy másik nemében kitünőleg
jeles. Szélesb ért viselik e nevezetet a színészek és
tánczosok is, kik t L működéseiket nemesebb fokra
emelni képesek. Hibásan s némi rátartós igényből
használják e nevet néha a kézmivesek is, pl. nemzeti
lábbeli müvét*. Általán a kézmíveket inkább csak
testi Ügyességgel gyakorlók szabatosan mívesek; de
ha kézmüvök finomabbnemü s nagyobb ügyességet
igényel, mondhatjuk műveseknek is, pl. aranymű-
ves, ezüstmüves, óraműves. V. ö. MŰ, MŰVEL.

MŰVÉSZET, MŰVÉSZET, (mü-v-ész-et) fo. tt
művétset-ét, harm. szr. —e. Általán az úgynevezett
szépmüvek gyakorlata, s mind az,' mi a szépmüvek
lényegét, valóját teszi, melyeknek főczéljok a szép-
tani szabályokhoz mért kellemes gyönyörködtetés,
vagy a kellemesnek a hasznossal széptanilag való
egyeztetése. Ilyenek a zenei, festészi, szobrász!, szí-
nészi, írói művészetek stb. Művészettel foglalkodni.
A művéuet szabályai sterént megbírálni valamely mü-
vet. Képzőművészetek, hangmtivészet, színművészet. Régi
görVg, középkori, újkori művészet. Művészetet pártolni,
elSmosditani. „Minden leírásnak hatása az olvasó
képzelő tehetségétől függ, s az iró művészete csak
abban áll, hogy ezt tevékenységbe hozza." (Báró
Eötvös József.)

MŰVÉSZET— v. MŰVÉSZETBARÁT, (mű-
vészet-barát) ; 1. MŰVÉSZETKEDVELŐ.

MŰVÉSZETI, MŰVÉSZETI, (mü-v-ész-et-i)
mn. tt. művészeti-1, tb. —ék. Művészethez tartozó,
azt illető, arra vonatkozó. Művészeti szabályok. Művé-
szeti tekintetből megbecsülni valamely festményt, szob-
rot. V. ö. MŰVÉSZET.

MŰVÉSZET— vagy MÜVÉSZETKEDVELÖ,
[művészet-kedvelő) ősz. fű. 1) Személy, ki valamely
művészetet nem tüzetesen, hanem egyedül kedvtöl-
tésbő), saját gyönyörködtetésére gyakorol (Dilettant).
2) Ki mások művészetében kellemesen gyönyörködik,
ki a szépmüveket szereti.

MŰVÉSZI, MŰVÉSZI, (mü-v-ész-i) mn. tt mü-
vétsi-t, tb. —ék. Művészt illető, művészre vonatkozó;
művész ügyességével biró; művészet tekintetében ki-
tűnő. Művesei pontottág. Művészi szorgalom. Müvéni
eléadát.

MŰVÉSZILEG, MŰVÉSZILEG, (mü-v-ész-i-
eg) ih. Művészi módon; művészi tekintetben.

MÜVÉSZISÉG, MÜVÉSZISÉG, (rnfi-v-ész-i-ség)
TI. tt. mllvésziség-ét. Művészi tulajdonság; kitűnőség.

MÜVESZKÉDÉS, MÜVESZKÉDÉS, (mü-v-ész-
léd-és) fn. tt. mUvészkédés-t, tb. —ék. harm. szr. —e.
Foglalkodás valamely művészet nemével.

48*
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MÜVÉSZKÉDIK, MÜVÉSZKÉDIK, (mű-v-ész-
kéd-ik) k. m. mUoéideéd-tem, —tél, —élt. Bizonyos
művészetet rendes, szokott foglalkodásul gyakorol.

MŰVÉSZSÉG, MÜVÉSZSÉG, (mü-v-ész-ség)
fn. tt. mUvétz»ég-ét, harm. szr. —e. 1. MŰVÉSZET.

MŰVÉSZ- v. MÜVÉSZTÁRS, (művész-társ) ősz.
fa. Széles ért. kik művészettel foglalkodnak, egymás-
nak művésztársai, pl. a szobrász és festesz. Szoros
ért. ugyanazon művészet nemét űző személyek, pl. a
zenészek a zenészekkel.

MÜVEZET v. MÜVEZET, (mü-v-ez-et) fn. tt.
mHvezet-et, harm. szr. —e. L. MŰZET.

MŰVEZETŐ, (mű-vezető) ősz. fn. A műiparo-
sok, gyárosok műhelyében műértö személy, ki az
alárendelt munkások, műsegédek stb. teendőit ren-
dezi, intézi, igazgatja. Némely mesterségeknél: mulató.

MÜVONZALOM, (mű-vonzalom) 1. MÜÖ8ZTÖN.
MŰZET, (mű-z-et) fn. tt. mileet-ét, harm. szr.

—e. 1) Valamely műnek szerkezete. 2) Különösen
,lét' szóval öszvetéve : létmíízet ám. az állati és nö-
vényi testnek szervezete. (Organismus). Ez újabb idő-
ben szokottabban és egyszerűen: szervezet.

A* M-ben van 7502 ciikk

TV

N, kisded alakban n, huszonkettedik betű a
magyar ábéczében, s a mássalhangzók sorában tizen-
ötödik, kiejtve : én. Hangszervileg legközelebb roko-
nai az m mint orrhang, innen nevet, régen : mevet,
nedvei, tájdivatosan : medvét; és l mint nyelvhang;
innen nám .= lám, gyanánt, régiesen : gyalánt, onnan,
régiesen : ónnal. T. i. az n is részint orr-, részint
nyelvhangnak tekinthető. A magyar nyelvben is, leg-
inkább közvetlen a * és g torokhaugok előtt álló n
kimondásában a nyelv mint szerv vagy épen nem,
vagy csak alig vészen részt, pl. hang, peng szókban;
de más esetekben többé-kevésbé a nyelv is megmoz-
dul illetőleg a felső Ínyhez ér. Magában az n-et mint
orrhaugot úgy tűntethetjük elé, ha amidőn m-et aka-
runk ejteni, ajkainkat nyitva hagyjak. V. ö. M. — A
szanszkritban a torok-, iny-, nyelv- és fogbetűk sorá-
ban, illetőleg azok előtt, az n hangnak mind külön
jegye van; s ezeken kívül van még egy anvszvara
(= utánbangzó) nevű jegy, melynek némely nyelvé-
szek pl. Boller szerént szintén n hang felel meg.
Hint szók elején hangzó betű a) Oly szókban fordul

' efé, az m hanggal is rokonságánál fogva, melyek a
magattdg, fenség, emelttég fogalma alá vonhatók,
mint: nagy, nád, nap, negéd, nevel-, nő és származé-
kaik, s e tekintetben egyezik velők a felszínre vo-
natkozó ön, én, ön rag, mely az i, u, ü végzetü tő-
szók után egyszerűen n, pl. tepszi-n, kapn-n, gyürll-n,
s rokonai a/eZ jelentésű hellén áru, német an, r.zláv na,
nád, továbbá a nagyságra vonatkozó régies magyar:
ne vagy nye, ma: nyi. Mellékfogalomban, mint álta-

lán nagyobbodóira, terjedétre vonatkozók, rokonok a
nő, né, nem, nemz, nevel, nevendék. Ide tartoznak azon
indulatszók, melyek figyelmeztetnek és biztatnak ró-
l-amire, mint ni.' és no / honnan mindkettőnek szárma-
zékai felható ragu neveket vonzanak, mint: hegyre,
égre néz; nosza rajta! munkára, menésre nógatni, b)
Mint nyelvhang vagyis nyelvmozgatás által képzett
folyékony hang, mozgékonyság fogalmát fejezi ki a
ned, mint folyó testet jelentő szóban, melyből nedű,
nedv, nedvet, neder, nedeneze, vastaghangon nád, na-
dály, nadár, nátha származnak. De megjegyzendő,
hogy a ned és származékai m változattal is divatoz-
tak részint ma is divatoznak: mid, meder, medvét,
medencte. A nevet szó a régieknél: pnevet, úgy látszik
az ajkak mozgására is vonatkozik, tehát alakutan-
zó szó. Mint nyelvhangból magyarázható, hogy az
n és l mint rokonszervü folyékony hangok, némely
szókban szintén fölcserélődnek, pl. a fentebbieken
kívül: négely, Ugely ; Nándor, Landor; nődül, lódul,
ne! le!; sUn, sül (disznó), c) Némely idegen eredetű
kölcsönzött szókban átalakult m, mint: metpüun
nespolya, mandragora nadragulya, mádra nádra, d)
Előtét a Náni, Nanicza, (Anicza), ninct (incs) szók-
ban, e) Eredeti indulathang a hívó ne.' az adó ne, ne-
me, neh, a tiltó, tagadó ne, nem, a fáradt nyögést
jelentő nehéz szókban.

Az n kezdetű gyökök száma, minden árnyala-
taikkal együtt, mintegy harmincz; ellenben ai *
végzetűeké nyolczvannál több, melyek közöl sok ön-
álló, mint; bán, éten, fen, fon, jön, gyón, ken, nte*,
tzán, szün, tűn, van, von, un igék ; én, m, ón (hal), bűn,
csín, fan, hon, kan, s*én, szín nevek; továbbá egy-
szerű hangutánzó gyökök: bon-g, dón-g, dSn-g, ctén-g,
pén-g, kon-g, ren-g, zén-g, zson-g stb.

— N, (1), középképző,-több og, ég, og képzésű
gyakorlatos igében, mint: bús-ong, bolyong, ctap-ong,
hajl-ong, szor-ong, tol-ong, teib-ong, fétr-éng, ker-éng,
ter-éng, gyUl-öng, stb. s mint olyan az illető igéknek
némi nyomatosságot, vagy nagyobb tartósságot és
hatályt kölcsönöz.

—N, (2) részint névképző, részint némely ne-
veknél s határozóknál toldalékul szolgál, segédhang-
zóval : an v. án, ön, én, Ön, pl. józ-an,fotxl-án, kaj-áa,
az-on, ez-én, újd-on, zord-on, öz-Vn, kicri-n, stb. L.
Élőbeszéd, 142 1. és — AN, (3).

—N, (3), öuhangzókkal: —ön, —én. önható
igék képzője; 1. —AN, (1).

—N, (4), igehatározók képzője; példák egy-
szerű n-nel: fren-n, hon-n, htt-n, késS-n stb. lásd
-AN, (4).

—N, (5), névmódosító rag; 1. —ÉN, (3).
-N, (6), igerag; 1. -ÉN/(1).
—N, (7), toldalékhang némely igéknél; lásd

-ÉN, (2).
—N, (8), számneveknél, mintegy határozói

alakban gyüszámot vagy többest alkot; 1. —AN, (5).
NA, indulatszó, mely csak tájszokásilag divato-

zik a szokott no helyett L. NO.
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—NA, (1), képző némely kétes magyar szók-
ban, mint: ak-na, daj-na, mál-na, geree-na, pdr-na.

—NA, (2), magas hangon: —NE, igerag, mely
óhajtó módot alkot, mint: váf-na, kér-ne, mely a
többi" személyekben a személyragokkal egybeolvad,
pl. várnék = vár-na-ek, várnál = vár-na-al, vár-
nánk = vár-na-nnk, várnátok = vár-na-atok, várnának,
= vár-na-onak; továbbá a tárgyi ragozásban : vár-
nám = vár-na-am v. vár-na-i-am, várnád = vár-
na-ad v. vár-na-i-ad, várná = vár-na-a (régiesen:
várnája = vár-na-i-a), várnék = vár-na-uk v. vár-
na-i-uk (régiesen: vár-na-juk v. vár-no-jok), várná-
tok = vár-na-atok, várnák = vár-na-ak (régiesen:
várnájok = vár-na-i-ok) ; 1. — A (4) ; így az iker ige-
ragozásban is válnék = vál-na-ik, kéretnék = kéret-
ne-ik stb. Néha könnyebb kiejtés végett, kivált
két mássalhangzó után még egy önhangzót (a v. e)
vészen maga elébe, pl. mond-a-na, leüld-e-ne, áütí-a-na
v. állü-na stb. Alig lehet kétség, hogy ezen rag egé-
szen a na v. no indulatszó, mit Révay is megérint.
Egyébiránt eléjön a cseremisz nyelvben is pl. tul-ne-m
(jönnék), M-ne-m (fizetnék), a finnben pedig mint
kapcsoló mód jellembetüje : tano-ne-en (szóljak. Fá-
bián István).

NÁBRÁD, falu Szatmár m.; helyr. Nábrád-ra
—ön, — «8. ' '

NACZA, női kn. tt. Naczát. .Az Anna névnek
kicsinyítő' módosulata; máskép : Anicza, Nanicta,
Náni, Nánika, Anikó.

NÁCZA, női kn. tt. Náctát. Ignatía.
NÁCZI, Ignácz férfi kn. kicsinyzője; tt. Na-

ftát. Lásd IGNÁCZ.
NÁD, elavult vagy elvont gyök, melyből na-

dáty és nadár származékok erednek. Megfelel neki a
vékonybangu ned, miszerént nadály ám. nedély azaz
nedben élő vagy nedszivó, honnan tájdivatosan nadá-
lyodtik is ered, mely ám. nedűt ereszt; továbbá na-
dár is ám. nedár, t. i. a megellett baromtól elfolyó
nedvesség. Valószínűleg ide tartozik a Fehérvárme-
gyei helység -Nadap neve is: Ned-ap hely, hol a Sár-
víz nedve leapadt. Az orrnak beteges nedvfolyását
jelentő nátha is eredetileg nadha azaz nedhe. — A
nád gyökkel megegyezik a német nőst, régi német
nat, melyből netten ám. áztatni, nedvesíteni, továbbá
» latin madeo, madidus, melyeknek közvetlenül, és
vékonyhangon a magyar med, medvét felel meg. Finn
nyelven neideí ám. nedv, ndivtt ám. nedves, mdivd ám.

nedvréteg a fákban. — Az arabban *>U ám. aqua
ttatuit, aquam ex se emisit.

A szanszkritban nitt gyök szintén nedvesítést
jelent így jönnek öszve a különböző családu nyel-
vekben a mád, naad, nass, nawa, maivá', és a med, ned,
netten, nim rokonhangu és egyértelmű szók.

NÁD, fű. tt. nád-at, harm. azr. —ja, kicsiny:
"ádactka. Diószegi szerént a polyváa füvek seregéből
való növénynem. 1) Fedő v. lötönséges viá nád,

melynek bugája tág, puha, szára hoszszu. (Arundo
phragmitis). Egyénét, mint a nád. A nád sem indul ítél
nélkül. (Km.). Nádat vágni, aratni. Náddal födni a hasat.
Illa, berek, nádak, erek (km.), azaz mindenféle rej-
tekhely ; hibásan : nád a kert (Erdélyi János Magyar
közmondások könyve). Nád ütötte agyon ax urát, v.
férjét (km.), azaz férj nélkül lelt anya. Gyártó át
ember, mint a* érett, nádttál. (Km.). Könnyil a nádból
sípolni. (Km.). Nádhoz támaszkodni. (Km.).

„Ég a kunyhó, ropog a nád." Népd.

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

2) Lenge v. homoki nád, rövidebb szára, bugájának
ágai öszveállók, levelei begöngyölödtek, tűhegyük.
(Arundo arenaria). 3) Pántlika nád, melynek bugája
füzérszabásu, levelei, különösen a kertinek, tarka csí-
kosak , pántlikásak (arundo colorata); köznéven:
pántlikafü. 4) Siskanád (arundo epigcjos). 5) Fiókot
nád (arundo calamagrostis). A magyar nevezet után
ide számlálhatok még: 6) A cscukornád, keleti és
nyugotí Indiában otthonos növény, melynek nedvéből
készítik az ismeretes nádmézet, vagy nádczukrot.
(Saccharum). 7) Bambtiexnád, melynek czukra igen
nagy becsű, szárából pedig botok készíttetnek.
(Arundo bambos, v. bambusa arundinacea). A honi
nádak bugájit néhutt nádczimer-rtek., másutt, neveze-
tesen alsó Csalóközben, oa#á-nak mondják. Gönczy
Pálnál újabb füvészek után a calamagrostis a nemi nö-
vény, melyet ő nádtippan-'aa.'k. nevez, s ez alá tartoz-
nak a fiókos nádtippan (cal. lanceodata), parti n.
(c. litorea), siska n. (c. epigejos) ,és erdei n. (c. sylva-
tica). Ugyanitt a pántlikanád neve : pántlika polyva-
c*iifat(phaleris arundinacea), s a polyvacsukk neme alá
tartozik.

Mi a nád eredeti értelmét illeti, valószínű, hogy
a magyar e növény ebievezésében azon tulajdonságát
vette tekintetbe, melynél fogva az a rokonnemü bu-
gás füvek között legnagyobb, legmagasabb, miszerint
a nád rokon volna a nagy szóval, mi annál hihetőbb,
hogy a gy hang a szók végén többször nem egyéb,
mint lágyított d, pl. szelígy, szelíd; ürllgy, tájdivato-
san ürüd; Somogy, Somod, Szilágy Szilád stb. Egy
1559-iki levélben kétszer is eléjön: „Nádorispán
uram ő nadsága." (Szalay Á. 400 m. levél); és
Nádszeg helynév is máskép Nagystey (Pozsony

| vármegyében). Ezen alapfogalom látszik rejteni az
arundo és arbor szókban. Ellenben a német Rohr
Adelung szerint a rühren (mozog, leng, inog), a szláv
terszt, trsst, trassit (remeg) szókkal vannak fogalmi
rokonságban, s a nádnak lengeteg ingatag természe-
tét fejezik ki. Persánl Beregszászi szerént naj.

NADAB, falu Arad m.; helyr. Nadab-ra, —ön,
—ról.

NADABULA, falu Gömör m. helyr. Nadabvlá-
ra, —n, —ról.

NADÁJ, 1. NADÁLY.
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NÁDAL, (nád-al) áth. m. nádal-t. 1) Valamit
náddal kerít, vagy föd. Házai, ólat, pajtát nádalni.
KSritlnádalni a kertet, a jvhaJdot. 2) Felhasított nád-
szárral told valamit, pl. midőn a hordó dongái közé
csipteti, mit leginkább úgynevezett pintérkákával
tesznek a kádárok. 3) Innen vagy átv. ért vasat,
szántóvasat nádalni ám. egy darab vasat hozzá
forrasztani s megtoldani, mint t i. ezt a kádárok a
valóságos náddal teszik; vagy pedig itt valósággal
a nádnak eredeti ,nagy' értelme rejlik s ám. nagyol,
t. i. hozzátoldással nagyobbít, aminthogy ez máské-
pen, eredetéhez is közelebb: nádol. 4) Náddal meg-
ver valakit 5) Önhatólag ám. nádat vág, nádat gyűjt.
A község nádasában minden lakosnak stábod nádalnia.
Akkor szoktak nádalni, ha befagyott a vb.

NÁDALÁS, (nád-al-ás) fn. tt. nádalás-t, tb-
—ok, harm. szr. —a. 1) Náddal való fódés, kerítés,
behúzás. 2) Nád vágás, nádgyOjtés. felszabadítani a
nádalást. 3) Valamely elkopott vas szerszámnak, ne-,
vezetésen szántóvasnak megtoldása. Nádaldsért fizetni
a kovácsnak. V. ö. NÁDAL.

NADALBESTY, fala Arad m.; helyr. Nadal-
besty-re, —én, —röl.

NÁDALJA, 1. NÁDALLYA.
NÁDALÓ, (nád-al-ó) mn. és fa. tt. nádaló-t.

1) Aki valamit náddal föd, kerít, máskép: nádasa. 2)
Aki nádat vág. 3) Aki valamely kopott vas szerszá-
mot darabvassal megtold, s megaczéloz, nádoló. V. ö.
NÁDAL.

NÁDALLYA, HORVÁT—, MAGYAR—, faluk
Vas m.; helyr. Nddallyá-ra, —n, —ról.

NADÁLY, (nád- v. ned-ály) fa. tt. nadály-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Hosszakas, gömbölyű testű vízi
pondró, mely az emberek s más állatok testéhez ra-
gad, hogy verőket szívja. Máskép : piócza. Minthogy
e pondrónak kitűnő sajátsága a vérezopás, innen vette
neveit is, miszerint piócza ám. iócsa, ivóota, mint:
ityó pityó, ityókos pityókos, ityi pityi; hasonlóan
nadály ám. nedély, a ned gyöktől. V. 5. NÁD. Átv.
ért nadálynak mondunk oly embert, ki másnak va-
gyonán élődik; vagy aki más vagyonát uzsorával vagy
egyéb módon, mint a nadály a vért, kiszívja, mást
vagyonából kipnsztít.

NADÁLYFŰ, (nadály-fü), 1. NADÁLYTÖ.
NADÁLYODZÁS, (nad-ály-od-z-ás) fn. tt. na-

dályodtát-t, tb. — ok. L. NADÁRZÁS.
NADÁLYODZIK, (nad-ály-od-z-ik) k. m. na-

dályodt-tam, —tál, —ott; htn. —ni v. —ani. Lu-
gossy J. szerént fertőmelléki szó. L. NADÁRZIK.

NADÁLYOS, (nad-ály-os) mn. tt nadályoi-t v.
—át, tb. —ok. Nadályokkal bővelkedő, megrakott,
vagy kereskedő. Nadályos tavak. Nadályoi Üvegek.

NADÁLYOZ, (nad-ály-oz) áth. m. naddlyoz-tam,
—tál, —ott, pár. ~«. Valakinek testére nadályokat
rak, hogy vérét megszívják. Fejszédülés ellen nadá-
lyomi valakit. Szokottabban : pióczáz.

NADÁLYOZÁS, (nad-ály-OB-ás) fn.tt nadályo-
zdt-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által
valakit nadályoznak. Bizonyos betegségek éllé* nadá-
lyozást ajánlani, rendelni. Szokottabb népnyelven :
piócsdtdt.

NADÁLYTÖ, (nadály-tő) ősz. fn. Növénynem
az öthímesek seregéből és egyanyások rendéből; csé-
széje öthasábu, bokrétájának torka felfúvódott, szája
ötfogu, torka be van zárva, magva négy. (Symphytum).
Fajai : fekete, gumót, négylevetíl nadálytö.

NADÁNTELEK, falu Bihar m.; helyr. —telek-
re, —én, —rül.

NADAP, falu Fehér m.; helyr. Nadap-ra, —ön,
—ról.

NADÁR, (nád- v. ned-ár) fn. tt naddr-t, tb.
—ok, harm. szr. —ja. Azon viznemü nedvesség, mely
a megellett vagy megszült nősténytől elfoly. Vékony
hangon ejtve : ned-ár, t. i. nednek árja, folyása, bő-
sége. V. ö. NÁD.

NÁDARATÓ, (nád-arató) ősz. fn. Személy, ki
nádat arat, ki a lábon álló nádat levágja, máskép :
nádaló.

NADÁRZÁS, (ned-ár-oz-ás) fn. tt naddnat-t,
tb. —ok. Állapot, midőn a tehén nadárzik. V. ö.
NADÁRZIK.

NADÁRZIK, (ned-ár-oz-ik) k. m. nodárs-oö.
htn. —ani. Nedűt ereszt a tehén, borjazása közeled-
tén. Máskép: nadályodsik; Fertőmelléki szó. (Lugoosy
József).

NÁDAS, (1), (nád-as) mn. tt nádas-t v. — át,
tb. —ok. 1) Náddal benőtt, nádat termő. Nádat ta-
vak, erek, vtHgyek. 2) Náddal födött, kerített, bevont
Nádas hátak, aklok. Nádat kertek. f

NÁDAS, (2) , fn. tt nádat-t, tb. —ói, harm.
szr. —a. Nádból álló sűrűség, náderdő. Elbújni a
nádasba. A nádasok csereidejét taoastttal elégetni. A
nádasban vadászni. E nevet több helység viseli, a
Nádasd és Nádaska származékaival együtt

NÁDAS, (3), faluk Arad, Hont, Liptó, Pozson,
puszták Fehér és Nógrád m.; MÉLY—, falu Térne*
m.; helyr. Nádas-ra, —ön, —ról.

NÁDASD, faluk Abauj, Baranya, Borsod, Po-
zsony, Soprony, Vas m., puszta Somogy m., HADAD—,
OLÁH—, faluk Közép-Szolnok m.; helyr. Nádatd-ra,
—ön, —ról.

NÁDASD-LADÁNY, falu Fehér m.; helyr.
—Ladány-ba, —bán, —ból.

NÁDASKA, faluk Abauj és Torna m.; helyr.
Nádaská-ra, —n, —ról.

NÁDASKÚT, puszta Nyitra m.; helyr. — faít-
—rá, —ön, —ról.

NÁDASLAK, puszta Pozsony m.; helyr. — lak-
ra, — ön, —ról.

NÁDASODÁS, (nád-as-od-ás) fű. tt nádato-
das-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapota valamely
térnek, midőn nádassá kezd lenni.
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NÁDASODIK, (nád-as-od-ik) k. m. nádasod-
tam, —tál, —ott. Benövi a nád, el kesd nádassá
lenni. Át elhagyott völgyi rétek a vizek, erek mentiben
megnádasodnak.

NÁDAZ, (nád-ae) áth. m. nádas-tam, —tál,
—ott, pár. —e. Náddal föd, takar, vagy behúz. Na-
datní a háztetőt. Nádazni a gerendáidtól. Továbbá
valamely bútort, pl. széket, pamlagot náddal befon ;
valamely falat, felső padlatot, hogy jobban megálljon
rajta a vakolat, náddal berak stb. Néha ám. töredék-
náddal begazoz.) A nádverb'k benádaesák a ház kor-
nyékét.

NÁDAZÁS, (nád-az-ás) fa. tt nádazát-t, tb.
—ok, barm. szr. —a. Valamely épületnek vagy tér-
nek náddal való befedése. A nádasát kevesebbe kerUl,
mint a uindelyezés vagy cserepesét.

NÁD ÁZAT, (nád-az-at) fn. tt nádazatot. Öszves
nádkészülék, pl. a háztetőn, valamely bútoron, a szoba
falán, felső padolatán.

NÁDBEREK, (nád-berek) ősz. fn. Berek, mely
egészben vagy nagyrésziiit nádasból, vagy nádasok-
ból áll.

NÁDBOT, (nád-bot) ősz. fii. Indiai czukornád
szárából készített bot.

NÁDBOTIKÓ, (nád-botikó) ősz. fn. Népies neve
s ,gyékény' (typha) nemű növénynek; máskép szintén
népiesen : kákabot, butogánytát.

NÁDBUZOGÁNY, (nád-buzogány) ősz. fn. Tu-
Isjdonképen, egy kákafajnak bnzogányalaku bugás
•iára.

NÁDCSIKOLY, (nád-csikoly) ősz. fn. A nád
. sarja, hajtása.

NÁDERDŐ, (nád-erdő) ősz. fn. Nagyobb terje-
delmű nádas. Sűrű, mint a náderdö. (Km.).

NÁDFAL, (nád-fal) ősz. fn. Nádból csinált ke-
rítés. Nádfállal keríteni ajuhaldot. A halfogó vejészek
nádfalai. Nádfala volt, elégett.

NÁDFALVA, falu Zaránd m.; helyr. — faivá-
rá, —n, —ról.

NÁDFÉDÉL, v. —FÖDÉL, (nád-fedél) ösz.fn.
Nádból csinált fedél, háztető. Metei lakok, aklok, ólak
nádfedele. A nádfedélbe könnyen belekap a tűz.

NÁDFÉDELES v. — FÖDELES (nád-fédeles)
ősz. mn. Náddal fedett, tetőzött Nádfedeles major-
hátak.

NÁDFEJ v. NÁDFŐ, falu Sáros m.; helyr.
Nadfej-re, —én, —rffl, v. Nádfö-n, —re, —rol.

NÁDFONADÉK, (nád fonadék) l.NÁDFONAT.
NÁDFONAT, (nád-fonat) ősz. fn. Általán mű,

melyet hasított nádszárból szőnek, fonnak, pl. kosár,
szék, kas, spanyolfal, szőnyeg, stb.

NÁDFÖDÉL, 1. NÁDFÉDÉL.
NÁDHAJLÉK, (nád-hajlék) ősz. fn. Nádból

épített szegényes, vagy ideiglenes mezei lak, kunyhó,
pl. a halásztanyákon, a pusztákon. Csőszök, gulyások
nádhajlika.

NÁDI, (nád-i) mn. tt. nádi-t, tb. —ok. Ami
nád között terem, vagy lakik. Nádi füvek. Nádi béka,
nádi gém v. bika azaz bőlönbika, nádi kígyó, nádityík,
nádi veréb. Okos, mint a nádi veréb, amit nappal
sz—rik, éjjel megetsi. (Km.).

NÁDIKA, (nád-i-ka) fn. tt nádikát. Nádasok-
ban tanyázó kis madárfaj a verebek neméből.

NÁDKERÍTÉS (nád-kerítés) ősz. fn. Kerítés
nádból, nádfalból.

NÁDKÉVE, (nád-kéve) ősz. fn. Kéve, melybe
a learatott nádat kötik. A sáros utat nádkévékkel fel-
tölteni.

NÁDKOPÓ, (nád-kopó) ősz. fn. Győr megyé-
ben ám. nádtarló, mintegy kopasztott nád.

NÁDKÖTÉS, (nád-kötés) ősz. fű. 1) Cselekvés,
midőn valaki nádat csomóba köt, 2) A nádverőknél
maroknyi csomónád, melyet födelezéskor egyenként
kötnek föl.

NÁDKUNYHÓ, (nád-kunyhó) ősz. fn. Nádból
épített kunyhó, különösen a csőszök, halászok, pász-
torok stb. kunyhója.

NÁDKÚP, (nád-kúp) ősz. fn. Kúp, melybe a
learatott, és kévékbe kötözött nádat öszverakják,
mely ha kisebbféle, nápkupact a neve: Máskép:
gesztencse.

NÁDKUPACZ, 1. NÁDKÚP alatt
NÁDKÚT, falu Vas m.; helyr. — kútra, —ön,

—ról.
NADLÁNY, falu Nyitra m.; helyr. Nadlány-ba,

—bán, —Ml.
NÁDLÁS, (nád-ol-ás) fh. tt. nádlás-t, tb. —ok.

harm. szr. —a. Nádaratás, nádvágás. Stábod nádlát.
NÁDMÉZ, (nád-méz) ősz. fh. Czukor, melyet

az úgynevezett indiai czukornád nedvéből készítenek.
Régi szó, midőn még csak nádból készítettek czuk-
rot „Megi hagytam Marthon deáknak, hogy nádmé-
zet is vegyen." (Levél 1554-ből. Szalay A. 400 m.
1.). „Annyi már az a kegyelmetek diffidentiája, hogy
a nádméz is méregnek látszik. (Gr.. Eszterházy M.
nádor levele Lónyai Zsigmondhoz. 1644.). Erdély-
ben, különösen a székelyeknél, ma is így hívnak
mindenféle czukrot így nevezhetni azon mézet is,
melyet a vad méhek az épületek nádüregeibe rak-
nak le.

NÁDMÉZEL , (nád-mézei) ősz. áth. 1. NÁD-
MÉZEZ.

NÁDMÉZES, (nád-mézes) ősz. mn. Nádmézsel
hintett, készített, fűszerezett, édesített. Nádmézes tű-
temények. Nádmézet kávé, mondola. V. ö. NÁDMÉZ.

NÁDMÉZEZ, (nád-mézez) ősz. áth. Nádmézzel
behint, készít, édesít A mákos tétztát nádmétesni.
Kávét, theát nádmézemi. V. ö. NÁDMÉZ.

NÁDMÉZFŐZÉS, (nád-méz-főzés) ősz. fn. Fő-
zés, mely által a czukorból vagy cznkorrépából stb.
a mézes nedvet, czukoranyagot kivonják.
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NÁDMÉZFÖZÖ, (nád-méz-főző) ősz. fn. Sze-
mély, illetőleg gyáros, ki nád méze t főz, czukorgyá-
ros. V. ö. NÁDMÉZFŐZÉS.

NÁDMÉZSÜVEG, (nád-méz-süveg) ősz. fn.
Czukornád nedvéből való, és csúcsos süvegformára
idomított tömörczukor. Széles ért. süveggé alakított
akármiféle anyagból főzött czukor.

NÁDMÉZSZELENCZE, (nád-méz-szelencze) ősz-
fn. Széles ért. czukortartó szelencze.

NÁDMÉZSZESZ, (nád-méz-szesz) ősz. fn. Úgy-
nevezett rum, melyet, ba valódi akar lenni, czukor-
nád nedvéből, vagy igazi nádméz hulladékaiból ké-
szítenek.

NÁDMÉZSZÖRP, (nád-méz-szörp) ősz. fn. 1)
Szoros ért. nádmézből készített szörp. 2) Széles érte-
lemben akármily czukorszörp.

NÁDMIÍZTERMELÉS vagy TERMESZTÉS,
(nád-méz-termelés v. termesztés) ősz. fn. Úgynevezett
czukornádnak tenyésztése, és annak nedvéből való
czukorkészítés.

NÁDMÉZTERMELÖ vagy —TERMESZTŐ,
(uád-méz-termelő v. —termesztő) ősz. fn. Személy
ki nádmézet termeszt, különösen nyugotindiai gyar-
matos, ki czukornád termesztésével foglalkodik, s
annak nedvéből czukoranyagot készít.

NÁDMÉZTISZTÍTÁS, (nád-méz-tisztítás) ősz.
fn. A nyersen kiállított czukoranyagnak finomítása,
mi égetett csontliszttel eszközöltetik.

NÁDOL, (nád-ol) átb. 1. NÁDAL 3).
NÁDOR, fn. tt. nádor-t, tb. — ok, harm. szr.

—a. Hazánkban 1848-ig a törvényhozási éa közigaz-
gatási téren legfőbb méltóságú személy, a királynak
az országból távollétében helytartója, a nemesi fölke-
lésekben az ország főkapitánya, a fejedelem és nem-
zet közti vitás kérdésekben közbenjáró stb. Eleinte,
mint az ősi oklevelükből gyanítható, a királynak csu-
pán fő udvaritisztje volt, de idővel, kivált a szabad
királyválasztási időszak alatt, tekintete nagyra emel-
kedett, s a legfőbb politikai, törvényi és katonai mél-
tóságokat egyesítette személyében.

E szónak eredetéről különbözők a vélemények.
9 .-

Nagy János az arab j£ü szóval rokonítja, mely ám.
inclytus, illustris vir, Podhorszky Lajos pedig a japán
nádori szóval hozza viszonyba, mely szerénte ám.
békebiró. Kállay Ferencz a japáni császárok ,na-
dairi' és ,nadarsin' nevével hozza kapcsolatba. Mi-
előtt tovább mennénk, megjegyzendő mindenek
előtt, hogy ezen főméltóság teljes neve régebben
tulajdonkép ,nádorispán' (néha: nándorispán) volt,
a Timon, Dankovszky, és Sándor István azt a tót
„nadvor zsupán"-tói származtatják. Orosz Fe-
rencz, Perger János és többek szerént ám. .nagyúr
ispán', azaz nem ,nagyűr ispánja' mintha t i. a feje-
delem ispánja volt volna, mert nálunk a fejedelmet
nem hívták nagyúrnak, hanem ö maga nagyúr mint
ispán t. i. az ispánok (megyei ispánok) között a fő-

úr, tehát nagyúr-ispán ám. főúrispán; t i. a régi
időben fő- és alispánok nem voltak, hanem csak to-
pánok. Frank Vilmos, „ A nádori és országbírói hiva-
tal eredete" czímü pályamüvében (Pest, 1863) leg-
valószínűbbnek találja Német J. által már 1839-ben
nyilvánított és okadatolt azon véleményét, mely sie-
rint ,nádorÍ8pán' ,nagy udvari ispán'-ból vette őszre-
húzás utján eredetét, és szószerinti fordítása a ,raag-
nus comes palatínus'-nak. T. i. Sz. István és utódai
udvarukban két főtisztet tartottak, kiknek egyikét
,comes palatínus', másikát ,comes curialis* néven ne-
vezték az akkori diplomatiai latin nyelven. Minthogy
pedig a ,comes' a régieknél ám. ,ispán' pl. ,come*
parochianus' vármegye (fő)ispánja, a .palatínus' pedig
ám. palotai vagy udvari, ennél fogva a comes palatí-
nust udvari ispánnak nevezték el őseink. De mint-
hogy továbbá a ,comes curialis' is mint külön ható-
ságu udvari tiszt szószerént magyarra fordítva szin-
tén ,udvari ispán': megkülönböztetés végett a ,eomes
palatínus'-t jelentő udvari ispánt ,nagy udvari ispán'-
nak, a ,cnrialis comes'-t pedig egyszerűen ,udvari ii
pán'-nak nevezték. Végre a ,nagy udvari ispán' ön-
vehúzva lett ,nádorispán' s még rövidebben ,nádor.'
Hogy magyar értelmezéssel, melyet eldobni semmi
okunk nincs, az első részben mindenesetre ,nagy' rej-
lik, abból látszik bizonyosnak, mert némely régi
nyelvemlékeinkben épen e siónál d helyett g is for-
dul elé. „Én nagyryspan (= nagirispán) uramnak
leginagyobban amiben tudok szolgálnom, mindenko-
ron ketteles (= köteles) szolgája vagyok." (Levél
1558-ból. Szalay Á. 400 m. ].). íme itt (a g gy-oA
vétetvén, mint számtalanszor a régieknél) már csak
egyetlenegy betű különbség van a ,nagyúrispán' és
,nagirispán' (vagy ottani írásmóddal: ,nagyryspan')
között. Ezen levelekben sokszor olvasható ,nádrispan'
is. Egy levél czimzetén pedig (1560-ból) nádorítpi
áll. — Hasonló módon változott által ,naddélig' uó-
bau (a Nádor-codexben) a gy szintén d-vé, c helyett:
nagy délig. ,, Hanem valamint naddéligh imádkoiik
vala" ,Nagyság'is egy 1559-iki levélben többször:
nadsáq. „Nádorispán uram ő nadsága." (Szalay A.
400 m. L).

NÁDORI, (nádor-i) mn. tt. nádori-t, tb. —öt.
Nádort illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Kádon
méltóság. Nádori elnökség, közbenjárót, kineoveét. Ká-
don hivatal, törvénynek. V. ö. NÁDOR.

NÁDORISPÁN, (nádor-ispán); NÁDORISPÁN
SÁG, (nádor-ispánság) 1. NÁDOR, NÁDORSÁG.

NÁDORSÁG, (nádor-ság) fh. tt. nddortág-ot,
harm. szr. —a. Nádori méltóság. Nádortágra emel-
tetni. Nádorságot vitetni.

NÁDORSZÉK, v. NÁDORI SZÉK, (nádor
szék) ősz. fn. A kunok és jászok ügyeiben ítélő né-
hai legfőbb törvényszék, melynek főbírája, illetőleg
elnöke az ország nádora volt.

NÁDPÁHOL, (nád-páhol) ősz. áth. Valakit
nádbottal páhol, dönget, ver. Innen átv. szélesb ért
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akármiféle bottal, vagy ütőeszközzel megpufogat
Máskép : nárpágol.

NÁDPÁLCZA (nád-pálcza) ősz. fa. Indiai nád-
szárból való] pálcza. Nyalka leány, apácza, rongyot
nadrág, nddpálcta (km.), mondatik öszve nem illő
dolgokról.

NÁDPÁLCZÁZ, (nád-pálczáz) ősz. [áth. Nád-
pálczával fitöget, megver valakit, máskép : nddpáhol,
ndtpégol.

NÁDPARIPA, (nád-paripa) ősz. fii. Nádszál,
melyet a játszó gyermekek lábaik közé vesznek, s
mintha paripa volna, ugrándoznak vele. Innen átv.
ért. nádparipára, ülni, nádparipán nyargalni, ám.
magát bizonyos tekintetben nagynak képzelni, kép-
zelt nagyságban élni; továbbá, valamely eszmébe külö-
nösen beleszeretni, s eszét, beszédét szüntelen azon
jártatni.

NÁDPATAK, erdélyi falu Sínk székben; helyr.
—patak-ra, —ön, —ról.

NÁDPIH, (nád-pih) ősz. fa. Pih vagy pebely
némely nádfajokon.

NÁDRA, fa. tt nádrát. A latin mater vagyis
mátrix, talán közelebbről az olasz madre után módo-
sult szó, máskép : mádra. Magyarosan 1. MÉH (2),
és MÉHANYA.

NÁDRADÜH, (nádra-dflh) ősz. fii. 1. MÉH-
DÜH.

NÁDRAFÜ, (nádra-fü) ősz. fii. 1. NÁDRAPÁR-
TAMAG.

NADRÁG, fala és bányászgyarmat Krassó m.;
helyr. Nadrag-ra, —ön, —ról.

NADRÁG, fa. tt. nadrág-ot, barm. szr. —ja v.
—a. Széles ért lábszárakra való kétszáru ruha,
mely a deréktól vagy csípőtől kezdve a bast és fart
betakarja, s vagy csak térdig nyúlik alá, mint az
eredeti német nadrág, vagy bokáig lemegy, mint a
magyar szabása. Szoros magyar jelentéssel azon láb-
szárra való, melyet a gatya fölé húznak. Po»ztóból,
bürbSl, ttörkelmébSl való nadrág. Irhát nadrág, mely-
nek felső része irhával volt behúzva, s már alig van
divatban. KütVlnadrág, csallóköziesen elrontott kiej-
téssel kttítytínadrág, kittölös durva vászonból, gúnyo-
san kukorictanadrág, talán azért, mert némely vidé-
ken különösen akkor viselik, midőn kukoriczakórót
vágnak. Lovagló nadrág, végig gombos oldalakkal,
s a lábak között megbőrözve. Salavárdi nadrág, régi
spanyolos vagy olaszos nadrág, félczombig érő, bő
•zárakkal, ez volt eredetileg a lovaglók nadrágja.
Tányérát nadrág, magyar szabást, feszesen a farhoz
álló ülepü. Itten hozzád már ezután tzép tányérát
nadrág, karmazsinból varrott csizma, többé hazánk
nem lát. (Állítólag Horvát Ádám gúnydalából). Stí-
jat nadrág. Szarvatbor nadrág. Bugyogó (német, torSk)
nadrág. Hotteú (franczia) nadrág. VtirVt nadrág, kék
nadrág. Fetzet, ttinórot, tujtátos nadrág. Kimérték
neki a nadrágot, tréfásan ám. megverték a farát.
Mértek neki nadrágot kupikék potztóból.

AKAD. «AOT SZÓTÁR IV. «ÖT

E szónak eredeti jelentését vagyis a benne
rejlő alapfogalmat némi valószínűséggel gyaníthatjuk
némely más nyelvekkel tett öszvehasonlítás nyomán.
A finnben ruoket nadrág, és ruoko nád; a latinban
oaKgae nadrág, és calamut nád, továbbá más test,
melynek üres csövü szára van, pl. toll, bazaszár, stb.
németül Hősen és hohl Adelung szerint szintén rokon
gyöküek. Ezek nyomán indulva a magyar nád rövi-
den nád és nadrág gyöke között először hangazon-
ságot lelünk, továbbá azt gyanítjuk, hogy a magyar
is a nadrág nevű ruhát azon tulajdonságáról nevezte,
mely szerént szárának csövei mint a nád üresek,
nádminőségüek. A szláv nyelvek egészen más fogal-
mat fejeznek ki e ruhanemű elnevezésében, mert no-
havicze v. nogavicze szorul szóra ám. lábravaló. Ha-
sonlat szerint a nád gyökből így fejlődhetett a nad-
rág : nad-or-ú, azaz, nádalakn, mint domb, domború,
dud, dudorú, mony, monyorú, vagy l középképzővel
gomb, gomboló, gömb, gömböln, gombolag, gömbö-
leg. Eredetileg tehát nadoru v. nádora t. i. öltöny,
öszvevonva nádra, s á p vagy csak hangtoldalék
mint a rozmaring, puszpáng, mócsing, és hasonló
szókban, vagy azon g, mely több ruhanemük nevei-
ben is véghangul szolgál, mint tíng, kalpag, süveg,
kSpSnyeg, pactmag.

NADRÁGBÉLLÉS, (nadrág-béllés) ősz. fa.
Kelme, pl. vászon, flanel, melyet belülről a nadrág-
hoz varrnak, részint hogy melegebb, részint hogy
tartósabb legyen.

NADRÁGCSAT, (nadrág-csat) ősz. fa. Csat,
mely a nadrágot derékon öszveszorítja, különösen a
szíjas nadrág csatja.

NADRÁGELLENZÖ, (nadrág-ellenző) ősz. fa.
A nadrágnak, különösen a magyar szabásúnak, has-
takaró része, melyet ki lehet bontani, vagy gombolni.

NADRÁGFOLTOZÓ, (nadrág-foltozó) ősz. fa.
Személy, különösen szegény szabó, ki új nadrágokat
nem varr, hanem csak. az ócskákat foltozza. Olyan,
mint csizmafoltozó, üstfoltozó.

NADRÁGGOMB, (nadrág-gomb) ősz. fa. Gom-
bok az úgynevezett német nadrágokon vagy hossza
szárú bugyogókon.

NADRÁGHÁM, (nadrág-hám) ősz. fa. Lásd
NADRÁGTARTÓ.

NADRÁGHASADÉK, (nadrág-hasadék) ősz.
fii. Hasadék a nadrágnak hastakaró részén, vagy
alább is, a lábak között, melyet be lehet gombolni,
továbbá az ellenzős nadrágokon levő nyilas két ol-
dalról. Hajdan a zsebórát a nadrághasadékban vi-
selték.

NADRÁGHASÍTÉK, (nagrág-hasíték) , lásd-
NADRÁGHASADÉK.

NADRÁGKENGYEL, (nadrág-kengyel) ősz.
fa. Akár hosszú (franczia), akár a magyar v. csiz-
manadrág szárainak aljához varrt szalag, mely a talp
alá jön, hogy a felhúzott nadrágot feszesen tartsa,
máskép: talpaló.

44
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NADRÁGKORCZ, (nadrág-korcz) ősz. fii. Á
szíjas vagy zsinóros nadrágnak korcza, azaz felső
karimája, melybe a szíjat vagy zsinórt belehúzzák.
V. ö. KORCZ.

NADRÁGKÖTÖ, (nadrág-kötő) ősz. fii. Kötő,
vagyis szalag, zsinór, melylyel a kurta nadrág szá-
rát a czombhoz szorítják, vagy szíj helyett .derékon
megkötik.

NADRÁGOL, (nadrág-ol) áth. m. nadrágoU.
Tréfás népnyelven ám. valakinek farára ver, kipo-
rolja a farát, vagy nadrágját. Jól megnadrágolták 8
kelmét.

NADRÁGOS, (nadrág-os) mn. tt. nadrágos-t v.
— át, tb. —ok. Nadrágot viselő, kinek nadrága van.
Sziírnadrágos rabok. Kuríanadrágos németek. VSrSi
nadrágot, kék nadrágot huszárok. Némely vidéken a
parasztok is mind nadrágotok, néhult csak gályátok.

NADRÁGÖVEZŐ, (nadrág-övező) ősz. fn. Zsi-
nór vagy szalag, melylyel némelyek derékon átkötik,
és megszorítják a nadrágot, hogy tcrmetök karcsúbb
legyen.

NADRÁGSZÁR, (nadrág-szár) ősz. fn. A nad-
rágnak azon csőalaku részei, melyek a lábszárakat
takarják.

NADRÁGSZÍJ, (nadrág-szíj) ősz. fn. Szíj, me-
lyet a magyar nadrág korczába húznak, s vele a
nadrágot megkötik a csípőn. Nadrágszíjat oldani, s
megverni vele a gyereket. Réz csatos, gombokkal czif-
rázott nadrágszíj. A nadrágszíjat félfaron viselni.

NADRÁGSZÍJ AZ, (nadrág-szíjaz) ősz. áth.
Nadrágszíjjal ver, megver valakit

NADRÁGTALAN, (nadrág-talan) mn. tt. nad-
rágtalan-t, tb. —ok. Kinek nadrága nincsen, ki pőre
gatyában, hoszszu űngben jár. (Sanseulotte.)

NADRÁGTALPALÓ, (nadrág-talpaló) ősz. fn.
Általán 1. NADRÁGKENGYEL. Különösen a hosz-
szu, és bugyogóféle nadrágok kengyele, mely a csiz-
ma vagy más lábbeli talpa alá megy.

NADRÁGTARTÓ, (nadrág-tartó) ősz. fn. A
szíjatlan vagy zsinórtalan nadrágon keresztben a
váltakra akasztó ruganyos szíjból vagy más kelmé-
ből való készület.

NADRAGULYA, fn. tt. nadragulya-1. Széles,
népies ért. mindenféle kábító, bódító fű vagy növény.
Szoros növénytani ért. az öthímesek seregéből és
egyanyások rendéből való növénynem, melynek csé-
széje egy tagú, öt hasába, tövön gombos ; bokrétája
harangforma; hínuzálai fölül szétállanak; bogyója
két rekeszfi. Halálos méreg. (Atropa). Fajai: altató
nadragulya, virága kékes fehér, tavaszszal virágzik
(atropa mandragora); népnyelven: nadragulya, nad-
rapuja, nagydrágula, álomhozó fii, bolondfü, nagy fű ;
továbbá maszlagot nadragulya, szárlevelei tojáskere-
kek, bogyói feketék, virági veresek (atropa bella-
donna) köznépi néven : nagyfii, farkascseresznye, mér-
ges cseresznye. A görög-latin mandragora szóból ala-
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kult. Példabeszédes nyelvben a nadragulya kábaság,
vagy bolondság jelképe. Úgy beszél, mintha nadra-
gulyát evett volna.

NADRÁGÜLEP, (nadrág-ülep) ősz. fn. A nad-
rág öblének azon része, mely az alfelet takarja. Tá-
nyér ős, bugyogó, fityegő, feszesen fekvő nadrágOlep.

NADRÁGZSEB, (nadrág-zseb) ősz. fn. Zseb a
nadrágon. Órának való, erszénytartó nadrágzseb. Nad-
rágzsebekbe dugni a kezeket.

NADRAP, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
Nadrap-ra, —ön, —ról.

NÁDRAPÁRTAMAG, (nádra-párta-mag) ősz.
fn. Növényfaj a pártamagok neméből; szára felálló,
magas ; virágai sátorozók; sugarai a fészeknél na-
gyobbak; magvának pártája fogas. Máskép köznépi
nyelven : kerti székfil, nádrafil, bécsi nádra. (Matri-
caria Parthenium. Linné).

NÁDREKESZ, (nád-rekesz) ősz. fh. A halá-
szok fogó eszköze az erekben, s álló vizekben, me-
lyet nádfalakból képeznek, s úgy van öszveviszsza
állogatva, hogy a közbe ment halak egy könnyen ki
ne menekülhessenek. Máskép : vejész, vész.

NÁDSÍP, (nád-síp) ősz. fa. Nád szárából csi-
nált síp, gyermekjátékul. Könnyű nád kötött sípot
csinálni. (Km.).

NÁDSZÁL, (nád-szál) ősz. fn. A nád nevű nö-
vénynek egyenes dereka. Népies nyelvben az egye-
nes sudár termetet hasonlítják hozzá. Olyan legény,
mint a nádszál. Néha a lengeség, állhatatlanság, tö-
rékenység jelképe. Ide-oda hajlik, mint a nádnál.
„De a fejedelmek között lévő atyafiság és barátság
olyan, mint a nádszál; ha jól vagyon dolgod, mind
az atyafiság, műd a barátság fenn vagyon." (Mikes
Kelemen törökországi levelei).

NÁDSZEG, v. NAGYSZEG, falu Pozsony m.;
helyr. Nádszeg-re, —én, —röl.

NÁDSZÉK, (nád-szék) ősz. fn. Szék, melynek
némely része nádfonatból van.

NÁDTARLÓ, (nád-tarló) ősz. fn. A learatott
nád tarlója ; másképen néhutt: nádkopó és csereklye.
Meggyujtani, elégetni a nádtarlót.

NÁDTERMŐ, (nád-termő) ősz. mn. Ahol vagy
amiben nád terem. Nddtermö lapályok, tavak, eret,
vízmellékek.

NÁDTIPPAN, (nád-tippan) ősz. fn. 1. NÁD.
NÁDTOLÓ, (nád-toló) ősz. fn. Kaszaforma vas

eszköz, melynek két végébe nyelet ütnek, s ezeknél
fogva a befagyott jég fölött a nád tövére toljak,
hogy learassák.

NÁDUDVAR, mváros Szabolcs, falu Pest m.;
helyr. Nádudvar-ra, —-ön, —ról.

NÁDÚJFALU, falu Heves m.; helyr. — újfa-
lu-ba, —bán, —ból.

NÁDVAGÓ, (nád-vágó) ősz. fn. 1) Személy,
ki nádat arat. 2) Hoszszukás nyeli!, kevéssé hajlott
vasú eszköz, melylyel a nádat aratni szokták; de
vágnak vele knkoriczakórót is.



693 NÁDVERÉS-NAGY NAGY—NAGY 694

NÁD VERÉS, (nád-verés) ősz. fn. 1) L. NÁDA-
LÁS. 2) A háztetőre rakott nádnak sulykolása.

NÁDVERŐ, (nád-verő) ősz. fa. 1) Személy, ki
nádat vág. 2) A háztetőket nádazók sulyka, mcly-
lyel a fölkötött nádnyalábokat czúlirányosan he-
lyeikre verik.

NÁGOC8, falu Somogy m.; hclyr. Nágocs-ra,
—ön, —ról.

NAGY, (1), mn. és fii. tt. nagy-öt, harm. szr.
—ja, határozója: nagyon, nem: nagyan, fokozva:
nagyobb, nem: nagyabb. 1) Ami aránylag akármifé-
le irányban, nevezetesen fölfelé terjedelmes. Nagy
hegy, nagy torony, nagy ház. Nagy ember, nagy ló,
nagy madár. 2) Különösen mi sok helyet, sok térsé-
get foglal el. Nagy város, nagyfáin, nagy határ,
nayy rét, nagy erdő, nagy tó. Nagy lépéseket tenni.
Nagy szoba, nagy ablak. Nagy betű. Nagy könyvek,
képek. 8) Részek és egész közti arányra vonatkozólag
ám. a maga nemében aránylag a rendes mértéket
meghaladó. Nagy fej, nagy kesék, nagy lábak, nagy
fHek, nagy szemek, nagy száj, nagy pofa, nagy has.
Nagy ágak, nagy levelek. Nagy karímáju kalap. Nagy
szárú ctiuma. Átv. ért 1) Ami felnőtt Már nagy fiai
ét leányai vannak. Néha korra nézve jelent öregbet,
mint nagyapa, nagyanya, nagybátya, nagynéne. 2)
Sok számból, több egyes részekből álló. Nagy rakás
pén*. Nagy gyűlés, nagy tanács. 3) Sok belerővel,
sok hatással bíró. Nagy meleg, nagy hideg. Nagy orom,
nagy szomorúság. Nagy kárt szenvedni. Nagy fárad-
taggal, nagy Ugygyel bajjal tenni valamit. Nagy ér-
dem, nagy jutalom. Nagy szerencse. 4) Sok kitűnő
jó vagy rósz tulajdonsága. Nagy ember. Nagy hatalmú
király. Nagy tolvaj, nagy kurafi, nagy csigány, nagy
ördög, nagy bolond, nagy szamár, nagy mamiasz, nagy
mihaszna. 5) Különös nyomatékkal bíró. Nagy dolgo-
kat festegetni. Nagyba kapni, v. nagyfába vágni a fej-
t*ét, vagy nagy f át mozgatni, vagy nagyot falni (a
székelyeknél) ám. ereje fölötti munkához fogni. 6)
Magas értékű. Nagy árát stabni valaminek. A pénz-
nek mindenütt nagy becse van. Nagyra lenni valamivel.
Nagyra becsülni valakit vagy valakinek jeles tulajdon-
tágat. Nagyra tartani valamit.

„A malom a vizet alá hajtja
Ez az asszony a lányát nagyra tartja,
Ne tartsa kend olyan nagyra." Népd.

7) Magas rangú, állású. Nagy méltóság, nagy fejede-
lemség, nagy herctegség. 8) Főnévül használva ám.
magas rangú vagy rendű állapot. Nagyra menni, jut-
ni. Nagyra vitte dolgát. Némely ^ragozásokban ain. a
többi közöl a kitünőbbek kiválogatva, pl. a fogott
halak nagyját kistedni a hálóból, az apraját vissza-
hányni a vízbe. Csak úgy nagyjából tenni valamit,
nem egészen. Nagyján már elmentek, ám. jobbára.
Sajátságos kifejezések: nagy szája van, azaz máso-
kat megtámadó, megszóló ; nagyot hall, ám. siketecs-
ke, nagyban mulatni, játszani, ám. nagy mértékben;
nagyravdgyni. nagyra látni ám. magasra vágyni, fen-

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

„Nagyot iszik a hazáért, s fölsivít."
Vörösmarty.

Midőn némely öszvetételekben főnévül hasz-
náltatik) jelent bizonyos főnököt, a maga nemében
első rangú személyt ; ilyenek a régen divatos : had-
nagy, várnagy, folnagy, násznagy, s az ujabb korban
helyesen alkotott népttagy, őrnagy, országnagy, tábor-
nagy, karnagy. Ezek értelmezéseit 1. saját rovataik
alatt. Néha ám. nagyon, igen.

„Mert nagy drága kincset
Te nálad én hagyok."

„Kiről neked jövendőre
Nagy sokat szólok."

Házasok éneke a XVI. századból.
L. NAGY (2).

Ha a nagy szóban alapfogalomul a magassá-
got, vagyis fölfelé terjedést veszszük, ügy legköze-
lebb rokonai nád, és magas, magasztal, máglya gyö-
kei. Rokonok továbbá némely más nyelvekben a tö-
rök anáds, de ide sorozható a török bőjük is, mint-
hogy 6 és m közel rokon hangok, (honnan böjtik ba-
ba ám. nagyapa), latin magnus, majettat, hellén ftéfas,
szanszkrit mohát stb. gyökei : mag, máj, meg, moh.
Vékony hangon ide tartozik a nő ige (szanszkritul :
moh), és növel gyöke is (1. alább) ; továbbá a neh,
a ,nehéz', és neg, a ,negéd' szóban, valamint a nyi
névképző is. A szlávban na, oroszban nád tan. föl;
a görögben az ara , a németben az an egyik je-
lentése szintén valamely magasságra vonatkozik.
Ugyanezen alapértelem rejlik a magyar felható ön,
én, ön ragban, pl. háton, kerten, csöbrön. A mongol
bán nojan, a kalmukban nőjön ám. fejedelem ; vezér.

NAGY, (2), a régieknél igen gyakran eléjőn,
melléknevekkel és határozókkal öszvetéve ,nagyon'
v. .igen' értelemben. „Hogy az iharosi szőlőhegyen
valék, nagysok livéseket (lövéseket) baltánk." (Le-
vél 1557-ből. Szalay Á. 400 m. 1.). „És azt mond-
ják hogy nagysokan vannak. (1560-ból, ugyanott).
„Isten tartsa meg k(egyelmedet) nagysok esztendeig
egészségben." (1542-ből, ugyanott). „Hogy nagyfel
repülene (repülne) onnét." (Pesti G. meséi). Thali
Kálmán gyűjteményében (Régi magyar vitézi éne-
kek) eléjönnek : nagysokat, nagyjó, nagy szép, nagybiz-
vást, nagyerSsen, nagyfelszóval, nagynevetve, nagy-
könnyen, nagykegyeÜenVl, nagykeservesen stb. Toldy
Fcrencznek „A Magyar nyelv és irodalom" czimti

44*
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kézikönyvében : nagygyakorta, nagy gyorsan, nagyszé-
pen, nagyohajtván stb. A mai beszédben is divatosak :
nagybölcsen, nagyigazán, nagykésőn, nagym esszé, nagy-
nehezen, nagysokára, nagysietve.

NAGY (3), sok város, fala és paszta elöneve,
melyeket részint 1. az illető főnevek czikkei alatt,
pl. Nagy-Abony 1. ABONY, Nagy-Barom 1. BAROM
stb. részint a következő czikkek alatt.

NAGYÁBAN 1. NAGYJÁBAN.
NAGY-ABRÁNKA, és ÁBRÁNKA, falok Bereg

m.; helyr. —Abránká-ra, —n, —ról.
NAGYÁG, érd. falu Hányad m.; helyr. —ág-

ra, —ön, —ról,
NAGYAGYÚHAL, (nagy-agyú-hal) ősz. fa.

Halnein, mely nyilt kopoltyún vesz lélekzetet, s há-
tán két tüskés uszószárnya van. (Mugil cephalus).

NAGYAJAKÚ v. —AJAKÜ, v. —AJKÚ,
vagy —AJKÚ, (nagy-ajakú) ősz. mn. Kinek vas-
tag, kidudorodott ajaka van. Nagyajaku négerek.
Máskép : ajók, mint: szem-böl: tsemSk, pofá-ból:
pofok.

NAGYAKARÓ, (nagy-akaró) ősz. mn. Nagy-
ratörö, fenhéjazó akaratu, ki fejszéjét nagyba vágja.

NAGYÁLLÚ v. —ÁLLU, (nagy-állu) ősz. mn.
Kinek aránylag nagy az álla.

NAGY-ALMÁS, falu Bereg m., erdélyi faluk
Hányad és Kolos m.; helyr. —Almás-ra, —ön, —ról.

NAGYÁLMÚ v. — ÁLMU, (nagy-álma) ősz.
mn. Ki sokat vagy egy húzómban sokáig alszik,
álomszuszék, álomtáska.

NAGYALVÓ, (nagy-alvó), 1. NAGYÁLMÚ.
NAGYÁNT, (nagy-ánt)ih.L. NAGYRÉ8ZINT.
NAGYANYA, (nagy-anya) ősz. fa. Az édesapá-

nak vagy édesanyának anyja, máskép: öreganya v.
másikanya, székelyesen öszvehúzva : mánya v. mányi.
A nagyanyával viszonyban van az onoka, mert onoka
nélkül nincs nagyanya. Apai nagyanya, anyai nagy-
anya.

NAGYANYAI, (nagy-anyai) Ősz. mn. Nagy-
anyát illető, nagyanyától való, arra vonatkozó. Nagy-
anyai birtok. Nagyanyai örökség. Nagyanyai szeretet,
gondvitelét. Nagyanyai hasban nevelt árva.

NAGYANYAILAG, (nagy-anyailag) ősz. ih.
Nagyanyák módja, szokása szerint, Nagyanyailag
szerelni, elkényeztetni a gyermeket.

NAGYAPA, (nagy-apa) ősz. fh. 1. NAGY-
ATYA.

NAGYAPÓ, (nagy-apó) ősz. fa. 1. NAGY-
ATYA.

NAGY-APÓLD, erdélyi fala a Szászfóldön ;
helyr. —Apóld-ra, —ön, —ról.

NAGYÁRA, 1. NAGYJARA.
NAGY-ABANYOS, erdélyi falu A.-Pehér m.;

helyr. —Arany os-ra, —ön, —ról.
NAGYÁRNYÚ v. —ÁRNYÜ v. —ÁRNYÉKÜ,

(nagy-árnyújr. —árnyéka") ősz. mn. Mi nagy árnyé-

kot vet. Nagy ámyéku hársfa. Nagyárnyéku torony,
hegy. í, 1

NAGYÁRU, v. —ÁRU, (nagy-áru) ősz. mn. Mi-
nek nagy az ára, drága; a maga nemében igen be-
cses. Nagyáru ház, bútorok. Nagyáru szállást bérelni.

NAGYASSZONY, (nagy-asszony) ősz. fn. Hajdan
az előkelő úrhölgyek czime, melynek megfelel araknál:
nagyúr, nayyuram. Még ma is némi kitűnő jelentése
van azoknál, kik az úri nőket tekintetes nagyastmony
nevén czimezik. Hogy e czim különös tisztelet jele
volt, kitetszik onnan is, hogy Idvezítőnk anyját, a
boldogságos szüzet, nagyasszony-u&k, magyarok nagy-
asszonyá-naí, nevesi a buzgó nép. Nagyboldogattfony
napján Augustus hó 15-dikén a boldogságos szüt
menybemenetelét ünnepelik. Különösebben jelenti a
háznál a korosabb asszonyt, az ,ifjúasszony', (ifiaaz-
szony) megkülönböztetésére.

NAGYASSZONYKÖRTE, (nagy-asszony-kötte)
ősz. fn. Körtefaj, mely Augustos havának közepe tá-
ján Nagyboldogasszony napja körül szokott érni, s
melyből lekvárt is szoktak főzni.

NAGY ÁTOK. A Debreczeni legendáskönyv
ben ám. egyházi átok (anathema). „A pápa azonnal
parancsolá a nagy átok alatt"

NAGYATYA, (nagy-atya) ősz. fa. Az édesapá-
nak vagy édesanyának atyja. Apai nagyatya, anyai
nagyatya. Máskép: öregatya v. — apa, másikatya v.
—apa, nagyatyus, nagyapó, a székelyeknél: atdpó
(«= másik apó, mint mányi v. mánya ain. másik
anya).

NAGYATYAI, (nagy-atyai) ősz. mn. Nagy-
atyát illető, ahhoz tartozó; nagyatyáról való, arra
vonatkozó. Nagyatyai házban lakni. Nagyatyai tterme-
mény. Nagyatyai Vrokség. Nagyatyai gyámtág, szereiéi.

NAGYATYAILAG, (nagy-atyailag) ősz. ih.
Nagyatyai módon, mint a nagyatyák szokása. Nagy-
atyailag szerelni az unokákat.

NAGY BÁLVÁNY, hajós nyelven azon bál-
vány, mely folyami fahajóinkon a terhelt hajó mé-
lyedés! vonalára esik, s a hajót körülfoglalva segíti
emelő erejében és óvja oldalutéaek ártalma ellen.
(Grosse Brame. Kenessey A.).

NAGYBAN, (nagy-bán) ih. 1) Cselekvésre vo-
natkozólag ám. nagyon, nem kicsinyezve, bőven.
Nagyban f oly a munka. Nagyban mulattunk világot
kivirradlig. 2) Nagyobb mennyiségben, nagyobb mér-
tékben. Nagyban vásárolni, árulni. Nagyban dadát.

NAGYBÁNYA, (nagy-bánya), ősz. fa. Szabad
kir. bányaváros Szatmár vármegyében ; helyr. —bá-
nyára, —n, —ról.

NAGY-BÁR, érd. falu Hányad m.; helyr. — Bár-
ra, —ön, —ról.

NAGY-BARÁT, falu Győr m.; helyr. —Barát-
ra, — ön, —ról.

NAGY-BARÁTI, puszta Hont m.; helyr. — Bq-
ráti-ba, —bán, —ról,
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NAGYBÁTRAN, (nagy-bátrán) ősz. ih. El-
szánt, eltökélett bátoraággal, mit sem félve.

NAGYBÁTYA, (nagy-bátya) ősz. fh. Szoros
ért az atyának vagy anyának fitestvére. Atyai nagy-
bátyám (patraus), anyát nagybátyám (avunculus).
Mivel pedig nélia megesik, hogy az atyai v. anyai
testvér fiatalabb nálunknál, innen szabatosan az ily
atyafit nagyfivér- vagy csak nagyvér-nek mondhat-
nék. Szélesb ért nagybátyinak mondják az Stbátyát
vagy a nagyapának avagy nagyanyának fitestvérét
i». V. 8. UNOKABÁTYA, UNOKAÖCS.

NAGYBÉLÜ, v. —BÉLÜ, (nagy-bélü) ősz.
mn. Ki rendkívül sokat szokott enni, zabáié, torkos.

NAGY-BÉN Y , falu Esztergám m.; helyr.
—Bény-be, —ben, —b8l.

NAGY-BEREZNA, mváros Ung m.; helyr.
—Bereená-ra, —n, —ról.

NAGY-B1SZTBA , falu Bereg m.; helyr.
—Bis*trá-ra, —n, —ról.

NAGYBITTSE, mváros Trencsín m.; helyr.
Bíttté-re, —n, —rSl.

NAGYBIZODALMÚ ', vagy —BIZODALMU,
ősz. fh.-Kihez valaki nagy bizodalommal viseltetik.
Haaználtatik a levelezésekben megszólítás! czíinül,
közép, polgári rendű, s ranggal nem biró személyek
irányában. Nagybitodalmu uram ! Alsóbb fokon: bi-
todalmat uram.

NÁGYB1ZVÁST, (nagy-bizvást) ősz. ih. Na-
gyon bizakodva." Régies.

„Röttenetességgel a szép városokat
Dúlják és égetik mind a szép falukat,
Nagybizvást rabolják a bennevalókat."

Temesvári István 1569-ben. (Thali K. gyűjt)

NAGY-BOBBÓCZ, mváros Liptó m.; helyr.
—BobrÓQHra, —ön, —ról.

NAGY-BÓCSA, puuta Pest m.; helyr. —Bó-
cfá-ra, —», —ríl.

NAGY-BOCSKÓ, falu Máramaros m.; helyr.
—Bocskó-ra, —n, —ról.

NAGY-BODAK, falu Pozsony m.; helyr. —Bo-
dak-ra, —ön, —ról.

NAGY-BOKOR, falu Nógrád m.; helyr. — Bo-
Icor-ra, —ön, —ról.

NAGYBOLDOGASSZONY, (nagy-boldog-asB-
saony) ősz. ín. A szűz Máriának, a Megváltó anyjá-
nak tiszteletczíme a magyaroknál, röviden: Nagyast-
f*ony. Nagyboldogasstony napja, Augustus havának
tizenötödike, melyen a római katholika egyház szfiz
Háriánakjnennybemenetelét innepli (németül: Maria-
Himmelfahrt).

NAGY BOR80CSKA, népies neve a .vetési tar-
soka' (thlaspi arvense) nevű növénynek; máskép szin-
tén népiesen: nyílfü, temondád, vadmuttár.

NAGY-BÓSVA, falu Abaúj m.; helyr. —Bós-
Vá-ra, —n, —ról,

NAGYBŐGŐ—NAGY-CSULA 698

NAGYBŐGŐ, (nagy-bőgő) ősz. fn. 1. GORDON,
BRÚGÓ.

NAGYBÖJT, ősz. fn. A római katholika egy-
ház rendelete szerint azon időszak, mely az egyházi
évben hamvazó szerdától nagyszombatig bezárólag
tart, s mely alatt a hivek az egyháztól kiszabott
mód szerint bőjtölni kötelesek. A szorosan vett nagy-
böjti napok száma Idvezítönk példájára negyven ; a
közbe esett hat vasárnap nem szoros böjt, hanem
csak a húsétel mellőzése. Nevezik a nagyböjtöt negy-
vennapi böjt-neí is.

NAGYBŐJTI, (nagy-böjti) ősz. mn. Nagyböj-
töt illető, arra vonatkozó. Nagybqjti elméikedétek.
Nagyböjti idoseak. V. ö. NAGY BOJT.

NAGY-BÖLGYÉN, falu Nyitra m.; helyr.
—BSlgyén-be, —ben, —667.

NAGY-BRITANNIA, (nagy-Britannia) ősz. fn.
Szoros ért Anglia, Scótia, és Hibemia szigetei
együttvéve, vagyis az egész angol szigetbirodalom.

NAGYBRITANNIAI, (nagy-britanniai) ősz. mn.
Nagybritanniához tartozó, azt illető, onnan való, arra
vonatkozó stb. Nagybritanniai szigetek. Nagybritan-
niai kereskedés, müipar.

NAGYBÜRÖK, (nagy-bürök) ős*, fű. Népies
nyelven a büröknemü növény faja; szára bördős, fé-
nyes, verhenyes mocskokkal foltos; levelei sokszor
szárnyaltak, fényesek; máskép szintén köznépi nyel-
ven : bőtök, síp/Ü; növénytani néven : büdös bilrVk
(conium maculatum).

NAGY-CSALAMIA, falu Hont m.; helyr. Csa-
lamiá-ra, —n, —ról.

NAGY-CSÁNY , falu Baranya m.; helyr.
— Csdny-ba, —bon, —bél.

NAGY-CSECS, falu Borsod m.; helyr. -Csecs-
en, —re, —r&l.

NAGY-CSEECSÉN, falu Turócss m.; helyr.
—Csepctén-be, —ben, —bSl.

NAGY-CSERE, puszta Bihar m. Debreczen
mellett; helyr. —Cseré-n, —re, —rSl.

NAGY-CSERGED, erdélyi falu A.-Fehér, és
Küküllö m.; helyr. —Cserged-re, —én, —rSl.

NAGY-CSIKE, puszta Nyitra m.; helyr. — Csi-
ké-n, —re, —rSl.

NAGY-CSOLTÓ, falu Gömör m.; helyr. — Csol-
tó-n, —rá, —ról.

NAGY-CSONGOVA, falu Ugocsa m.; helyr.
— Csongová-n, —rá, —ról.

NAGY-CSÖMÖTE, falu Vas megyében; helyr.
— CsSmöté-n, —re, —rSl.

NAGYCSÖTÖRTÖK v. — CSÜTÖRTÖK, (nagy-
csötőrtök) ősz. fn. Nagyhétben, azaz húsvét előtt leg-
közelebb eső csötörtök. Népies nyelven : zöld csütör-
tök, minthogy ekkor valamely zöldséges ételt szokás
enni.

NAGY-CSULA, erdélyi falnHunyad m.; helyr,
—Csuld-ra, —n, —ról,



699 NAGY-CSŰR-NAGYERŐSEN NAGY-ESKÜLLŐ—NAGYFÜGEKAKTCS 700

NAGY-CSŰR, erdélyi falu Szeben M. ; helyr.
—Cfür-re, —ön, —röl.

NAGY-CZEG, erdélyi falu Kolos m.; helyr.
—Cség-re, —én, —röl.

NAGY-CZENK , mváros Sopron m.; helyr.
—Czenk-re, —én, —röl.

NAGY-DEBREK, erdélyi falu B.-Szolnok m.;
helyr. —Debrek-re, —én, —röl.

NAGY-DEMETER, erdélyi falu Besztercze vid.;
helyr. —Demeter-re, —én, —röl.

NAGY-DENK, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
—Denk-re, —én, —röl.

NAGY-DERSIDA, falu Közép-Szolnok m.; helyr.
—Dertidá-ra, — n, —ról.

NAGY-DEVECSER, erdélyi falu Doboka m.;
—Devecser-re, —én, —röl.

NAGY-DISZNÓD, erdélyi falu Szeben sz.;
helyr. —Diesnód-ra, —ön, —ról.

NAGY-DÓBA, falu Köz.-Szolnok m.; helyr.
— Dobá-ra, —n, —ról.

NAGY-DOBSZA, falu Somogy m.; helyr.
— Dobszd-n, —rá, —ról.

NAGYDRÁGA, (nagy-drága) ősz. mn. Nagyon
v. igen drága. Régies.

„Mert nagydrága kincset most te nálad én
hagyok."

Házasok éneke. (Erdélyi J. gyűjt).

NAGY-ÉCS, falu és hegy Győr m. helyr. — Éet-
én, —re, —röl.

NAGYÉHETŐ, (nagy-éhetö) ősz. mn. és fh. Ki
igen sokat eszik, vagy képes enni, nagy-bélü. A
népmesének nagy ehető Mse egész ökröt megeszik.

NAGYÉHETŐSÉG, (nagy-éhetöség) ősz. fn.
Tulajdonság, melynél fogva valaki igen sokat képes
enni.

NAGY-EKEMEZÖ, erdélyi falu Szeben sz.;
helyr. — Ekeme*ö-re, —», —röl.

NAGY-EMŐKE, faluNyitra m.; helyr. —Emö-
Icé-n, —re, —röl.

NAGY-ENDRÉD, falu Bars m.; helyr. —En-
dréd-én, —re, —röl.

NAGY-ENYED, erdélyi város A.-Pehér m.
helyr. —Enyed-re, —én, —röl.

NAGYÉRDEMŰ v. — ÉRDEMÜ, (nagy-érde-
mtt) ősz. mn. Nagy érdemet szerzett, ki sok jutalomra
méltó dolgot vitt véghez, nagytiszteletü. Használ,
tátik tísztelctczímfil is : Nagyérdemű férfi, hazafi!

NAGY-ERCSE, erdélyi falu Kolos m.̂  helyr.
— Ercsé-re, —n, —röl.

NAGY-ERDŐ, puszta Pozsony m.; helyr. Nagy-
Erdö-n, —re, —röl.

NAGY-ERNYE, erdélyi falu Maros sz. ; helyr.
—Ernyé-re, —én, —röl.

NAGYERŐSEN, (nagy-erősen) ősz. ih. Igcu
nagyon. Régies.

„Futnak nagyerősen törökck az hegyre."
Temesvári István 1569-ben. (Thaly K. gyűjt).

NAGY-ESKÜLLŐ, erdélyi falu Doboka m.;
helyr. — EtkWÖ-re, —n, —röl.

NAGY-ESZTERGÁR, falu Veszprém megyé-
ben; helyr. —Efftergár-on, —ró, —ról.

NAQYESZÜ, v. — ESZÜ, (nagy-esztt) ősz. mn.
Kitűnő észteheteéggcl bíró; kinek a dolgokról nagy-
szerű fogalmai és leleményei vannak. Nagyeti& aű-
lagdtt, bSlesellS, terméneUvdós.

NAGYÉTÜ v. —ÉTÜ, (nagy-étü) 1. NAGY-
EHETŐ.

NAGY-ÉTS, 1. NAGYÉCS.
NAGYFALU, mváros Árva, faluk Bárány*,

Hont, Kraazna, Nógrád, Nyitra, Szabolcs, Temes,
Vas m., erdélyi falu Besztercze vid.; helyr. —falt-
ba, —bán, —bál.

NAGYFARŰ v. —FARU, (nagy-fárú) ős*, mn.
Mondják emberről, s némely négylábú állatokról, ha
kitünőleg nagy faruk van. Nagyfára menyecske. Táj-
divatosán : ducsifarot. Nagyfára paripa.

NAGYFEJEDELÉM, (nagy-fejedelém) öu. m.
Czim, melylyel némely uralkodó fejedelmek bírtak,
vagy bírnak, kűlönböztetésül az egyszerű fejedelem
czimétől. Erdélyország nagyfejedelme. Hajdan u
orosz czárok is nagyfejedelmi czimmel éltek; jelen-
nen így nevezik a trónörökőst.

NAGYFEJEDELEMSÉG, (nagy-fejedelemség}
ősz. fn. 1) Tartomány, ország, melynek uralkodója
nagyfejedelmi czímet visel. 2) Nagyfejedelmi fb'mél-
tóság.

NAGYFEJEDELMI, (nagy-fejedelmi) ősz. mn.
Magyfejedelmet illető, arra vonatkozó. Nagyfejedelmi
méltóoág, jogok.

NAGYFEJÜ, v. —FEJŰ (nagy-fejű) ös». mn.
Kinek, illetőleg minek aránylag vagy rendkívül nagy
feje van, gúnyosan (emberről szólva) hájfejn, tökii-
fejtt, csikófejű, buksi.

NAGY-FENTŐS, falu Kővár vidékében; helyr.
—Fento»-8n, —re, —röl.

NAGYFENNYEN, (nagy-fennyen) ősz. ih. Igen
fenhéjazva.

NAGYFIGEKAKTUS, 1. NAGYFÜGEKAK-
TUS.

NAGYFOGÚ v. —FOGÚ, (nagy-fogú) ősz.
mn. 1) Mondják emberről, vagy más állatról, ha fo-
gaik kitünőleg nagyok. 2) Átv. ért nagyfogú gereb-
lye, fésű, villa, vasborona stb. V. ő. FOG, (3).

NAGY-FOLKMÁR, falu Szepes m.; helyr.
—Folkmdr-on, —rá, —ról.

NAGY-FÖDÉMES, falu Pozsony m.; helyr.
—Födémei-cn, —re, —röl.

NAGYFÜ, (nagy-fű) ősz. fii. 1. NADRAGULYA.
NAGYFÜGEKAKTUS, (nagy-fűge-kaktus) OK.

fn. Növényfaj akaktusok azon neméből, melynek egy-
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másból nőtt húsos levelei mindeu szár nélküliek. (Cactus
ficus indica). A kisfűgekaktustól abban különbözik,
hogy levelei merőn állanak, nagyobbak, 8 a bokros
f lilánk ok közöl kemény tövis iá nő ki.

NAGYFÜLÜ, v. — FÜLŰ, (nagy-fúlü) ősz.
mn. Akinek, illetőleg aminek nagy fülei vannak.
2?agyfiÜ& csacsi. NagyflÜU korsó, gomb, kapocs.

NAGY-GALAMBFALVA, erdélyi falu Udvar-
hely sz.; helyr. —falvá-ra, —n, —ról.

NAGYGYAL, (nagy-val) ih. Éltek vele a ré-
giek a mai sokkal helyett. Pl. Mfinch. cod. Luk.
18. „Nagygyal inkább kajáltának" (multo magis cla-
mabant). A Nádorcodexben : Nagygyal kisebb, nagy-
gyed inkább, erSsb stb. A Debreczeni Legendáskönyv-
ben : Nagyval dőlte, nagyval több, nagyval inkább
stb. V. ö. NÁJ.

NAGYGYALÚ v. — GYALU, (nagy-gyalú) ősz.
fő. Erőeebbféle gyalnszerszám a kádároknál, asztalo-
soknál stb., melylyel vastagabb forgácsokat hasítanak.

NAGY-GYŐR, sz. k. város, ilynevü megyében;.
közönségesen csak egyszerűen GySr a neve; helyr.
— GySr-be, v. (régiesen, mi ott ma is divatos) —re
(=, _Té), —ben v. — Sít, —667.

NAGYGYŰLÉS, (nagy-gyűlés) ősz. fn. Gyűlés,
melybe fontosabb tárgyak elintézése végett minden
tag meg szokott hivatni. A Magyar Tudományos Aka-
démia évi nagygyűlései.

NAGYHALOM, paszta Fehér m.; helyr. —ha-
lom-ra, —ról, halm-on.

NAGYHASÚ v. —HASÚ, (nagy-hasú) ősz. mn.
1) Kövér, hájas, hízott, poczokos hasú. 3) Mondják
általán minden nőstényről, ha magzatot, illetőleg vem-
hét visel. Nagyhasú menyecske. Nagyhatú kabala. 3)
Átv. ért nagyöblfi. Nagyhasú korsó, kancsó.

NAGYHATALMASSÁG , (nagy-hatalmasság)
ősz. fn. Ki az európai államok sorába fő vagy első
helyet foglal el. Az 8t nagyhatalmasság, ű. m. angol,
franczia, osztrák, orosz és poros/,.

NAGYHATALMASSÁGÚ v. —HATALMAS-
SÁGU, (nagy-hatalmasságú) ősz. mn. Kinek hatalma
van nagy dolgokat tenni; sokak fölött uralkodó, pa-
rancsoló. Nagyhalalmasságu fejedelem.

NAGYHATALMÚ v. —HATALMÚ, 1. NAGY-
HATALMASSÁGÚ.

NAGYHATALOM, 1. NAGYHATALMASSÁG.
NAGYHATÚ, (nagy-hátú) ősz. mn. Mondják

emberről, ki szájjal sokat tesz, ki nagy garral van.
NAGYHEGYKÉN, (nagy-hegykén) ősz. ih. Igen

v. nagyon hegykén. V. ö. NAGY, (2).
NAGYHERCZEG, (nagy-hcrczeg) ősz. fn. Vise-

lik e czímet némely európai, nevezetesen német bi-
rodalmi uralkodók, kik fejedelmi rangsorozatra nézve
a királyok után állanak, milyenek a bádeni n&gy-
herczeg, heszszeni, mecklenbnrg-streliczi nagyher-
czegek stb. V. ö. HERCZEG, FOHERCZEG.

NAGYHERCZEGI, (nagy-herczegi) ősz. mn.
Nagyberczeget Illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.
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Nagyherczegi méltóság. Nagyherczegi udvar. V. ö.
NAGYHERCZEG.

NAGYHERCZEGSÉG, (nagy-herczegség) ősz.
fa. Tartomány, melynek uralkodója nagyherczegi
czímet visel. Bádeni nagyhercegség.

NAGYHÉT, (nagy-két) ősz. fn. A keresztény
évben azon hét, mely virágvasárnaptól bezárólag
nagyszombatig tart, s melyet a hivek mint Idvezí-
tőnk szenvedésének és halálának emlékidejét külö-
nös áhítattal szentelnek meg. Ennek egyes napjai
hétfőtől kezdve szintén fölveszik a. nagy jelzőt: nagy-
hétfS, nagykedd, nagyszerda stb.

NAGYHÉTFŐ, (nagy-hét-fő) ősz. fn. A nagy-
hétben eső hétfő, mely közvetlenül a virágvasár-
napot követi.

NAGYHÉTI, (nagy-heti) ősz. mn. Nagyhetet
illető, arra vonatkozó. Nagyhéti imádságok, elmél-
kedések.

NAGYHÍRŰ v. — fflRÜ, (nagy-hírű) ősz. mn.
Kinek nevét, illetőleg tetteit sokfelé emlegetik, hir-
detik. Rendesen ,dicséretes' értelemben vétetik. Nagy-
hírű tudósok, művészek. Alkalmaztatik tettekre is.
NagyhirU lltk'óxet, gySzedelem.

NAGYHORGONY, (nagy-horgony) 1. VÉSZ-
HORGONY.

NAGY-IDA, mváros Abaúj, erdélyi falu Kolos
m.; helyr. —Idá-ra, —n, —ról.

NAGYIDŐ, (nagy-idő) ősz. fn. Kései idő.
NAGYIHATÓ, (nagy-iható) ősz. mn. és fa. Ki

igen sokat iszik, vagy képes inni; keményebben
szólva: iszákos, részeges, bort'dmltt stb. A népmesében
oly meséi hős, ki egy nagy hordó bort egy hujjában
megiszik. Ilyen egyik személye a „Napos holdas lo-
vak" czimü népmesének.

NAGY-IKLÁND, erdélyi falu Maros sz.; helyr.
— Iklánd-ra, —ön, —ról.

NAGY-IKLÓD, erdélyi falu Doboka m.; helyr.
—Iklód-ra, —ön, —ról.

NAGY-ILONDA, erdélyi falu B.-SzoInok m.;
helyr. —Ilondá-ra, —n, —ról.

NAGY-ILVA, erdélyi falu Beszterczevid.; helyr.
— Hvá-ra, —n, —ról.

NAGYÍT, NAGYIT, (nagy-ít) áth. m. nagyü-
ott, pár. —s, htn. —ni v. —ani. 1) Valaminek ki-
terjedését neveli. Házát, kertét, szülejét nagyítja. 2)
Akármiféle számot, mennyiséget szaporít. Nagyítja
cselédeinek bérét. Ez értelmekben rendesen nagyobbit
használtatik. 3) Valamit túlságos mértékűnek, soka-
ságának állít. Nagyítani a kárt. Nagyítva adni elé va-
lamit. A hazug, a kérkedékeny emberek szeretik a dol-
got nagyítani. 4) Mondják bizonyos látszerekről,
melyek a tárgyakat tetemesb alakban tüntetik elé.
Ez a szemüveg nagyít.

NAGYÍTÁS, NAGYÍTÁS, (nagy-ít-ás) fn. tt.
nagyítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Tettleges
kiterjesztése valaminek, hogy téresebb helyet foglal-



703 NAGYÍTÓ—NAOY-KALOTA NAGY-KAPUS—NAGYKORÚ 704

jön el. 2) Képiéit, szóval való sokasítás, a dolognak
mértéken túli eléadása. Settélte, hogy egyszerre Itten-
hit farkat támadta meg Öt: ét nagyítót. A nagyítás
fogalma alá tartoznak némileg a hátúdat, és fllentit.

NAGYÍTÓ, NAGYÍTÓ, (nagy-ít-ó) mn. és fa.
tt. nagyító-t. 1) Aki ralamit vagy tettel, és terjedel-
mileg, vagy sióval nagyít Különösen 2) látszer, mely
a tárgyakat tetemesb alaknaknak, terjedelmfieknek
festi Nagyító ttcmtoeg, nagyító látetS.

NAGYÍTÓ CSŐ T. NAGYÍTÓ LÁTCSŐ, lásd:
NAGYÍTÓ, 2).

NAGYÍTÓLENCSE, (nagyító-lencse) ősz. fn.
A látazerekben azon lencsenevü üreg, mely a tárgya-
kat tetemesb alakban tünteti a szemek elé.

NAGYÍTÓMÉRŐ, (nagyító-mérő) ősz. fn. Esz-
köz, mely által a nagyítófiveggel kimért nagyságot,
vagyis terjedelmet meghatározzák. (Anxometrnm).

NAGYÍTÓSZÁM, (nagyító-szám) ősz. fn. Azon
szám, mely megmutatja, hányszor látszik nagyobb-
nak a látszög, a távcsőnek nagyítófivege által, mint
ha csupán szabad szemmel nézzük.

NAGYÍTOTT, (nagy-ít ott) mn. tt. nagytíolt-at.
Széles ért. amit nagygyá tettek. Különösen átv. ért.
túlzott, valóságnál több, terjedelmesebb, tetemesebb.
NagytíoU ára valaminek. Nagyított kár, nagyított el-
besséléte valamely eseménynek. Nagyított gyStelem,
veszteség.

NAGYÍTÓÜVEG, (nagyító-üveg) ősz. fn. Üveg-
lencsével fölszerelt látcső, vagy csupán üvegből ké-
szített szer, mely a tárgyakat nagyítja. V. ö. GÓR-
CSŐ.

NAGYFVÓ, (nagy-ivó) ősz. fn. Ki sokat iszik;
keményebb kifejezéssel: iszákos, rétteget.

NAGYIZOM, (nagy-izom) ősz. fn. A lovaknál
a hátulsó lábczombokuak kidudorodó része, mely a
has felé nyúlik, máskép: ló egere.

NAGYJÁBAN, (nagy-j-a-ban) ih. Csak nagyobb
vagy főbb vonásokban; anyagi tárgyakról értve: na-
gyobb darabokban, nagyobb részekben.

NAGYJÁBÓL", (nagy-j-a-ból), 1. NAGY alatt.
NAGYJÁN, (nagy-j-a-an) 1. NAGY alatt.
NAGYJÁRA, (nagy-j-a-ara) ih. L. NAGYRÉ-

SZINT. Máskép -.jobbára.
NAGY JÓ, (nagy-jó) ősz. mn. Igen vagy nagyon

jó. Régies.

„Adj hosszú életet, nagyjó egészséget."
Thaly K. gyűjt.

NAGY-KADÁCS, erdélyi falu Udvarhely sz.;
helyr. —Kadóxs-ra, —ön, —ról.

NAGY-KAJÁN, erdélyi fala B. Szolnok m.;
—Kaján-ba, —bán, —ból.

NAGYKALAPÁCS, (nagy-kalapács) ősz. fn.
Nagyobbszertt kalapács, melyet két kézzel fogva
használnak, pőröly.

NAGY-KALOTA, erdélyi falu Kolos m.; helyr.
—Kalotá-ra, —w, —ról.

NAGY-KAPUS, erdélyi faluk Kolos m. és
Meggyes sz.; helyr. —Kaptu-ra, —ön, —róL

NAGYKEDD, (nagy-kedd) ősz. fn. Azon kedd,
mely virágvasárnap utáni hétben, azaz, nagyhétfaen
esik. Szóbeli ellentéte: kitkedd; de mivel ilynerfi
nap soha sincsen, innen tréfás népnyelven ám. soha-
napja. Holnapután, títkedden, borjuvágó pénteken, ám.
sohanapján.

NAGY-KEDE, erdélyi fara Udvarhely az.; helyr.
—Kedé-re, —n, —r&.

NAGYKEGYELMESSÉGÜv. — KEGYELMŰ,
(nagy-kegyelmességfi v. —kegyehnfi) ősz. mn. Her-
czegi házból valók ciíme. Nagykegyelmestég* hercteg,
röviden: nagykegyelmettéged; többek irányában:
nagykegyebnettégíek. Máskép: foméÜótágu.

NAGYKEGYETLENÜL , (nagy-kegyetlenül)
ősz. ih. Nagyon v. igen kegyetlenül. Régies.

„Mely nagykegyetlenül ők hnrczoltattanak."
Nagy-Kunság romlásáról 1698-ban. (Thaly K. gyűjt.).

NAGY-KEND, erdélyi falu Kfiküllő m.; helyr.
—Kend-re, —én, —riS.

NAGYKERESKEDÉS, (nagy-kereskedés) ön.
fn. Kereskedés neme, melyben az árukat csak nagy-
ban, ú. m. hordó-, darab-, vég-, mázsaszámra stb.
adják, nem pedig itezével, rőffel, fonttal stb. mérik.

NAGYKERESKEDŐ, (nagy-kereéskdő) Sas. fa.
Kereskedő, ki áruit csak nagyban adja; pl. ki a bo-
rokat akókkal, a szöveteket végszámra stb. áralja
és adja.

NAGYKERESKEDŐI, (nagy-kereskedői) ősz.
mn. Nagykereskedőt vagy kereskedőket QletS, arra
vagy azokra vonatkozó. Nagykereskedői tettUet.

NAGYKÉRÉSZT, (nagy-kérészt) ősz. fo. Szé-
les ért. aránylag hosszú, magas, tetemes terjedelmű
kereszt, pl. kőből, fából, vagy festve. Különösen,
mint lovagrend! diszjel, mely a maga nemében legki-
tűnőbb rangra mutat, s melynek birtokosi legott a
rend nagymestere után következnek. A nagykeresz-
ten kívül szokott lenni közép és kiskereszt.

NAGYKÉRÉSZTÉS, (nagy-keresztes) ősz. mn.
Kit valamely lovagrendnek nagykeresőé diszesít
Szent litván apostoli király rendének nagykereatei
vitéze.

NAGYKOR, (nagy-kor) ősz. fn. Azon életkor,
midőn valaki a szülei vagy gondnoki hatalom alól
törvény szerént már föl van mentve, ú. m. a magyar
törvények szerént a férfiszemélyek 24 évet, a n6-
ezemély pedig 16 évet meghaladva; azonban át
utóbbiak, ha még férjhez nem mentek, tovább ii
gyámság alatt szoktak hagyatni. Máskép: leletkor.

NAGYKÓRSÁG, (nagy-kórság) ősz. fa. L
NYAVALYATÖRÉS.

NAGYKORÚ, v. —KORÚ, (nagy-korú) ősz.
mn. Ki azon kort érte el, melyben az illető ország
törvényei szerént szülei vagy gondnoki hatalom alól
törvény szerént fel van mentve. Máskép : teljeskori,
Ellentéte: kiskorú.
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NAGYKORÚSÁG, T. —KORUSÁG, (nagy-
korúság) ősz. fn. Állapot, vagy tulajdonság, melynél
fogra valaki a szülei vagy gondnoki hatalom alól
felnőtt koránál fogra föl Tan mentre. Ellentéte : kit-
bniság.

NAGYKORUSÁGI, (nagy-korusági) ősz. mn.
Nagykorúságot illető, arra vonatkozó, nagykoraság-
ban történt Nagykorusdgi engedély. Nagykorusági
enlekvények, ttertödétek.

NAGYKÖNNYEN, (nagy-könnyen) régies ősz.
ih. Igen könnyen, minden nehézség nélkül. V. ő.
NAGY, (2).

NAGYKÖVET, (nagy-követ) ősz. fn. Szoros
ért. oly köret, kit valamely fejedelem, vagy állada-
lom rendkívüli fontos ügyben más fejedelemhez, vagy
álladalomhoz küld, különböztetésnl az udvari követ-
tSl, ki fejedelmét vagy országát más udvarnál ren-
desen és állandóan képviseli.

NAGYKÖVET!, (nagy-követi) ősz. mn. Nagy-
köretet illető', nagykövetre vonatkozó. NagykOoeti
állomás, hivatal, minőség.

NAGY-KRISTOLCZ, erdélyi fáin B.-Szolnok
m.; helyr. —Krittolcx-ra, —ön, —ról.

NAGYLAK, erdélyi falu A.-Fehér m.; helyr.
—lak-ra, —ön, —ról.

NAGYLELKŰ v. —LELKŰ, (nagy-lelkű) ös».
mn. Fölséges, nemes kedélyi tutajdonságokkal bíró,
pl. ki nemes, szent czélokért buzog, ki alacson bo-
szoállásra nem vetemedik, ki az erényt ellenségében
is becsüli és méltatja. Továbbá ám. bátorszivtt, az
akadályoktól vissza nem rettenő. Ellentétei: kitldkü,
gyáva, pulyalelkü.

NAGYLELKŰEN, (nagy-Ielküen), 1. NAGY-
LELKÜLEG.

NAGYLELKŰSÉG v. —LELKÜLEG, (nagy-
lelkflleg) öaz. ib. Nagylelkű emberek módjára, ne-
mes, fölséges érzelmeket és tetteket gyakorolva; to-
rábbá, bátor szívvel, magát feláldozva.

NAGYLELKŰSÉG v. —LELKÜSÉG, (nagy-
lelkűség) ősz. fn. Tulajdonság, melylyel az bir, kit
nagylelkűnek mondunk. V. ö. NAGYLELKŰ. To-
vábbá ám. bátorszivflség. Ellentétei : fcislelküség ,
gyávatág, pulyatág.

NAGY-LÉVÁRD, mváros Pozsony m.; helyr.
—Lévára-ön, —rá, —ról.

NAGYLEVELŰ v. —LEVELŰ, (nagy-leveltt)
MZ. mn. Legszélesb ért minek a maga nemében
nagy levelei vannak. Nagylevelií kápotssta, dohány.
Nagylevelü könyv.

NAGY-LOZNA, erdélyi falu B.-Szolnok m.;
helyr. —Lóaná-ra, —n, —ról.

NAGY-LUDAS, erdélyi falu Szerdahely sz.;
helyr. —Litdas-ra, —ön, —ról.

NAGYMAGYAR, mváros Pozsony m.; helyr.
—magyar-ra, —ön, —ról.

NAGYMARIN, (nagy-marin) ősz. fn. Székely
tájszólás szerént ám. bizonyos mérges kelés az em-
beri testen. E szóban a marin talán öszvetett szó a
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csomót, dudorodást jelentő mar (mór) és ín szókból,
mintha volna: ctomát in.

NAGY-MARTON, mváros Sopron m.; helyr.
—Afarton-ba, —bán, —ból.

NAGY-MÁRTON, falu Somogy m.; belyr.
—Márton-ba, —bán, —ból.

NAGYMELLÜv. —MELLŰ, (nagy-mellű) ősz.
mn. Kinek aránylag nagy, széles, domború melle
van. Különösen nőről szólva ám. nagy emló'jü. Nagy-
meltíl leány, menyecske. V. ö. MELL.

NAGYMÉLTÓSÁG, (nagy-méltóság) ősz. fn.
A cs. k. valóságos belső titkos tanácsosok czíme.
Nagyméltóságod. Ö nagyméltótága. Másképen: Ke-
gyelme»féged, 8 kegyelmessége.

NAGYMÉLTÓSÁGÚ vagy —MÉLTÓSÁGÚ,
(nagy-méltóságú) ősz. mn. Mint tiszteletczún megfe-
lel az exczellencziás czimnek, s általán véve illeti a
cs. kir. valóságos belső titkos tanácsosokat, és azon
főrangú személyeket, kiknek hivatalával a titkos ta-
nácsosi czim együtt szokott járni. Másképen mint
czím: kegyelmei.

NAGYMÉRVŰ v. —MÉRVŰ, (nagy-mérvű)
ősz. mn. A közönséges nagysági arányokat megha-
ladó. Közel áll hozzá értelemben a nagyszerű.

NAGYMESTER, (nagy-mester) ősz. fa. Álta-
lán valamely lovagrendnek főnöke. A templomrend,
a németrend nagymestere. Népies nyelven jelent fur-
fangos embert, ki hamar feltalálja magát, kin bizo-
nyos dologban nehéz kifogni. Nagymester S kegyelme.

NAGYMESSZE, (nagy-messze) ősz. mn. és ih.
Igen messze.

NAGYMEZŐ, erdélyi falu B.-Szolnok m.; helyr.
mesíf-re, —n, —rSl.

NAGY-MIHÁLY, faluk Borsod és Zemplén m.;
helyr. —Mihály-on, —rá, — ról.

NAGYMIHASZNA, (nagy-mihaszna) ősz. mn.
és fn. Népies nyelven nagyra felnőtt, de semmire nem
lasználható, henye, tnnya, csavargó, kamasz. Már
kél nagymihasma fia van. Nagymihasma ember.

NAGYMISE, (nagy-mise) ősz. fn. Több szer-
tartásokkal járó, s több ideig tartó mise; különösen
küz8nséges énekes mise, melynek némely imáit ének-
szóval zengi el a pap; segédstemélytetU mise, mely-
>en több papi személy működik; palóczos népnyel-

ven : /Üstös mise, szoros mise. Továbbá püspöksllve-
ges mise, melyet püspöksüveges egyházi személy

égez stb. Ellentéte : kismite, népiesen: susogómise.
V. ö. MISE.

NAGYMON, falu Közép-Szolnok m.; helyr.
Nagymon-ba, —bon, —ból.

NAGYMON-UJFALU, falu Köz.-Szolnok m.;
lelyr. —Ujfalu-ba, —bán, —ból.

NAGYMON-ÚJLAK, falu Köz.-Szolnok m.;
ielyr. —Újlak-on, —rá, •—ról.

NAGYNEHEZEN, (nagy-nehezen) ősz ih. Sok
ügygyei-bajjal, sok vessődaégge), több akadály kő-
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zött. Nagynehezen rzikinkat rrlttk. Nagyneheten átver-
gOdtek a vízen.

NAGYNENE v. a közéletben: —NÉNI, (nagy-
néne v. —néni) ősz. fo. Női vérrokon, és pedig a)
az édesatyának vagy édesanyának nöteetvére, innen
atyai nagynéne, anyai nagynéne. b) Közéletben fön-
tebbi ízben is, pl. a nagy, vagy öregatyának, és
nagyanyának uötestvére is, aki szabatosabban : ó'«-
néne, a'ót az ősatyának és ősanyának nőtestvére is
(ösnagynéne) stb. Sokszor közbeszédben némi kedély-
ből bármely idősb nő néne v. néni.

NAGYNEVŰ v. —NEVŰ (nagy-nevü) ősz. mn.
Átv. ért. híres, kinek nevét, mint jeles emberét, min-
denfelé emlegetik, magasztalják.

NAGYNYAKÚ v. —NYAKÚ, (nagy-nyakú)
ősz. mn. Aránylag hosszú nyakú. Nagynyakú ló, gu-
nár. Átv. ért. nagynyakú körte, palaczk stb. V. ö.
NYAK.

NAGYNYELVÜ v. —NYELVŰ, (nagy-nyelvű)
ősz. mn. Tulajd. ért. aránylag nagy anyagi nyelvvel
ellátott, különösen vastag nyelvű. Átv. szokott jelen-
téssel ám. sokat beszélő; nevezetesen : másokat rá-
galmazó, megszóló; mindenbe kottyanó.

NAGYNYOLCZAD, (nagy-nyolczad) ősz. mn.
Papirra, nevezetesen irományokra, s nyomtatványokra
vonatkozva ám. nagy alakú ivnejc nyolczad rété.
Nayynyoletad t-étU papírra írni valamit. Nagynyol-
czad rétU kiadás.

NAGY-NYÚJTÓD, erdélyi falu Kezdi sz.;
helyr. —Nyújtód-rá, —ön, —ról.

NAGY-NYÚL, faluk Győr m.; helyr. — Nyúl-on,
— ró, —ról.

NAGY-NYÚLÁS, erdélyi falu Kolos m.-, helyr.
— Nytüat-ra, —ön, —ról.

NAGYOBB, (nagyobb). Másodfok a nagy mel-
léknévből; tt. nagyobbal. Dunán túl némely vidéki kiej-
téssel, naobb. Kicsinyezve: nagyobbacska, pl. „ Jobb a
kutya, mint a macska, mert a kutya nagyobbacska."
(Km.). Megjegyzésre méltó azon sajátsága, mely sze-
rént némely igék is származnak belőle, mint nagyobbtí,
nagyobbúl, nagyobbodik, mely tulajdonsággal a tettebb,
jobb, rottabb, kevetb és öregb szókon kivül mások
nem igen bírnak, ámbár nyelvhasonlat szerént bír-
hatnának, pl. miért nem volnának jók ezek is : tzeb-
bíl (nem egészen szokatlan), mayasbtí, v'órösbtí, tö-
kéletetbít stb. ? A nagyobb több öszvehasonlító mondat-
ban divatozik, mint: Nagyobb a ftittje, mint a pecse-
nyéje. Nagyobb híre volna annak. Nagyobb át annál,
hogy stb. Nagyobb a szerencséje, mint ás ette. Na-
gyobb a híre, mint a valótága. Nagyobb réstint, azaz,
az egészből vagy teljes mennyiségből a többséget
véve.

NAGYOBBÁDÁN, (nagy-obb-ad-án) 1. NA-
GYOBBÁRA.

NAGYOBBAN, (nagy-obb-an) ih. A régiek
,inkább' (régiesen: jonkább) értelemben is használ-

ták. „De ha még ennél nagyobban vetkőzött volna
ellened." Nádor-codez. „Aki nem akarja megtanulni
és tennie a jókat, nagyobban mutattatík pogannak
lenni, honnemmint keresztyénnek." Debreczeni Le-
gendáskönyv. Legnagyobban = leginkább, legjob-
ban. „Légi nagyobban amiben tudok szolgálnom.11

(Levél 1558-ból. Szalay Á. 400 m. L).
NAGYOBBÁBA, (nagy-obb-a-ra) ih. Nagyobb

részt, keveset kivéve, kis hiával. Ismerőseim nagyob-
bára eltávoztak. Nagyobbára már vége a* aratásnak.
Megegyezik vele jobbára v. jobbadán.

NAGYOBB CSERLEVELÜ FŰ, 1. NAGY
SARLÓSFÜ.

NAGYOBBÍT, NAGYOBBIT, (nagy-obb-ít)
áth. m. nagyobbü-ott, pár. —*, htn. —ni v. —ont.
Nagyobbá tesz valamit A hasat egy emelettel, a kör-
tet néhány négyttög öllel nagyobbtíani. A ételedéi
bérét, a titttek díját nagyobbitani. A bajt, kárt, ve-
stélyt nagyobbüani. V. ö. NAGY, NAGYOBB.

NAGYOBBÍTÁS, NAGYOBBITÁS, (nagy-obb-
ít-ás) fh. tt. nagyobbtíát-t, tb. —ok, harm. szr. — o.
Cselekvés, midőn nagyobbítnak valamit. V. 6. NA-
GYOBBÍT.

NAGYOBBODÁS, (nagy-obb-od-ás) fa. tt.ua-
gyobbodát-t, tb. —ok. harm. szr. —a. Állapotválto-
zás, midőn valaminek terjedelmi, számbeli, vagy lé-
tegi stb. mennyisége növekedik.

NAGYOBBODIK, (nagy-obb-od-ik) k. m. IM-
gyobbod-tam, —tál, —ott. Mintegy belső erejénél
fogva nagyobbra növekedik, szaporodik, sokasodik.
Áfák évről évre nagyobbodnak. A szegények uáma
mindegyre nagyobbodik. Jövedelme nagyobbodik. V. ö.
NAGYOBB.

NAGYOBBÚL, (nagy-obb-úl) önh. m. nagyob-
MŰ. L. NAGYOBBODIK.

NAGY-ÓCS, falu Zaránd m.; helyr. — óct-o*,
—ró, —ról.

NAGYOCSKA, (nagy-ocs-ka) kies. mn. tt nagy-
ócskát. Ami kellettnél valamivel nagyobb, a maga
nemében nem oly kicsin, mint a többi És a ueg na-
gyoctka, el kell belőle rátpolni, faragni. A gyümölct-
bSl kiválogatni a nagyocskákat. Egyébiránt hasonlítás-
kor nagyobbacska divatozik. Nálunk a tfölSaemek va-
lamivel nagyobbacskák, mint nálatok.

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

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

NAGYOL, (nagy-ol) áth. m. naggoü. 1) Vala-
mit nagy darabokra oszt, vág, hasít Nagyolm a* er-
dőben levágott fát. Továbbá 2) valamit nagyjából ki-
farag, pl. midőn az ácsok a fenyőszál felső rétegeit
lehasogatják. 3) Valamit nagynak tart; ellentéte:
kictinyel. Némelyek a gyakran hallható kiejtést kö-
vetve itt két II- vei Írják, midőn nagyon-ol-\>t>\ vagy
no<7y-t>oii-ból származottnak tekinthető. Ha két tt-vel
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írjuk vagy mondjak, akkor a múlt nagyoll-ott, htn.
—óm*. Azonban ez értelemben valamint a kicsinyel,
és kévései, midőn ragoztatnak, kivethetik a segéd-
hangzót, hasonlóan a ,nagyol' is, pl. nagylom, nagylod,
nagylottam, nagylottad, nagylani, némi különbözteté-
sül az első értelemben vett nagyol-tól, miszerént így
szólnánk és imánk szabatosabban : nagyolom a, fát,
nagy darabokra hasítom ; nagylom éten dorongot bot-
nak, azaz úgy tartom, hogy ezen dorong botnak nagy.

NAGY-OLÁHFALU, erdélyi falu udvarhely
sz.; helyr. —OWfalu-ba, —bon, —Ml.

NAGYOLL, 1. NAGYOL, 3).
NAGYOLTÁR, (nagy-oltár) ősz. fn. A római

katholikusok templomaiban a főoltár, vagy öregoltár,
az úgynevezett szenthelyen, mely rendesen a töb-
bieknél magasabb, ékesebb, melynek hajlékában
(tabernaculum) a szentséget őrzik, s melynél a nagy-
miséket tartják; a többi kitoUár v. mellékoltár.

NAGYOLVASOTTSÁG, (nagy-olvasottság) ősz.
fn. Az irodalmi müvek ismerésében nagy jártasság,
melyet valaki az illető müvek olvasásával szerzett.

NAGYOLVASOTTSÁGU, (nagy-olvasottságú)
ősz. fn. Ki igen sok irodalmi müvet olvasott.

NAGYON, (nagy-on) ib. Nagy mértékben, igen,
fölötte túlságosan. Nagyon szép. Nagyon csúnya.
Nagyon magas hát, templom, torony. Nagyon szomorú,
haragot, beteg. Nagyon lármázni, nevetni, sírni. Na-
gyon sietni, futni, nyargalni. Fölvesz maga mellé más
határozót is. Nagyon hamar végezni valamit. Nagyon
jól viselni magát. Nagyon okosan beszél. Nagyon ko-
rán kelni. Az ily kifejezésekben, nagyon kicsin, na-
gyon kevés, nagyon rövid, nagyon alacson, szóbeli el-
lentét látszik lenni, egyébiránt ezeknek ily értelmök
van: kelletinél kisebb, kevesebb, rövidebb stb.

NAGYORRÚ v. —ORRÚ, (nagy-orrú) ősz. mn.
Kinek, illetőleg minek, aránylag nagy orra van. Köz-
népies gúnynyelven: tülökorrú, uborkaorrá.

NAGYOSKODIK, (nagy-os-kod-ik) k. m. na-
gyoskod-tam, —tál, —ott. Magát hányja-veti, na-
gyobbnak akar látszani mint a milyen valósággal,
nagyoz.

NAGY-OSZTRÓ, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
— Osttró-ra, —n, —ról.

NAGYOTHALLÁS, (nagyot-hallás) ősz. fn.
Állapot, midőn valaki nehezen ball, midőn nagyobb
hangon kell vele szólani; túl a Dunán némely tája-
kon : lámpértosság. V. o. SIKETSÉG.

NAGYOTHALLÓ, (nagyot-halló) ősz. mn. Ki
csak úgy hall, ha magas, erős hangon szólnak hozzá,
nketecske. Túl a Dunán nébutt: lámpértos.

NAGY-ÓTS, 1. NAGY-ÓCS.
NAQYOZ, (nagy-oz) áth. és önh. m. nagyoz-

tam v. nagytottam, —tál v. nagyzottál, —ott v.
nagy20 tt, htn. —m', v. nagyzani, pár. —*. 1) Nagy
mértékben, nagy darabokban szab, oszt, taglal vala-
mit ; szokottabban 1. NAGYOL 1). 2) L. NAGYÍT.
3) L. NAGYOSKODIK.

NAGYOZÁS, (nagy-oz-ás) fn. tt nagyozás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn nagy óznak
valamit; vagy midőn valaki nagyoz. V. Ö. NAGYOZ.

NAGY-ÖLBÖ, falu Vas m.; helyr. —ÖlbS-n,
—re, —rSl.

NAGY-ÖL VED, falu Esztergom m.; helyr.
— Oloed-re, —én, —rSl.

NAGYŐR, (nagy-őr) ősz. fn. Katonai főőrhely.
NAGY-PACZAL, falu Köz.-Szolnok m.; helyr.

—Pactal-ba, —bán, —ból.
NAGYPATAK, faluk Bihar m.; helyr. — pa-

tak-ra, —ön, —ról.
NAGYPÉNTEK, (nagy-péntek) ősz. fn. A ke-

resztény évben azon péntek, mely nagyhétben esik,
melyen Idvezítőnk keresztre feszítésének és halálá-
nak emlékezetét, mint általános gyásznapot, különös
szertartások által szentelik meg a hívek. Nagypénte-
ken böjtSlni, s Krisztus koporsóját látogatni.

NAGYPÉNTEKI, (nagy-pénteki) ősz. inn.
Nagypénteken, mint Idvezítőnk halálának emlékezete
napján történő, azt illető, arra vonatkozó. Nagypén-
teki ájtatosság, szentbestéd, szertartások. Nagypén-
teki böjt.

NAGY-PESTÉNY, erdélyi falu Himyad m.;
helyr. —Pestény-be, —ben, —böl.

NAGY-PETRI, erdélyi falu Kolos m.; helyr.
—Petri-be, —ben, —böl.

NAGY-POJÁNA, falu Zaránd m.; helyr. — Po-
jáná-ra, —n, —ról.

NAGYPRÉPOST, (nagy-prépost) ősz. fn. Va-
lamely székesegyházi káptalan főnöke, ki után az ol-
vasó, éneklő, és őrkanonokok következnek. Eszter-
gami, kalocsai, egri érseki káptalanok nagyprépostjai.
Vácti, győri nagyprépostok. V. ö. PRÉPOST.

NAGYPRÉPOSTSÁG, (nagy-prépontság) ősz.
fn. 1) Nagypréposti rang. 2) A nagyprépostnak egy-
házi javadalma.

NAGYRA, (nagy-ra) ih. Erkölcsi átv. ért. bizo-
nyos becsmértéket, némileg fenhéjazást jelent. Nagy-
ra becsUlni valamit. Nagyra tartani magát. Nayyra
mondani a csekély dolgot. Nagyra vágyni. Nagyra tör-
ni. Nagyra van velr., hogy jutalmat kapott, azaz di-
csekszik, kevélykedik benne. Nagyra lát, ám. fenhé-
jáz, magasra tart igényt V. ö. NAGY.

NAGYRALÁTÁS, (nagyra-látás) ősz. fn. Fenn-
héjázás, önmagának mások fölött többrebecsfilése
mint illik.

NAGYRALÁTÓ, (nagyra-látó) ősz. mn. és fn.
Fennhéjázó.

NAGY-RÁPOLT, erdélyi falu Hunyad m.;
helyr. —Bápolt-ra, —ön, —ról.

NAGYRATERMETT, (nagyra-termett) ősz. mn.
Oly lelki tehetséggel megáldott, mely által a közön-
ségesnél nagyobb polczra juthat, vagy nagy dolgokat
vihet véghez.
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NAGYRATERMETTSÉG, (nagyra-termettség)
ősz. fn. Tulajdonság, melynél fogva valaki nagyra-
termettnek tekinthető.

NAGYRATÖRŐ, (nagyra-törő) ősz. mn. Kinek
vagyai nagy, jeles dolgok után sovárognak, « ki azo-
kat elérni iparkodik.

NAGYRAVÁGY, (nagyra-vágy) ősz. fii. Lásd :
NAGYRAVÁGYÁS.

„Van a léleknek egy erős szava ,
A nagyravágy."

Az ember tragoediája. (Madách I.).

NAGYRAVÁGYÁS , (nagyra-vágyás) ősz. fa.
A túlzott, s ennél fogva hibás becsületkeresésnek
neme, melynél fogva valaki főleg azon van, hogy
mások között és fölött holmi külső' előnyökkel bírjon,
pl. hogy rangra, méltóságra jusson stb. Minthogy
gyakran az ily czélt becstelen utakon, módokon szok-
tak keresni: innen különbözteted okáért a nagyravá-
gyást bal értelemben veszszük ; ellenben , ha valaki
nemes eszközökkel, és érdem által iparkodik fölemel-
kedni, azt nagyratörés-nék nevezzük.

NAGYRAVÁGYÓ, (nagyra-vágyó) ősz. mn.
Mondjuk emberről, kit a dicsvágy nyugtalanít, rang,
méltóság stb. elérésére ösztönöz. „Nagyravágyó em-
berek a magas czélt, melyet maguknak kitűztek, sok-
szor csak azért nem érik el, mert apró hiúságuknak
ellent állni nem tudtak." (B. Eötvös J.).

NAGY-REBRA, erdélyi falu Besztercze vid.;
helyr. —Rebrá-ra, —w, —ról.

NAGYREMÉNYSÉGÜ v. — REMÉNYSÉGÜ,
(nagy-reménységtt) ősz. mn. 1) Aki jelennen több
jeleit adja annak, hogy egykor derék, jeles férfiú,
vagy nő válik belőle. Nagyreménységű fiai ét leányai
e hazának ! Ez értelemben tehát szenvedőleg vétetik,
s ám. kiről másoknak van nagy reménységök. 2) Cse-
lekvőleg véve, ám. kinek magára nézve nagy remény-
sége van valamihez.

NAGYREMÉNYŰ v. —REMÉNYŰ, (nagy-re-
ményű) ősz. mn. L. NAGYREMÉNYSÉGÜ.

NAGYRÉSZINT, (nagy-részint) ősz. ih. Bizo-
nyos egészből, sokaságból keveset kivéve; csaknem
mindnyájan; majd mind. Bajtársaim nagyréseint el-
vetitek a háborúban. Az erdőt nagyrészint elpusztítot-
ták. Máskép : nagydnt, nagyjára, jobbára.

NAGYRIADAL v. —RIADÓ, (migy-riadal v.
-riadó) ősz. fa. Valamely hadi seregnek egészben
megindulására vagy megütközésére hívó riadal.

NAGY-R.OSKÁNY, erdélyi falu Hunyad m.;
helyr. —Hoskány-ba, —bán, —bői.

NAGY-RUNK, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
— Bunk-ra, —ön, —ról.

NAGYSAD, öszvehúzott szólitási czím, nagysá-
god helyett. A bevett társadalmi szokás szerént tu-
lajdonképen a nagyobb rangban, különösen magasabb
államhivatalban levőket, pl. fő- v. feltörvényszéki birá-
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kát, helytartósági, czimzetes királyi stb. tanácsosokat s
ezek nejeit illeti, de a túlozni szerető udvariság meg-
tiszteli vele a közép nemesi és polgári rendfieket,
különösen az ilyen nőket is. Különböző a méltóságod
czímtől, mely grófoknak és báróknak, államhivatalban
pedig az udvari tanácsosi, elnöki, legfőbb törvény-
széki s hasonló rangban levőknek szokott megadatni.
Erdélyben kevesebb a méltóságot mint a nagyságot
czím. V. 5. NAGYSÁG, 3).

NAGYSÁG, (nagy-ság) fn. tt. nagyság-ot, harm.
szr. —a. 1) Helynek, vagy helyet foglaló valaminek
terjedelmi tulajdonsága, melynél fogva nagynak mon-
datik. Minthogy pedig ezen tulajdonság ar&nylagoi
és viszonylagos, innen általán jelenti valaminek ter-
jedelmi viszonyát másokhoz , vagy bizonyos mérték-
hez képest Meghatározni valamely térnek, váróinak,
falunak nagyságát. A testek nagyságáról mértanűay
értekemi. E szobát nagysága miatt nehéz fűteni. 2)
Átv. ért. annyiféle jelentéssel bir, a hánynyal a nagy.
V. ő. NAGY. Szellemi, lelki nagyság. Stámok nagy-
sága. Melegnek, hidegnek nagysága. Érdem, jutatom
nagysága. Királyi, fejedelmi nagyság. „Csak azon ha-
talom , melyet az akarat tettei s meggyőződése aka-
rata fölött gyakorol, képezi minden férfiú nagyságá-
nak való mérlegét." (B. Eötvös J.). A Tatrosi codez-
ben ,majestas' ,nagyság' szóval fordíttatik, ami már
Pesti Gábornál és Erdősinél : felség. 3) Mint szóli-
tási tiszteletczím az egyes és többes számú második
személyraggal : nagyságod (egy személyhez), nagyság-
tok (többekhez) ; magyarországi szokás szerént a mél-
tóságod után áll, Erdélyben ellenkezőleg. (Az állít-
mány vagy mondomány ,nagyságtok' mellett is csak
egyes számban állhat, mit a régiek soha el nem hi-
báztak, pl. ott mondja, úgy látja, úgy véli kegyelmetek,
és így: méllóztassék nagyságtok, legyen kegyet nagy-
ságtok, látta-e nagyságtok t stb., valamint .házatok,*
.könyvetek' is csak egyes birtok). Társadalmi nyelven
magasbrangu, vagy előkelő urakat és hölgyeket illet
Szoros ért. mai szokás szerént nagyságosak a királyi
tanácsosok, a latin magnificus értelmében, mint a fel-
törvényszéki birák, helytartóság! tanácsosok stb. V. ő.
NAGYSAD. A régi hivatalos levelezésekben a vár-
megyék karai és rendéi egymást e czímmel tisztelték:
nagyságtok, kegyelmetek. Régebben csak a legfőbb
ranguakat tisztelték a ,nagyságos' czímmel, mint *
nádort (levél 1560-ból Szalay Á. 400. m. L — Győr-
megye levele gr, Eszterházy Miklós nádorhoz, 1627-
ből, Történelmi tár V1H. k.) ; az erdélyi vajdát (le-
vél 1552-ből, Szalay Á.); az erdélyi fejedelmet (Ma-
gyar Nyelvemlékek III. köt, levél 1572-ik évből),
az osztrák főherczeget is (ugyanott 1577. és 1578-
diki levelek; azonban az alárendeltek ekkor már ,fel-
séges'-t is írtak, levél ugyanott 1577-ből); és néha a
nagybirtokosokat (levelek 1572-ből. Régi m. Nyelv-
emlékek, m. k. 1551-ből. Szalay Á. 400. m. 1. stb.).
Másoknak általában, még az országbirájának is, act
írták : kegyelmed. A ,méltóságos' czím & régieknél
ismeretien volt
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NAGYSÁGOD, (nagy-ság-od) 1. NAGYSÁD,
és v. ö. NAGYSÁG.

NAGY8ÁGOL, (nagy-ság-ol) át h. m. nagyid-
gól-1. Valakit nagyságos czímmel tisztel. A királyi
tcaiácsosokat, a főrangú hölgyeket nagyságolni.

NAGYSÁGOS, (nagy-ság-os) mn. tt. nagyságos-t
v. —át, tb. —öt. A maga nemében fölötte nagy,
felséges, nagyszerű. Nagyságos ettme, gondolat. Tár-
sadalmi nyelven tiszteletczím, mely szoros ért. csak
magasabb rangú urakat és nejeiket, pl. királyi taná-
csosokat, főtörvényszéki ülnököket T. bírákat, helytar-
tóság! tanácsosokat, stb. illet. Nagyságos ülnök úr !
V. 5. NAGYSÁD.

NAGYSÁGTAN, (nagy-ság-tan) 1. MENNYI-
SÉGTAN.

NAGYSÁGTOK, (nagy-ság-tok) 1. NAGY-
SÁG, 3).

NAGYSÁGTUDOMÁNY, (nagyság-tudomány)
ősz. fn. Elméleti és gyakorlati tudomány, mely a
testek nagyságának tulajdonságait és mérési módját
ismerteti; 1. MENNYISEGTUDOMÁNY.

NAGY-SAJÓ, erdélyi falu Doboka m.; helyr.
—Sajó-ra, —n, —ról.

NAGYSÁRFÜTEJ, (nagy-sár-fü-tej) ősz. fn. A
fütejek neméből való növényfaj, melynek szára su-
gár, övig érő; ernyője négy ágú, négy levélgalléros,
azután két-két ágú ; kiggalléri két leveliik, szívesek ;
levelei szálas láncsásak, ellenesek; gyümölcse sző-
mörcsös, kippattanó. (Euphorbia lathyris). Népnyel-
ven : nagy vagy kerti sárfU, hasíndtíó fU.

NAGY SARLÓSFÜ, népies neve a .sarlós szi-
goráll' (veronica teucrium) nevű növénynek; máskép
szintén köznépiesen : nagyobb eserlevelil fű.

NAGY-SÁRMÁS, erdélyi falu Kolos m.; belyr.
—Sármás-ra, —ön, —ról.

NAGY-SEBES, erdélyi falu Kolos m.; helyr.
—Sebes-re, —én, —röl.

NAGY SELLYE, erdélyi mváros Meggyes sz.;
"helyr. —Seüyk-re, —én, —röl.

NAGY-SENK, 1. NAGY-SÍNK.
NAGYSIETVE, (nsgy-sietve) ősz. ih. Igen

sietve, gyors léptekkel, szaporán sűrgölődve. Nagy-
fietve eltávozott.

NAGY-SÍNK, erdélyi szász szék; és mváros
azon nevű székben ; helyr. —Sink-re, —én, —röl;
mint szék : — SMe-be, —ben, — böl.

NAGYSOK, (nagy-sok) ősz. mn. Igen sok.
Régies.

„ Nagysok nyereséggel hogy megrakodának,
Legottan nagybizvást visszafordulának."
Temesvári István 1569-ben. (Thali K. gyűjt.).

„Kiről neked jövendőre nagy sokat szólok."
Házasok éneke.

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

i NAGY-SÓLYMOS, erdélyi falu Udvarhely sz.;
helyr. —Sólymot-ra, —ön, —ról.

NAGY-SOMKÚT, falu Kővár vid.; helyr.
— Somkút-ra, —ön, —ról.

NAGYSOR (nagy-sor) ősz. fn. Tájdivatosan ám.
a végzetsorban vagyis sorsban előjövő nevezetesebb

| esemény, vagy eshetőség.
' NAGYSZAGÚ v. -SZAGU, (nagy-szaga) ősz.

mn. Minek v. kinek erős szaga van. Nagyszög* virág,
kenőcs. Nagyszögit pézsma. Némely nők és piperkő-
cz8k holmi illatszerektől nagyszaguak.

NAGYSZÁJÚ v. — SZÁJÚ, (nagy-szájú) ősz.
mű. Tulajd. ért. kinek aránylag nagy, tertyedt szája
van ; köznépies gúny nyelven : papucsszáju, máléstáju,
látott szájú. Átv. ért. sokat és hányaveti módon be-
szélő, vagy nyelveskedö, különösen, ki köztanácsko-
zásokban a fő szerepet maga magának követeli.

NAGYSZÁMÚ, v. -SZÁMÚ, (nagy-számú)
ősz. mn. Számra nézve sok, nagy sereget képező.
Nagyszámú falusi nép gyűlt a városba. Nagyszámú
tanuló ifjúság, katonaság.

NAGY-SZEBEN, az erdélyi szászföld fővárosa ;
helyr. —Szebenbe, —ben, —böl.

NAGY-SZEDERJES, erdélyi falu Torda m.;
helyr. —'Szedetjes-re, —én, —röl.

NAGY-SZEGH, (1), 1. NÁDSZEG.
NAGY-SZEGH, (2), falu Közép-Szolnok m.;

helyr. —Szegh-re, —én, —röl.
NAGY-SZÉMÜv. —SZEMŰ, (nagy-szémü) ősz.

mn. 1) Kinek, illetőleg minek aránylag nagy szeme
van. NagyszemU nő. NagyszemU paripa. Egy szó-
val : szemük, mint pofok, pirók, ajók. Köznépies gúny-
nyelven: gurgulaszemii. Ilyenről azt is mondják,
hogy kiülő szemei vannak. 2) Átv. ért. mondják
holmi terménymagokról és gyümölcsökről. Nagysze-
rofi szilva, szőlő. NagyszemU kukoricza, búza, árpa;
néhutt: öreg szemű. V. ö. SZEM.

NAGYSZERDA, (nagy-szerda) ősz. fn. Nagy-
hétben eső szerdai nap. V. ö. NAGYHÉT.

NAGYSZERŰ v. —SZERŰ, (nagy-szerű) ősz.
mn. A maga nemében kiválólag nagy, nagyságában
kitűnő, jeles, lélekemelő. Nagyszerű-változások. Nagy-
szerű innepély, pompa, zenemű.

NAGYSZERŰEN v. —SZERŰEN, NAGY-
SZERÜLEG v. — SZERÜLEG, (nagy-szerűén vagy
—szerüleg) ősz. ib,. Nagyszerű módon. V. ö. NAGY-
SZERŰ.

NAGYSZERŰSÉG v. —SZERŰSÉG, (nagy-
szerűség) ősz. fű. Nagyszerű, nagyságában kitűnő,
lélekemelő tulajdonsága valaminek. V. ö. NAGY-
SZERŰ.

NAGYSZITA, (nagy-szita) ősz. fn. Nagyobb
terjedelmű szita, melylyel pl. a sütni való lisztet
tisztázzák. Van itt minden : nagystiia, kitszita. (Km.).

NAGYSZÍVÜ v. — SZIVÜ, (nagy-szívű) ősz.
mn. Átv. ért. kinek szive, vagyis kedélye nagy, ne-
mes érzelmeket táplál.
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NAGYSZÍVÜSÉG v. — SZIVÜSÉG, (nagy-szi-
vűség) öaz. fn. Kedélyt tulajdonság, melynél fogra
valaki nemesebbféle érzelmeket tanúsít

NAGYSZOMBAT, (1), (nagy-szombat) ősz. fn.
1) A nagyhétnek utolsó napja, mely húsvét napját
közvetlenül megelőzi. A római kaiholikusok templo-
maiban a nagycsütörtSkün elnémított -harangok nagy-
aombaton ismét megszólamlanak. Urunk feltámadd-
tanok emlékét nagyszombat estvéjen tartják.

NAGY-SZOMBAT, (2), szabad kir. város Po-
zsony megyében ; helr. —Szombat-ba, — bán, — ból.

NAGYSZOMBATI, (nagy-szombati) ősz. mn.
1) Nagyszombat nevű napra vonatkozó. Nagyszombati
ájtatossag, szertartások. 2) Nagyszombat városába
való, ahoz tartozó, azt illető' stb. Nagytzombati lako-
sok, tanodák, káptalan.

NAGY-SZŐLLŐ v. — SZŐLŐ, (nagy-szőlő) ősz.
fn. Malozsaszőlő; vagy más nagyszemii szőlő.

NAGY-SZŐLLŐS, v, —SZŐLŐS, mváros Ugo-
csa és falu Veszprém m.; erdélyi falu Segesvár sz.;
helyr. —Szöllb'i-re, —ön, —rítt.

NAGYS^ZÜLE, (nagy-szüle) ősz. fia. Köznév,
melyen mind a nagyatyát, mind a nagyanyát egy-
aránt nevezik. Atyja, anyja meghalt, s nagyszülei még
élnek.

NAGYTAGÚ v. —TAGÚ, (nagy-tagú) ősz.
mn. Akinek aránylag nagy tagjai vannak, csontos,
vállas, markos, tenyeres, talpas.

NAGY-TALMÁCS, erdélyi falu Szeben sz.;
helyr. —Talmács-ra, —ön, —ról.

NAGYTALPÚ v. —TALPÚ, (nagy-talpú) ősz.
mn. Kinek, vagy minek aránylag véve, nagy talpa
van. Nagytalpú leány. Nagy talpú medve. Átv. ért.
nagytalpú kerék, nagytalpú szánkó stb. V. ö. TALP.

NAGYTAPASZTALÁSÚ v. —TAPASZTA-
LÁSU, (nagy-tapasztalásn) ősz. mn. Ki maga sokat
látott, hallott, sokon átment, átesett, sokfélében részt
vett, működött, jót és roszat próbált. Nagytapaszta-
lásu bírák, orvosok. Nagytapasztalású utas, katona.

NAGYTEHETSÉGÜ, vagy —TEHETSÉGŰ,
(nagy-tehetségű) ősz. mn. 1) Ki szellemi erejénél,
tulajdonságainál fogva sokat képes tenni; nagyeszű ;
nagymüveltségü. Nagytehetségü fiatal ember. 2) Va-
gyonos, gazdag, nagybirtoka.

, NAGYTEKINTÉLYŰ, v. —TEKINTÉLYl"',
(nagy-tekintélyű) ősz. mn. Ki polgári állása vagy
szellemi felsőségénél fogva nagy tekintélyt vívott ki
az illető közönség előtt. V. ö. TEKINTÉLY.

NAGYTEKINTETÜ, (nagy-tekintetű) ősz. mn.
Rangja, magas polgári állása és befolyása, vagy je-
les érdemei, és szellemi tehetségeinél fogva nagy kitün-
tetésben részesülő, s bizonyos erkölcsi fensőséget
gyakorló mások fölött. A czimezésekben felsőbb ha-
tóság megszólítása az alsóbbik által. Nagytekintetü
fb'tör vény szék. A német rendszerből ragadt reánk.
Németül: hoMVblich.

f NAGY-TEREMI, erdélyi falu Küküllö m.';
helyr. — Tertmi-be, —ben, —bSl.

NAGY-TEEEMIA, falu Torontál m.; helyr.
] —Teremiá-n, —rá, —ról.

NAGY-TERNAVA, falu Zaránd m.; helyr.
— Ternavá-ra, —n, —ról.

NAGY-TÉTÉNY, falu Pest m.; helyr. — Te-
tény-be, —ben, —bb'l.

NAGYTISZTÉLETÜ v. —TISZTELETŰ,
(nagy-tiszteletű) ősz. mn. Jeles erkölcsi magaviselete
miatt különös tiszteletben álló. Mint szólítási czímet
a középrendU egyházi személyeknek, ú. m. alespe-
reseknek, plébánusoknak stb. szokás adni, máskép:
nagyon tisztelendő. A felsőbb rendűek : fStísztelendSk
v. fb'liszteletük, az alrendfiek: tisztelendök vagy tiu-
teletesek.

NAGYTÓ, puszta Somogy m.; helyr. Nagytóba,
— n, —ról.

NAGYTORKÚ v. —TORKÚ, (nagy-torkú)
ősz. mn. 1) Nagyon lármás, kiáltozó. NagytorJnt fa-
lusi kántorok. 2) Sokat ivó, nagygégéjü. Nagytorhí
gödény.

NAGY-TÓSZEG, falu Torontál m.; helyr.
— Tószeg-én, —re, —rSl.

NAGYTUDOMÁNYÚ, v. — TUDOMÁNYIT,
(nagy-tudományu) ősz. mn. Kinek a tudományok egy
vagy több nemében terjedelmes ismeretei vannak,
melyek ha egyszersmind alaposak, akkor ő mély-
tudományú.

NAGYTÜRHETÉS, (nagy-türhetés) ősz. fn. A
türelem, a béketürés azon neme, melynél fogva va-
laki a sokszori bántalmakért boszút nem áll.

NAGYTÜRHETŐ, (nagy-türhető) ősz. mn. Ki a
sérelmeket, bántalmakat békével, visszatorlás nélkül
elszenvedi, vagy legalább azok büntetésével nem
hirtelenkedik, hanem halogatja, várva az illetőnek
megjobbulását. Az Isten nagytürheto", midőn így szól:
Nem akarom a bünSsnek halálát, hanem hogy megtér-
jen és éljen.

NAGYUJJ, (nagy-ujj) ősz. fn. L. HÜVELYK.
NAGYÚL, (nagy-úl) önh. m. nagyúl-t. L. NA-

GYOBBODIK.
NAGYÚR, (nagy-úr) ősz. fn. 1) Népiea nyel-

ven, személyragozva, tiszteletczím, melyet a nép al-
sóbbrendű tisztviselőknek, uradalmi tiszteknek 8 elő-
kelőbb polgároknak stb. vagyis azon középosztály-
nak szokott adni, melynek sem nevezetesb ingatlan
birtoka, sem oklevele nincsen; az ilyeket már ,tekinte-
tes'-eknek czímezvén. Nagyuram, tiszttartó uram, ispán
uram. Nagyuram bíró uram, nótdrus uram. Nagy-
uram, Tót Pál uram. 2) Midőn fő vagy előkelő rangn
személyt jelent, valódilag nem öszvetett szó, s nem
írják öszve. Mátyás király, a népmonda szerint, a
nagy urakat is megdolgoztatta. Szegény legény nem
nagy úr (km.); azonban a származékokat: nagyúri,
nagyuraság már rendesen öszve szokták írni. 3) A
török szultán czíme (Groszherr, Groszsultan, grand-
seigneur). 4) V. ő. NÁDOR.
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NAGYURASÁG, (nagy-uraság) ősz. fn. Elő-
kelő urasig.

NAGYÚRI, (nagy-úri) ősz. mn. Nagyúrra vo-
natkozó, ahhoz tartozó, attól származó stb. Nagyúri
poranct. Nagyúri mókátok. Nagyúri cselédek. Ez ér-
telemben mindig K vagy előkelő úr értetik. V. ő.
NAGYÚR.

NAGYÚRILAG, (nagy-úrilag) ősz. ih. Nagyúri
módon.

NAGYÚT, (nagy-út) ősz. fa. 1) Hosszú, távol
helyre tett út, vagy utazás. Nagyútra ment, nem
tudni, mikor jön visító. 2) Országút. 3) puszta He-
ves m.; helyr. —út-ra, —ön, —ról.

NAGY-ÜLEPÜ v. —ÜLEPÜ, (nagy-Ulepü) ősz.
mn. 1) Kinek nagy farpofái vannak. 2) Mondják
nadrágról, vagy gályáról, melynek az ülepet takaró
öble aránylag terjedelmes és bő. Nagyttlepü nadrág,
tőrük bugyogó.

NAGYÜTKÖZET, (nagy-ütközet) ősz. fa. Fő-
ütközet, melyet az ellenséges derékhadak zömei
vívnak.

NAGYVAD, (nagy-vad) ősz. fa. Vadásznyel-
ven igy nevezik a szarvasokat, őzeket, medvéket,
vaddisznókat, farkasokat, blúzokat, zergéket, túzo-
kokat, darukat, siket- és nyírfajdokat, fáczánokat,
császármadarakat, kócsagokat, vakvarjukat, gödénye-
ket, fülesbaglyokat, sólymokat, barna sasokat, kese-
lyüket, héjákat és karvalyokat, (Bérczy K.), melyek
t. i. másokhoz képest nagyobbak. Nagyvadra tölteni,
azaz egyes golyóval vagy fíczkóval.

NAGYVADÁSZAT, (nagy-vadászat) ősz. fa.
Vadászat, melynek körébe a nagyvadak tartoznak.
V. ö. NAGYVAD.

NAGY-VAJDAPALVA, erdélyi falu Fogaras
vid., helyr. — Vajdafalvá-ra, —n, —ról.

NAGYVAL, 1. NAGYGYAL.
NAGY-VÁRAD, ősz. fa. Szabadalmazott püs-

pöki város Biharvármegyében, egy latin és egy gö-
rögBzertartára püspöki székkel, mely tulajdonkép
négy részből áll, ú. m. Nagy-Váradból, Várad-Olaszi-
ból, Várad-Velenczéből és Váraljából. Helyr. — Vá-
rad-ra, —ön, —ról.

NAGYVÁROSI, (nagy-városi) ősz. mn. Olyan
mint nagy városokban szokott lenni v. történni. Nagy-
városi élet. Nagyvárosi csín, kényelem. Nagyvárosi fo-
nákságok.

NAGYVÁROSILAG, (nagy-városilag) ősz. ih.
Nagyvárosi módon.

NAGYVERÖ, (nagy-verő) ősz. fa. A székelyek-
nél ám. pöröly, mely úgy látszik, maga is ám. verő.

NAGYVEZÉR v. —VEZÍR, (nagy-vezér v.
-vezír) ősz. fa. A tőrök birodalomban első miniszter,
arab-törökül : veseiri atam v. azlm, máskép : tzadri
cutm.

NÁGYVÍGAN, (nagy-vigan) ősz. ib. Nagyon
vígan. V. ö. NAGY, (2).

NAGYVILÁG, (nagy-világ) ősz. fa. Családi,
iskolai és más szűkebb körön kívül általános társa-
dalmi élet. „Oly embernek, ki az úgynevezett nagy
világ sivatagjain él, a szerelem többnyire csak azon
zsákgyöngyhöz hasonló, melyet a keleti rege szerént
a pusztán eltévedt vándor talált, s megnézve boszu-
san eldobott." (B. Eötvös József). Ha e két szót kü-
lön írjuk, akkor azok csak tulajdon értelemben
vétetnek.

„A nagy világon e kivül
Nincsen számodra hely."

i Vörösmarty.

NAGY VÍZ. 1) Nagyobb szélességű folyóvíz,
nagy folyam. 2) A dagály vagy vízár legmagasb
foka (Hochwasser). Ez utóbbi értelemben öszve is ír-
hatjuk : nagyvít.

NAGY-ZÁM, erdélyi falu Hunyad m.; helyr.
—Zám-ba, —bán, —ból.

NAHACS, falu Pozsony m.; helyr. Nahács-ra,
— ön, —ról.

NAHÁCZ, erdélyi falu Hunyad m.; helyr. Na-
háct-ra, —ön, —ról.

NAINNYA , székely tájszólással öszvehúzva
ebből: nagyanyja. A nainnyád halála; nainnyád tér-
de. Akkor mondják, ha valaki roszul találva a tár-
gyat, szól a beszédbe.

NÁJ, éles hangon: NEJ, a göcseji és rokon
tájszólásban Torkos Sándor, Tóbi Antal s mások
szerént a felső fok kifejezésére használtatik: náj
naobb (= legnagyobb), néjszebb (= legszebb.) Nem
más mint a régiesen használt nagygyal v. nagyval, e
helyett: sokkal; pl. a Tatrosi codezben: nagygyal in-
kább ; 1. NAGYGYAL. A náj pedig épen a göcseji
szójárás szerént így állott elé: nagy-val, nálok: najje
t i. a vei ragot eredeti alakjában használják, az 2-et
végül elhagyják, s a gy-t és v-t j-re változtatják. (Vass
J. Magyar Nyelvészet V. köt. 108. 109. lapokon);
najje szóról pedig alig fogja valaki tagadhatni, hogy
a náj, illetőleg nej szóval ugyanaz.

NAK, falu Tolna m.; helyr. Nak-ra, —ön,
- -ról.

—NAK, (1), névmódosító, illetőleg sajátító rag,
vékony hangon nek, pl. úr-nak, ember-nek. 1. NEK,(1).

—NAK, (2), tulajdonító rag, 1. NEK. (2).
—NAK, (3), vékonyhangon nek, igerag, a töb-

besszámu harmadik személyben, pl. állnak, ül-nek, állá-
nak, ülé-nek ; néha anak, ének, pl. álU-anak, Ullt-enek,
álland-anak v. —nők, itiend-enek T. —nek. Eredetileg:
SnSk (=* ők), s némi változással: ének, mély hangon :
anak; t. i. ezek első alkatrésze ön (= ő) egyesszá-
mn harmadik személy, a másik pedig a többesszám
ők v. ék, hangrendi változattal ók képzője. -L. Elő-
szó 157-58 1.

NÁKÓFALVA, SZÖLLÖS— , falu Torontál
m.; helyr. Nákófalvá-ra, —n, —ról.

—NAL, névmódosító rag, magash. nél: láb-n<f/
fej-n& Eredetileg: nal, mert személyragozva : nálam
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egy régi levélben 1510-böl (Szalay Ágoston gyűjt.)
Ferencznál, és tájszokásilag, különösen Göcsejben
ma is: püspSknál, herczegnál. Személyragozva: nál-
am, —ad, —a,—unk (a székelyeknél: náUnk), — átok,
—ok. Közép fok mellett a személyragok után ismétli
maga magát: nálamndl szebb, italodnál jobb stb.

„Keress nálamnál méltóbbat"
Népd.

E kérdésre : hol t jelent bizonyos tárgy közelében lé-
tezést, maradást, tartózkodást, s a távolodás! tol, és
közeledési hoz között mintegy közép-semleges hely-
zetet, illetőleg állapotot foglaj el. Gyökre nézve
egyikkel sincs származási rokonságban, de igen a
székelyes ni (palóczosan nyi), nőtt v. nitt, és nál nlU
ragokkal, pl. hová mégysz ? papniv. papnyi (paphoz);
hol voltál ? papnőit (papnál); honnan jösz ? papnál v.
papnúl (paptól). Utórésze l ugyanaz, mely az állapodási
elül, hátul, körül, belül, alul, fölül névutókban, tulajdon-
képen hol szó, s egyezik vele : olt; az egész nál rag-
gal egyezik a székely nitt, palócz nőtt, pl.papnitt, pap-
nőit = papnál, épen úgy, mint eredeti értelemben:
alatt, fötött = alul, fölül. Tehát első része ni, és a
másik úl képző, vagy hol szó: ni-ul v. ni-hol; (palóczo-
san : nuá, nié, azaz nual, niel = nál, né1); vagy ,ott'
öszvetétellel: nitt v. nőtt (==ni-ott). V. ö. NI, NITT stb.

Ezen elemzésnél fogva tulajd. ért. oly igékhez
vonzódik, melyek bizonyos helypont, vagy tárgy kö-
zelében, mellett, körében való állapodást, maradást,
tartózkodást, folytonos létezést, cselekvést stb. fejez-
nek ki, pl. nálunk lakik, másnál alttik, barátjánál
eszik, mulat, játszik ; asztalnál, ebédnél ül; gyertyánál
olvas; meghúzza magát a falnál.

Különösen a szállodák, fogadók, vendéglők ne-
ve után e kérdésre hol f pl. a Szarvasnál, az Orozldn-
nál tzáUott meg, a Sornál ebédel, máskép: a Szarvai-
ban, át Orozlánban stb. A hová f kérdésre hoz vagy
ba a felelet: a Sashoz, v. o Sasba. A feliratokban
hibásan írják, pl. vendégfogadó vagy szálloda a sas-
hot, orozldnhoz, szarvathoz, ezek helyett: sasnál, oroz-
lánnál, szarvasnál.

A fog, tart, kap s rokon értelmű igékkel a cse-
lekvési tárgy neve után : hajánál fogták, gallérjánál
tartják ; minélfogva, annálfogva.

A hasonlítás! tárgy neve után : hónál fehérebb,
koromnál feketébb. Ez esetben eredetileg talán nól,
ntfí-nek kellene lennie, mely a távolító tói tó'i-nek fe-
lel meg régiesen és tájdivatosan szólva, pl. szebb tő-
lem = szebb mint én, volna másképen: szebb nólam.
Ilyenek ezek is: mentb'l hamarabb, mentb'l jobban =
mend-töl, mind-tb'l = a ma szokottabb mendnél,
mindnél; melytől különbözik: mennél. Ezekben : ná-
lamnál öregebb, náladnál ifjabb, nálánál szebb, a
második nál csak ismétlés, mint a régieknél: tb'lemtb'l.
Tájdivatosan némely tiszai vidéken, továbbá a paló-
czoknál, valamint a székelyeknél is gyakran használ-
ják ,hoz* helyett is, pl. jere nálunk, azaz hozzánk.

Nálunk f elé (azaz hozzánk felé) jó a* ellenség. (Kriza
J.). Nem követendő példa, minthogy a származtatás-
sal sehogy sem lehet összeegyeztetni.

A finn nyelvben rokon jelentésű vele a — Ua,
—W, pl. maa föld, maa-Ua fölá-nél. Ezen finn rag-
ról szintén azt tartjak a nyelvészek, hogy öszvetett
az _ /.bői és állapota na ragból, tehát ám. —Ina.
(Torkos Sándor, Kellgren után. Magyar Nyelvészet
I. kötet. 384. lap). Ha a magyarban is állapító ra-
gunkat —ön, —ön, —én, vennők alapul, akkor a
nál egészben annyi volna, mint on-ul, az ül úgy já-
rulván az ön raghoz, mint ast v. ort-hoz, —óstul rag-
ban vagy képzőben, pl. ház-att-ul; tehát háznál is
annyi volna mint ház-on-ul.

NALÁCZ, érd. falu Hunyad m.; hélyr. Naláa-
ra, —ön, —ról.

NÁLKÜL, eredeti és régies alak, öezvetéve
nál esküi alkatrészekből^ sőt a régieknél gyakrabban
elkülönítve is találjuk; újabb korban állandóan a hang-
rendhez alkalmazva: nélkül. A régiek mind amaz, mind
ez utóbbi alakot használták, t. i. vastaghanga szók
után az első, vékonyhanguak után a másodikat. „Valá-
nak négyszer ezer emberek, apródoknálkül és némbe-
reknélkul." Münch. cod. Máté 15. „Én nálamnálkül
semmit sem tehettek." U. o. János 15. „Mert Izrael-
nak fiai sok napokban ülnek kiráh/nálkül és fedelm-
nélkül és áldozatnálkUl és oltámálkül.u (Bécsi cod.
Ozeas ül.). „Mert én mind éltigh lehettem az the
barátságod nálkül és fdldednélkül" (Levél 1559-ből.
Szalay Á. 400 m. L). „Ok nálkül és törvény nélkül
hatalmasságával elvévé." (Levél 1544-ből. Ugyan-
ott). A két réaz néha el is választatott, pl. „Mikoron
küldélek titeket zsakcsónál kil ee tassolynál kil."
(Régi magyar Passió. Toldy F. kiadása 38.1.). „íjnél
és nyilnálkül és vértnél és tőrnélkül. (Bécsi cod.).
„Ee mezejtelen bocsát ki belőle minden irgalmasaág-
nál kil." (Carthausi Névtelen. Toldy F. kiadása. 65.
1.). Értelmezését illetőleg 1. NÉLKÜL.

NÁM, régies és tájdivatos ,lám' helyett. „Bi-
zony ez és (= is) ü vele vala, mert nám galieaL*
(Régi m. Passió. Toldy F. kiadása 41.1.) „Nám k(e-
gyel)med előtt is megmondták" (Levél 1556-ból.
Szalay Á. 400. m. 1.). „Nám még még az idegenek-
re is gondot visel." (1557-ből. U. o.)

„Nám én csak úgy hévizálok."
Keszthelyi népdal.

NÁMÉNY, v. NAMÉNY, VÁSÁROS—, mező-
város Bereg, KIS— falu Szatmár m.; helyr. Námény
v. Námény-ba, —bán, —ból.

NÁMESZTÓ, mváros Árva m.; helyr. Námest-
tó-ra, —n, —ról.

NANA, falu Esztergám, ALSÓ—, falu Tolna,
FELSŐ—, TISZA—, Heves m.-, helyr. Ndná-ra,
—n, —ról.

NANÁS, fn. tt nanás-t, tb. —ok. Aki legény-
nek leányt, leánynak legényt szerez közbenjárása ál-
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tál. Székely szó. (Kriza J.). A kapnikbányai szójá-
rásban Lörincz Karoly szerént nánás ám. násznagy,
melyet ő oláhosnak mond.

NÁNÁS, hajdnváros a Hajdúkerületben, helyr.
Nánás-ra, —ön, —ról.

NANCSI, tt. Nemesit; az Anna női keresztnév
kicsinyítője.

NÁNDOR, falu Nógrád, érd. falu Hunyad m.;
helyr. Nándor-ra, —ön, —ról.

NÁNDOR-FEHÉRVÁR, (nándor-fehérvár) ősz.
fin. A magyar történelemben nagy szerepet játszó vá-
rosnak és várnak neve, mely hajdan a bolgárok most
Szerbia fejedelmének székhelye. A régi latin fóldle-
iróknál Taurunum, vagy Álba Bulgarorum, a honi
lakosoknál Bjelograd, azaz Fehérvár, népies nyelven:
Belegrád, Belgrád. A nándor nevet tájdivatosan non-
dór, vagy landor-nok is ejtették és ejtik. „És azt is
monda, hogy az Nandorfejirvári szancsokot is várja az
basa tíz ezer néppel." Levél 1550-ből. Szalay Á. 400.
m. L). „Mikor Landorfejérvár magyar kézbe vala."
(Levél 1555-ből. Ugyanott). Viselik még e nevet
egy nógrádi és egy honyadvánnegyei helység. A tör-
ténetbuvárok feladata kipabatolni, ha vájjon ezen
helyek a nándor nevet nem valamely nádor-tói (v. ö.
NÁNDORISPÁN) kölcsönözték-e? Különösen, mi
Nándorfehérvárt illeti, nem onnan vette-e nevét, hogy
fejedelmi, tehát nagyúri lak volt? Vagy, talán Nán-
dor ain. Neander, vagy Leander, mely nevek a bi-
zanti birodalom történetében nem ritkán eléfordul-
nak. Ujabb időben valamely ügyetlen szógyártó,
,Nándor-t' ,Ferdinánd' helyett erőrzakolta a nyelvre;

NÁNDORISPÁN, (nándor-ispán) ősz. fn. A ré-
gieknél eléjön ,nádorÍ8pán' helyett, pl. „E» hogy ő
nagysága nándor ispán uram oly levelet adna, hogy
se Szigetben, se Magyar Bálinttól, sem egyebektől
semmi bántásom nem volna." (Levél 1559-ből, mely-
ben a czímzettel együtt ,nándorispán' négyszer fordul
elé. Saalay Ágoston 400 m. 1.).

NANDRÁS, fala Gömör m.; helyr. Nandrás-
ra, —ön, —ról,

NÁNFALU, falu Máramaros m.; helyr. —falu-
ba, — bán, —bál.

NÁNHEGYESEL, falu Bihar m.; helyr. — he-
gyesel-be, —ben, —b8l.

NÁNI, tt. NÁNTT; NÁNIKA, tt. NÁNIKÁT;
1. NANCSI.

NANKIN, fn. tt. nankin-t, tb. — ok. Eredetileg
keletindiai, vagyis inkább sfnai gyapjuszövetféle kel-
me, melynek fő előnye abban áll, hogy (rendszerént
borsósárga színű) festéke nem hagyja el színét. Nevét
Nanfcing sínai várostól vette.

NÁNTÜ, falu Szatmár m.; helyr. Nánlü-be,
—ben, —ISI.

NAP, (1), fn. tt. nap-ot. Személyragozva : nap-
om, nap-od, nap-ja (nem : nap-a). 1) Égtani széles
ért. saját magától fénylő világtest, mely más sötét

AKAD. NAOT 8ZÓTÍB. IV. KÖT.

világtesteknek fényt és meleget kölcsönöz. Ilyenek az
úgynevezett álló csillagok, melyek helyzeteiket egy-

| más irányában mindig megtartják. 2) Szoros ért. a
' nap alatt azon világtestet értjük, mely közvetlen ösz-

vekőttetésben áll a mi földünkkel, mely mind ennek,
mind a vele viszonyban levő többi bolygóknak fényt
és meleget ad, s amely, mint a mindennapi időjárás-
ban szemeink előtt látszik, kétféle utat teszen, t. i.
egy buszonnégy órait a föld körül, és egy évit, midőn

l szemünk a napot nyáron magasabban , télen pedig
j alacsonyabban járni látja; azonban mindkettőt földünk
i viszi véghez; így például ránk nézve fölkelni látszik
a nap, midőn a tengelye körül forgó föld azon oldalát,
melyen mi lakunk, a napnak fordítja; ellen esetben
pedig Zemenni látszik. Délen van anap, a mely perczben
az általunk lakott helynek környéke legjobban feléje
fordult; alkonyodik, midőn a mi lakjuk földrész tőle
annyira távolodik, hogy a nap a nyűgöd láthatárhoz
érni látszik. Minden nép nyelve a látszólagos nap-
mozgásokat fejezi ki. A magyar nyelv szerént a nap
kel, támad, feljön, midőn reggeli látkörQnkre feltű-
nik ; hanyatlik, leszáll, lemegy, lenyugvók, leáldotik,
leesik, midőn az esti latkor alá tűnik; délen van vagy
áll vagy süt, midőn a reggeli és esti látkörünknek
mintegy közepére ért s az évszakokhoz képest legma-
gasabban lenni látszik. Továbbá fUl, világit, fénylik,
ragyog a nap, midőn sugarait semmi homály nem
akadályozza; elborul, elbuvik, bujkál, midőn felhők
takarják; fogyatkozik midőn a sötét hold elfogja elő-
lünk ; élet fogai vannak, midőn kemény téli időben
ragyog; éget, szár, midőn sugarai igen hevítik a tes-
tet ; mtgtilzik, ha egyenesen neki süt valaminek, s
azt mintegy megtüzesíti; játszik, ha sugarai rezegni
látszanak, pl. a víz szinén, az üvegen. Közmonda-
tok : Napnak is van foltja. Napot nyugodva dicsérj,
vagy nyugtával, v. lementével, v. multával dicsérd a
napot. Nap alatt lenni Mándy Péter szerént Szath-
márban ám. jegyben járni; néhntt ám. a világ Ítéle-
tének kitéve lenni; ami, úgy látszik, a szathmári ér-
telmezésben is benne foglaltatik. Nem lehet két nap
ás égen. Akármint ragyogjon a nap, de csak nem lát
a nap. Mennél magasb a nap, annál kisebb árnyékot
vet. A napot akkor nézik legjobban, midőn fogyatkozik.
Nap fogyatkozását paraszt is észreveszi. FeljVn még a*
én napom. Lement a napja. Le ne menjen a nap hara-
godon. Átv. ért. jelent napfényt, napsugárt, napvilá-
got. KMni a napra. Napon sült máié, ám. nap mele-
génél megszáradt marhaganaj. A nedves ruhákat kite-
ríteni a napra. Sérti szemeit a nap. Nap ellen árnyé-
kot keresni. 2) Huszonnégy órából álló idő, mely a
napnak egyik fölkelésétől a másikig, vagy éjféltől
éjfélig tart. Némely hónap harmincé, némely harminct-
egy napból áll. Egy egész rendes évben 365 nap van.
Mindennap egy nap múlik. (Km.). TSbbnapmintkolbász.
(Km.) Holnap is nap lesz még. (Km ). Egy nap nem a
világ. (Km.). Nem hosszú a nap, kinek sok a dolga.
(Km.) Hazug napok ám. nyári munkaidő; ,hazag'
nevök onnan van, hogy tartozásait nem szereti a
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munkás oly hosszú napi munkával leróni, s Ígérke-
zik ugyan, de nem megy, hanem oda tart inkább,
hol a hosszú napot jól megfizetik" (Erdélyi János.
Magyar közmondások könyve). Az úgynevezett napi
időszámítást rendesen éjfél után kezdjük, mint azon
időponttól, melyben a nap mintegy legnagyobb mély-
ségét elérvén, ismét felénk köseledni kezd. Éjféltől dé-
lig első félnap, déltől ismét éjfélig második félnap. Ily
kiterjedése van etekben és hasonlókban: Hűtőét,
pünkösd, karácson napja. Vasárnap, innepnap. Böjti
napok. Úr napja. Halottak napja. Mindtant napja.
Névnap, születeti nap. ítélet napja. Néha napján.
Soha napján. Holnap, tegnap, harmadnap. Napról
napra. Mát nap viradóra. Egy hétben hét nap stb.
Egy régi levélben 1550-ből: nép. „Ez levél kelt
Sárkány szigetében cseterteken Bódog asszony nép
előtt" (Szalay Ágoston 400. m. 1.). A régi halotti
beszédben: nopun = napon, az o csak a mély a-t
jelenti. 3) Szfikebb ért. napkelettől napnyngotig
terjedő időköz, midőn t i. a nap világa bizonyos látkö-
rön fönn van, szabatosabban: nappal. Ellentéte: éj v.
éjjel. Innen: nyáron a napok hoszszabbak, mint az
éjek, és viszont. Egy napot ét egy éjét tölteni vala-
hol. A napot munkára, a* éjét nyugalomra hatzndhti.
Némely vadak nappal, mátok éjjel bújnak elé rejtekeik-
ből. Jó napot mondani valakinek. Milyen a jó nap,
olyan a fogad/ (** fogadja) Itten. (Km.). Ez érte-
lemben vett napnak részei: reggel, dél, alkony v. dél-
eit ét ettve. 4) Néha határozatlan, vagy nagyobb ter-
jedési! időt jelent Itt van a faetS nap. Ninet
mindig Jakabnap. (Km.). Nincs olyan hotttá nap,
hogy estéje nem volna. (Km.). Minap nálad voltam.
Kötnap, hétkStnap. Hónap, szoros ért. azon időköz,
melyen a hold szokott változatait megteszi, röviden
hó. Holnap ám. legközelebb következő nap. Jegyeed
meg magadnak a napot, melyen megbántottad a pa-
pot. (Km.).

„Napok jönnek, napok mennek,
De búm csak nem távozik."

Kisfaludy S.

Valamint a nap a magyar nyelvben jelenti mind
az egünkön legnagyobbnak látszó égi testet, mind a
járása által határozott időközt, hasonlóan finnül
pöiwa püitett ám. a latin sol és dies, a törökben is
gUn, stb. mindkét értelemben használtatik; így sza-
mojédül chaif.r, ehaja, némely szójárásokban ugyanazt
jelentik. Egyébiránt a nap szóhoz, mint égi test ne-
véhez legjobban hasonlít egy részről a beresowi nai,
más részről a peres «/, amabban a* n, itt az ajak-
hang (f «• p) szerepelvén. Följegyezzük még, hogy
a japani birodalmat a bennszülöttek Nipon v. Kiphon-
nak nevezik, mely név alatt annak egyik fö részét is
értik. Nipon vagy Nip-hon pedig, a külföldi tudósok
véleménye szerént azt teszi: naphon (Sonnenland.
Allgemeine dentsche Real-Encyclopadie. VII. Kötet.
1835.). „Das Japanische Reicb, sogenannt nach dér
Insel Nipon, chinesiscb: Jepon (Land des Lichtes,

das Land welches gégén Morgen liegt" Ilnutrirter
Handatlas. Heransgegeben von Traugott Bromme.
1862.). A magyar nyelvben alaphangra és alapfoga-
lomra egyezni látszik vele: nagy, minthogy a nap
úgy tűnik elé, mint az égi testek között legnagyobb.
V. ö. NAGY. Vagy ha az egyes hangokat (n és p) ér-
telmezzük, a növés, nevekedés alapja, vagy ha tetszik,
apja, ti., a mely lényegesen mozdítja elé a növést, nö-
vekedést a természetben. Hasonlóképen igen jeles kül-
földi nyelvészek is, pl. a két Heyse is, az árja nyelv-
családban, pl. a német Sonne, latin tol, görög $Uo$
stb. szókat a szanszkrit ttu gyöktől (mely németül
ám. ertettgen, magyarul t*Uf) származtatják.

NAP, (2), némely szók mellett, sőt öszvetételek-
ben egészen határozókent használtatik ,napon' helyett,
pl. másod nap = másod napon, harmad nap =• har-
mad napon, minden nap = minden napon, tegnap =
tegnapon, minap «* minapon. A régieknél, pl. a
Tatrosi codczben, mindezek teljes alakban használ-
tatnak. „Másod napon ke(dég) látá János Jézust 6
hozjá jövetté" (János evangyélioma L). „És harmad
napon lőnek menyekezők galileabeli Canaában.'
(Ugyanott II.). „Tegnapon hatod időben (= órá-
ban) hagyá meg (=*= el) őtct a hideglelet" (U. o.
IV.). Benigna asszony imakönyvében toldással is:
minden naponnan. így jött szokásba kor ,koron' he-
lyett, pl. mikor, akkor, mindenkor stb. ,mikoron', ,ak-
koron' ,mindenkoron' helyett

NAP, (3), fn. tt nap-at. Személyragozva az or-
szág nagyobb részében, s ami megkülönböztetés vé-
gett is czélszerübb, napám (nem: napom), napod (nem:
napod), napa, tájdivatosan napája, így nevezi a fele-
ség saját férjének anyját, és viszont a férj saját ne-
jének anyját Máskép: anyós. Hasonló viszonyban
áll a házastársakra nézve az ip v. ipa. Minden nap
gyíUOK menyét é» nem ttereti. (Kis Viczay). Ha nád-
mésböl csinálják it képét (a menyasszony napának),
át is keserll a menyasstonynak. (Pázmán Préd. 251.1.)
Napod nem gondolja, hogy S is csak meny volt. (Km.).
Megoldatnak meny S napa ellen, és nap
S menye ellen. (Münch. cod. Luk XII.). Valamint az
ap, any, öcs, báty, nén, hasonlóan a nap is tájscokás
szerént toldalék a hangot vészen föl, napa, mit azon-
ban irói nyelvben követni nem kell, nem is szükség,
mert ragozásaiban az égi testet jelentő naptól Agy u
jobbára különbözik.

Igen valószínű, hogy e szó eredetileg anap volb
s egy eredetű és alapértelmü az ona, anya szóval, s talán
annyi mint anya-póüó, minthogy a nap a férjnek vagy
feleségnek valódi anyja lévén, egyszersmind a másik
házastársnak mintegy újonnan fogadott, vagy édes
anyját pótló anyjává leszen. Megegyezik vele a finn
anoppi. Lehet annyi is mint nS-ip. V. ö. ANYA,
EME, NÉ; és IP.

NAPABRONCS, (nap-abroncs) 1. NAPKÖR.
NAPÁLDOZAT, (nap-áldozat) ősz. fa. A nap-

nak lemente, Napáldotaíkor ám. napnyugotkor. Kű-
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lönöeen gömöri és palóci szó. (Hollók Imre, Szeder
Fábián). E szóban: áldotaí, talán rövid volt eredeti-
leg az d, így: oldatot, melynek gyöke ál megegye-
zik a szinte naplemenetre vonatkozó alkony szónak
gyökével; vagy pedig e kifejezésben: a nap leáldonk,
a nyelvszellem azt akarja kifejezni, hogy a nap ál-
dását elvégzi, áldásos pályáját lefutja.

NAPALKONY, NAPALKONYAT, NAPALKO-
NYODÁS, L ALKONY, ALKONYAT, ALKONYO-
DÁS.

NAPÁLLÁS, (nap-állás) ősz. fa. A látszólagos
napjárásnak azon időszakai, midőn úgy tűnik fel,
mintha a nap, mielőtt megfordul, egy helyben ma-
radna, mi egy év alatt kétszer történik, ú. m. decem-
ber 21-dike körül, midőn a nappal legrövidebb és
az éj leghoszszabb, és június 21 táján, midőn el-
lenkezőleg a nappal leghosszabb, és az éj legrö-
videbb; amaz téli, emez nyári napállásnak nevez-
tetik, s amabban a tél, emebben a nyár kezdődik.
(Solstithun). Másképen: napfordulat v. forduló.

NAPÁLLÁSI, (nap-állási) ősz. mn. Napállásra
vonatkozó, azt illető. Napállári pontok.

NAPBOGÁR, (nap-bogár) ősz. fa. Lásd FÜS-
KATA.

NAPBÉR, (nap-bér) ősz. fa. Bér, melyet vala-
kinek nap szerént számlált szolgai munkálatáért fizet-
nek. Kutatok, aratók, gyármunkátok napbére. Más-
kép : napi bér.

NAPCSILLAGFÉREG, (nap-csillag-féreg) öaz.
fa. Tengeri féreg neme az európai és indiai tenge-
rekben. (Asterias papposa. L.).

NAPCSŐ, (nap-cső) ősz. fa. Festett üvegtt lát-
cső, melylyel a napot nézni és vizsgálni lehet, a nél-
kül, hogy sugarai a szemeket sértenék. (Helioscop).

NAPDÍJ, (nap-díj) ősz. fn. Bizonyos tiszti vagy
hivatalos szolgálatért járó díj, melyet nap azerént
szabnak meg, és fizetnek. Irodai gyakornokok, orttág-
gyOéii képviselők napdíja. Különbözik tőle a szolgai
munkákra vonatkozó napbér. Szokottabban : napi díj,
napi bér.

NAPEGYENLÍTŐ, (nap-egyenlítő) ősz. fn. L.
EGYENLÍTŐ. t

NAPÉJEGYEN, (nap-éj-egyen) ősz. fn. A lát-
szólagos napjárásnak azon időpontyai, midőn a napok
és éjek egyenlő nagyságúak, mi kétszer történik éven-
ként, ú. m. mártíus 21-dike körül, midőn a kosjegy-
be, és sept 21-dike táján, midőn a mérlegjegybe lép
a nap; amaz évrészben a tavasz, emebben az Ősz kez-
dődvén. Máskép : éjnapegyen.

NAPÉJEGYENI, (nap-éj-egyeui) ősz. mn. Nap-
éjegyenre vonatkozó, azt illető. Napijegyem pontok.
Napijegyem időjárás.

NAPELLENZŐ, (1), (nap-ellenző) ősz. fa. Ál-
talán, ami a nap sugarait akadályozza, hogy valahová
süthessenek, pl. ablakredőny, függöny stb. V. ö. NAP-
ERNYŐ.

NAPELLENZŐ, (3), (nap-ellenző) ősz. fa. Oly
eszköz, mely a nap erős, vagy vakító sugarait tőlünk
visszatartja. Különösebben 1) napernyő; L ezt. 2)
Sötétre festett üveg, melynek segítségével, pl. napfo-
gyatkozáskor, a napba nézhetünk.

NAPENYESZET, (nap-enyészet) ősz. fn. 1)
Azon időpont, midőn a főidnek egyik bizonyos félkö-
réről a nap alászáll és eltűnni látszik, máskép : nap-
áldotat, napnyugat, napút (pl. ,napestig' szóban). 2)
A földnek azon része, mely tőlünk a napenyészeti
tájra esik, napnyugot; L NAPNYUGOT, 2).

NAPERNYŐ, (nap-ernyő) ősz. fn. Kézben hor-
dozható kis ernyő, melynek rendeltetése a fejet és
arczot a nap sugarai ellen árnyékban tartani. Czélra
nézve különbözik tőle a hasonló alkotása, de na-
gyobb alakú esernyő.

NAPESET, NAPEST, (nap-eset v. —est) ősz.
fn. 1. NAPENYÉSZET.

NAPESTIG, (nap-estig) ősz. ih. Azon időpon-
tig, melyen a nap lenyugszik, máskép: napnyugatig.
Tájdivatosau: nepettig. Benigna asszony imaköny-
vében : napettetiglen.

NÁPÉSZ, 1. NÁPICZ.
NAPESZTENDŐ, (nap-esztendő) ősz. fn. Azon

időszak, melyet a napnak látszólagos körútja szerént
számítunk, a melyet az középszámitással 365 nap, 5
óra, 48 első perez, és 48 másodpercz alatt teszen
meg; különböztetésül a holdettlendS-tíSi, mely rövi-
debb, és & polgári esztendőtől, mely kerekszámmal
365 napból áll. .Napesztendő' alatt értetik még a ja-
nuár elsejétől december utolsójáig lefolyó év is, kü-
lönböztetésül a katonai etttendÖWl, mely november
elsejétől a jövő évi október utolsójáig számíttatik.

NAPÉV, (nap-év) ősz. fa. 1. NAPESZTENDÖ.
NAPFÉLJÖVET (nap-fél-jövet) ősz. fa. Idő-

pont, midőn a földgömb bizonyos részén a nap feltű-
nik, máskép : napkelet, naptámadat.

NAPFÉNY, (nap-fény) ősz. fa. 1) A napnak
magában véve, mint égi testnek világossága, külö-
nösen mennyiben ezen világosságot szemeink elől
semmi sem akadályozza, pl. midőn az ég tiszta. Nap-
fényt látni. Stemeit térti a napfény. Még a napfény-
ben it homálgt keret. (Km.). Tübbttör jön hátába nap-
fény mint kenyér. (Km.). Süt a napfény, de a kenyeret
még tem sülheti meg. 2) Átv. ért a felfogó észre vo-
natkozólag ám. kétség nélküli tudat, melyet semmi
homály nem föd. Napfényre hotni, deríteni valamit.
Alattomot bűnei napfényre jöttek. Világot, mint a nap-
fény. Napfénynél világosabb.

NAPFOGYÁS, (nap-fogyás) ősz. fn. 1. NAP-
FOGYATKOZÁS.

NAPFOGYATKOZÁS, (nap-fogyatkozás) ősz.
fa. Állapot, midőn a nap sugarait a sötét hold elta-
karja szemeink elől, mi akkor történik, ha épen a
nap és a föld közé esik a hold. Teljes napfogyatko-
zás, ha a hold a napot egészen eltakarja; részletes,
ha ez a napnak csak egy részén történik.
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NAPFOGYATKOZAT, (nap-fogyatkozat), lásd
NAPFOGYATKOZÁS.

NAPFOGYTIG, (nap-fogytig) 1. NAPESTIG.
NAPFOLT, (nap-folt) ős*, fa. 1) Némely külö-

nítettebb helyek a nap tányérján,melyek a többi fény
közöl foltok gyanánt tűnnek ki. 2) A naptányér ka-
rimáján látszó, s egyik oldaltól a másikig általmenni
tetsző homályos foltok, melyeknek mozgásából azt
következtetik a csillagászok, hogy a nap is forog
saját tengelye körül. 8) Szeplö az emberi test bő-
rén, nevezetesen az arczon és kezeken, melyet a
nyári nap hősége okoz.

NAPFOBDÍTÓ v. —FORDÍTÓ, (nap-fordító)
ősz. fn. Azon képzelt égi kör az úgynevezett éggöm-
bön, melyen tál az állítólagos járása nap nem halad,
hanem, mintán azt érintette, ismét visszafordul a
napegyenlítő felé, mi évenként kétszer törtéuik, jú-
nius 21-ke körül, midőn a rák jegybe lépett a-nap, s
c kört máskép rdk-forkor-nek. nevezik (tropicus can-
cri) ; és december 21-dike körül, midőn a bakje-
gyct érinti, melytől az említett kör neve: bak-fórkor,
(tropicus capricorni).

NAPFORDÚLAT v. —FORDULAT, (nap-for-
dulat) ősz. fa. A napnak visszatérése azon ponttól,
melyet délszak vagy éjszak felé az úgynevezett állat-
körön látszólag legmeszszebb tett, valamint azon idő-
pont, melyben ezen visszatérés kezdődik. Nyári nap-
fordulói, mely június 21-dike körül áll be s mely-
lyel a nyár kezdődik. Téli napfordulat, mely decem-
ber 21-dike körül veszi kezdetét, s melytől a telet
számítják.

NAPFORDULÓ v. —FORDULÓ, (nap-for-
duló) 1. NAPFORDÚLAT.

NAPFORGÁS, (nap-forgás) ősz. fn. A napnak
látszatos mozgása, keringése, melyet a föld körül és
az állatkörön tesz.

NAPFÜVE, (nap-füve) ősz. fa. 1. KUNKOR.
NAPGOLYÓ, (nap-golyó) ősz. fa. A napnak

golyóalaku teste.
NAPGÓRCSÖ, (nap-gór-cső) ősz. fn. Nagyító-

üveg a nap szemlélésére.
NAPHANYATLÁS, (nap-hanyatlás) ősz. fn. A

napnak azon mozgási állapota, midőn nyűgöt felé
közeledni s alászállani látszik.

NAPHASADAS, (nap-hasadás) ősz. fn. Azon
időpont, midőn az éji sötétség szűnni, a hajnal pi-
rulni és a nap feltűnni kezd. Szorosb ért. különböz-
tetésfil a hajnalhasadástól, a nap sugarainak első
szétlövelése.

NAPHÉV, (nap-hév) ősz. fű. A nap sugarainak
égető, izzasztó melegsége. Nyári naphév.

NAPHÓ, (nap-hó) ősz. fn. Hónap, mely a nap-
esztendőnek egy tizenketted részét teszi, ha t. i. a nap-
esztendőt tizenkét egyforma időszakra osztjuk, egyre
egyre esik harmiucz nap, tíz óra, huszonkilencz
perez, és négy raásodpercz. Egyébiránt a polgári és egy-

házi évben a naphavak nem egyenlők. A uaphótól
különbözik a holdhó, mely a hold megújulásától an-
nak végfogytáig terjed, s a naphónál rövidebb.

NAPHÓNAP, (nap-hónap) ősz. fa. 1. NAPHÓ.
NAPHOSSZ, (nap-hossz) ősz. fa. Időszak, mely

a nap fölkelésétől annak lenyugtaig terjed. Júniusban
a naphosst nálunk csaknem tízenhat óra.

NAPH088ZANT, (nap-hosszant) ősz. ih. Kelet-
től nyugotig, reggeltől estig, égése napon, napon át
Naphosstant dolgozni. Mondják így ie: naphostssat,
mint alant, alatt. V. ö. NAPOTSZAKA.

NAPHÖ, (nap-hő) 1. NAPHÉV.
NAPI, (nap-i) mn. Napra vonatkozó, napra

való, napot illető, akár 1) mint égi testre, akár 2)
mint időtartamra értve ; 1. NAPI ÚT, NAPI ÉV,
Napi oldal, pL valamely háznak napfelőli (délfe-
lőli) része. Napi bér, napi díj. Napi etemény. Napi
munka. Napi út. Napi lap. Napi paranet. Napi rt»d
(Tagesordnung). Napi sajtó (Tagespresse). Öazvetévc:
egynapi, kétnapi, minapi, mindennapi, ünnepnapi, va-
sárnapi stb.

NÁPICZ, (1), mn. tt. nápict-ot. Túl a Danán
ám. igen piczin, pindurka (Matics Imre szerént, Pápa
vidéki szó) ; nyúlánk, idétlen (Lévai László szerént
Kemcncsali szó) ; kisded, sorvadt termetű (Beké gyűj-
teménye szerént); fölötte kicsin, piczurka (Horváth
Zsigmond szerént, Balatonmclléki szó). Napiét gyérét,
nápict ember. E szónak icz képzője kicsinyítésre mu-
tat ; vagy talán öszve van téve na és pici, (piczi) szók-

| ból; t. i. mint őszvetett és megrövidített szó , s ám.
nagyon picii; mert túl a Dunán nagyon helyett mond-
ják naon, melyből rövidítéssel keletkezhetett nán, s
végre na. V. ö. NÁPISZUSZI.

NÁPICZ, (2), fa. tt. nápict-ot. Növénynem a
háromhímepek seregéből és kétanyások rendéből;
csészéje két virágú; polyvája kettő, fénylő ; bokrétájá-
nak ondója mindenik virágon kettő, vagy kalásztalan,
vagy tövön kalászos; virágzása bugás. (Aira). Fajai:

! vízi, gyepi, vanyiga, hegyi, bérest, szürke, kUeeleti,
! szeafünápics.
; NAPIGVALÓ, (napig-való) ősz. mn. Egy napig

tartó, egynapi, egynapos. (Ephemer).
l NAPIRNOK, (nap-irnok) ősz. fa. írnok valamely
! igazgató, törvénykezési, pénzügyi stb. hivatalban,
' kinek nem általános évi, hanem csak naponként ki-
I szabott díja van. Máskép : napdijnok, vagy csak :
i díjnak. (Diurnista).
! NÁPISZUSZI, (nápi-szuszi) ősz. mn. Szatmár-

megyei tájszólás szerént ám. alamuszi, szuszma. E je-
: leütésből azt gyaníthatni, hogy a napi talán ám. lápi,

röviden lapi, azaz meglapuló, magát meghúzó, minél-
fogva a nápicz nem csupán hangra, hanem értelemre
is rokon hozzá. Hogy az l és n hangszervi rokonsá-
guk miatt néha fölcseréltetnek, tanúsítják a lom, ndm,
a hivó le ! és ne ! a Lándor és Nándor stb.

NAPJÁBAN, (uap-ja-ban) ih. Egy nap folytá-
: bán, ínig egy nap tart. Napjában háromszor enni
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Napjában ti» labdactot bevenni. Napjában tiemser is ki-
megy. Ellentéte, nem : éjében, hanem éjenként. V. 6.
NAPONTA.

NAPJÁRÁS, (nap-járás) ősz. fn. Lásd : NAP-
FORGÁS.

NAPJÖVET, (nap-jövet) ősz. fa. Azon reggeD
időszak, midőn a nap feljön; napkelet, naptámadat.

NAPKÁSA, (nap-kása) ősz. fn. L. GYÖNGY-
KÖMAG.

NAPKELÉS, (nap-kelés) ősz. fn. A napnak a
latkor színére feltűnése.

NAPKELET, (nap-kelet) ősz. fn. Legszokóttabb
nevezete azon időpontnak, melyben a nap tányéra a
bajnalos ég látkörére felbukik. Továbbá jelenti az
égnek azon táját, hol ez történni szokott. Nyári nap-
kelet, az északhoz közelebb álló égtájék; téli napke-
let, a délhez közelebb Ipvö égtájék. Ellentéte : nap-
nyugat. Széles és alkalmazott ért. napkeletnek mon-
datik azon földtáj, mely bizonyos helyre nézve kelet
felé esik. Mi európaiak így nevezzük Ázsiának kö-
zép és déli részeit, melyek Európa felé néznek, vala-
mint Európának Ázsiával határos tartományait, külö-
nösen Törökországot is. Röviden : kdét.

NAPKELETI, (nap-keleti) ősz. mn. Napkeletre
vonatkozó, abboz tartozó, onnan való, azt illető stb.
Napkeleti szél. Napkeleti tartományok, népek. Napkeleti
bőiének, kik kelet felől jöttek megnézni és imádni a
kisded Jézust. Napkeleti szokatok. V. ö. NAPKELET.

" NAPKELETILEG, (nap-keletileg) ősz. ih. Nap-
keletiek módjára, mint a keleti tartományokban lakó
népek szoktak. Napkeletüeg öltözködni, élni.

NAPKOR, falu Szabolcs m.; helyr. Napkor-ra,
—ön, —ról.

NAPKÖNYV, (nap-könyv), szokottabban lásd :
NAPLÓ.

NAPKÖR, (nap-kör) ősz. fa. 1) A napnak, mint
kerckalakn égi testnek kerülete. 2) Kör az égen, me-
lyet a nap látszólag év alatt megfut, nevezetesen az
úgynevezett állatkSr, melynek tizenkét jegyeit bejárni
látszik. 3) Az ég nagy üregének azon kerülete, me-
lyet a nap a hozzátartozó bolygócsillagokkal együtt
elfoglal. (Systema solarc). 4) A csillag- és földtanban
mindazon képzelt körök, melyek az egyenlítővel pár-
huzamosak. (Circuli diurnij.

NAPKÖZ, (nap-köz) ősz. fű. Időköz, napkelettől
napnyugotig; nappali idő. A ben ragon kívül alig
vészen föl mást Napközben nem mutatja magát, csak
napnyugat után.

NAPKÖZBEN, (nap-közben) ősz. ib. L. NAP-
KÖZ alatt

NAPKÖZEL, (nap-közei) ősz. fn. A cuillagtauban
a bolygócsillagnak azon helyzeti pontja, melyen ak-
kor van, midőn a naphoz legközelebb ér. (Perihelium).
Ellentéte : naptáv.

NAPLEMENET, (nap-le-mcnet) ősz. fű. Lásd :
NAPNYUGOT,NAPÁLDOZAT.

NAPLESI, (nap-lesi) ősz. mn. Gúnyos neve az
oly embernek, ki naphosszán! semmit'sem tesz , s a
napot csak azért lesi, hogy tudja, mikor van iit az
ebéd vagy vacsora ideje; máskép : naplopó, léhütö,
ingyenkórász.

NAPLÓ, (nap-ol-ó) fa. tt. napló-t. 1) Ki egy
vagy több napot vesztegelve, vagy bizonyos czélból
tölt el valahol. V. ö. NAPOL. 2) Jegyzőkönyv, mely-
be valaki az érdekes, vagy legalább azoknak látszó
eseményeket, továbbá saját észrevételeit, tetteit stb.,
napról napra fölírja. Úti, háti, gazdasági, titzti napló.
„Napló a szív, hova, anélkül, hogy tudnók, életünk
minden órája beírja megjegyzéseit" (B. Eötvös Jó-
zsef). Helyesen használják hirlapi czímül is, minthogy
a hírlapok kitűzött feladata a kornak mintegy napon-
kénti eseményeit időről időre tudatni az illető olva-
sókkal. 3) Kereskedőknél stb. első följegyzési könyv.

NAPLÓKÖNYV, (napló-könyv) ősz. fa. Lásd :
NAPLÓ, 2), 3).

NAPLOPÁS, (nap-lopás) ősz. fn. Henyeség, a
napnak henyélve töltése. V. ö. NAPLOPÓ.

NAPLOPÓ, (nap-lopó) ősz. mn. és fa. Ki a na-
pokat henyélve tölti. Ilyenről mondják, hogy lopja
az időt, vagy, hogy úgy bánik az idővel, mintha lopta
volna, azaz, meg nem becsüli, vesztegeti; máskép :
naplesi. Dologra vitetve : naplopással járó. Naplopó
élet.

NAPLÓS, (nap-ol-ó-os) fn. tt naplós-t, tb. — ok.
Személy , ki a naplóval (naplóköny wel) foglalkodik,
az egyes tételeket abba írja, igtatja. Kereskedelmi
műszó.

NAPLÓZ, (nap-ol-ó-oz) áth. m. naplóz-tam,
—tál, —ott. A naplókönyvvel foglalkodik, abba az
egyes tételeket beírja. V. ö. NAPLÓS. •

NAPMÉRÖ, (nap-mérő) ősz. fa. Égmértani esz-
köz, melylyel a napnak látszólagos átmérőjét megha-
tározzák.

NAPNYUGAT, NAPNYUGATI, 1. NAPNYU-
GOT, NAPNYUGOTI és NYŰGÖT.

NAPNYUGOT, (nap-nyugot) ősz. fa. 1) Azon
időpont, melyben a földnek bizonyos látköréről eltű-
nik a nap ; máskép : napenyészet, naplemenet, napál-
dozat, napest. 2) Az égnek azon tája, hol a nap a
látkörről letüuni látszik. Nyári napnyugat, mely az
éjszakhoz közelebb van, téli napnyugot, mely a dél-
szakhoz áll közelebb. 3) Széles foldgömbtani ért. a
földnek azon féloldala, mely az első délkörtől nyű-
göt felé fekszik. 4) Bizonyos helyhez, vagy vidékhez
alkalmazott irányban véve a földnek és égnek azon
oldala, mely felől a nap az illető helyet elhagyja,
pl. Magyarországra nézve Ausztria és Morvaország
napnyugotra feküsznek. „Mond vala ke(dég) a gyü-
lekezeteknek: mikor látandjátok a ködnek napnyugat
felöl költét." (Tatrosi codex. Lukács XII.). Rövideb-
ben vagy egyszerűen : nyűgöt.

NAPNYUGOTI, (nap-nyugoti) ősz. mn. Nap-
nyugotra vonatkozó, onnan eredő, oda tartozó, ott
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levő stb. Napnyugoti égtáj, szelek. Napnyugoti oldala
valamely hegynek. Napnyugoti indiai tenger. Napnyu-
goti népek. Használtatik egyszerűen is: nyugati. Mi-
dőn főnévül áll a mondatban, jelent lakosokat, népe-
ket, kik bevett értelemben bizonyos nyugoti tarto-
mányban laknak. A székelyeknél hallhatni így is:
napnyugvti.

NAPNYÜGOTIAS, (nap-nyugotías) ősz. mn.
Napnyugoti népek szokása, módja szerint való. Nap-
nyugatias divatok, Mötékek, életmód.

NAPNYUGOTILAG, (nap-nyugotilag) ősz. ih.
Napnyugoti népek módja, szokása szerént

NAPNYUGVÁS, (nap-nyugvás) ősz. fn. Napié-
menés, napáldozás.

NAPOL, (nap-ol) önh. m. napol-t. Valahol, és
bizonyos végből eltölt! a napot, pl. a régi vármegyei
intézkedés szerént a beparancsolt vontutók napoltak,
midőn három-négy napig vesztegeltek a megyei ud-
varon. Képzésre olyan, mint delel, telel, nyaral, pl. a
csorda a kút mellett delel; a juhok az akolban telel-
nek; a nagy urak a fürdőkben, mezei lakokban nya-
ralnak. El igekötővel áthatólag használtatik, s ám.
egy vagy több nappal későbbre halaszt valamit El-
napolni át UtkSseíet, a szavazást.

NAPOLÓ, (nap-ol-ó) fn. tt napoló-t. Személy,
kinek egy vagy több napon által valahol, s bizonyos
végből vesztegelnie, várakoznia kell. tgy neveztettek
a régi vármegyei rendszerben a megyeháznál tanyá-
zott előfogatos jobbágyok. Kttlönböztetésfil v. ö.
NAPLÓ.

NÁPOLY, fn. tt. Nápoly-t. 1) Az olasz király-
ság egyik tartománya a déli részen. 2) Ugyanezen
tartomány fővárosa; helyr. Nápoly-ba, —bán, —ból.

NÁPOLYI, (nápoly-i) mn. tt ndpolyi-t, tb.
—ok. Nápolyból való, oda tartozó, ott lakó, arra
vonatkozó stb. Nápolyi díszlovak. Nápolyi szigetek,
tartományok, hegyek. V. ö. NÁPOLY.

NÁPOLYORSZÁG, 1. NÁPOLY, 1).
NAPONKÉNT, (napon-ként) ősz. ih. Napról-

napra, bizonyos számú napok mindenikén, egyik na-
pon úgy, mint a másikon. Napnoként ötven emberre
fotni. A katonáknak naponként két font kenyér jár.
Naponként templomba járni. A régieknél igen gyak-
ran: naponkéd. „Naponkéd nállatok ülök vala az
templomban." (Régi magyar Passió. Toldy F. kia-
dása 10. L). Kfilönböztetés végett v. ö. NAPONNAN,
NAPONTA.

NAPONKÉNTI, (uap-on-kéntí) mn. Napon-
ként való, létező, kimért, kiszabott stb. A fiukat na-
ponkénti tanúidéra sürgetni. Naponkénti figetéte tit
krajctár. Naponkénti látogatása a stinháznak.

NAPONNAN, (nap-on-n-an) ih. Megfelel e kér-
désre mikor t Ellentéte: éjjel vagy éjennen v. éjenle.
Jelentése: azon időben, melyet napnak v. nappalnak
nevezünk, röviden : nappal. Különbözik tőle : napon-
ként, mely elszámláló jelentésű és mindig több napot

teszen föl. Hasonló képzésück: éjennen, éjjeli időben,
és estennen v. tájdivatosan eitenden, esti időben. Mind
ezeknek eredeti egyszerű alakjok: napon, éjen, ette*,
épen úgy, mint télen, nyáron, régen, hajdan, és így »
nan nen csak toldalék. „Minden naponnan" Bcnigna
asszony imakönyvében ám. minden napon.

NAPONNAT, (nap-on-n-at), 1. NAPONNAN.
NAPONSÜLT, (napon-sült) ősz. mn. Tré&»

népnyelven mondják marhaganajról, mely a napon
megszáradt. Naponsülí máié, lepény.

NAPONTA, (nap-on-ta) ih. £ szó nyelvhasonUt
szerént rokon a régente, hajdanla, ifjonta időhatár-
zókhoz, s megfelel e kérdésre, mikor t tehát ám. na-
ponnan, vagy nappal, pl. naponta dolgotni kell, éjjtl
pedig, vagy ejente pihenni. Ennél fogva hibásan hva-
pózott el azon szokás még az irói nyelvben is, mely
szerént ezen értelemben használtatik: ' naponkint,
mert valamint a régente éa hajdanta nem ezt testi:
régenként, hajdanként, hanem régi idöbeu, hajdani
időben, hasonlóan naponta ám. nappali időben. Lisd
NAPONNAN. Szintén, midőn azt mondjuk valakiről,
hogy ifjanta szép ember volt, nem ezt akarjuk ér-
tetni, ifjúként, hanem, midőn ifjú volt, fiatal kori-
ban. A naponta vagy ifjonta, hasonlatára alkotvák
a székelyeknél ezek is: lednyta, azaz leány korában,
mikor leány volt, legényte = legénykorában; fUenít
v. fövenfe, azaz zsenge fű korában, zöldében, pl. «
téli takarmánynak valót már fuentc megetették.

NAPÓRA, (nap-óra) ősz. fn. Eszköz, mely a
nappali órákat a sütő nap sugarai által meghatá-
rozza. Ennek készítésében lényeges kellék a hely-
beli délvonalt pontosan eltalálni A napórának lapja
több részre osztatík, s rajta ás időt a kellően felállí-
tott mutatónak árnyéka tűnteti ki, mely a nap bala-
dása szerént tovább-tovább mozdul. „Minden ember
napóra, melyet árnyéka megkerül." (B. Eötvös J.).

NAPOS, (nap-os) mn. tt napos-t, v. — át, tb.
—ok. 1) Oly nappali időről mondják, melyen a nap
sugarai bizonyos helyre világolnak, vagy, mint mon-
dani szokás, sütnek. Dectemlerben kévét napos idő
van. 2) Mint életkori vagy tartóssági mértékre vo-
natkozó jelent egy vagy több napig élőt, tartót 2Yt
napos gyermek, ki tíz nap előtt született. Három na-
pos eső. Öt napos szél. Harminc* napos hónapok. 3)
Mondják akármiféle szolgálattevő személyről, ki töb-
bed magával felváltva bizonyos napon működik. Na-
pos káplár. NStestvérei közVtt ma ö a napos a kony-
hában. A népmesében napos, holdat lovak alatt olya-
kát értenek, melyeken nap és holdalakd foltok
voltának. Különböztetésűl v. ö. NAPL

NAPOT ESTIG, régies; sajátlag ám. napolt
estig v. Napon át estig, a Tatrosi codexben: mend e
napot estig (tota die). V. ö. NAPOTSZAKA.

NAPOTHOSSZÁBAN atn. egész napon. Éjt
napothosszában (pl. Vörösmartynál) ám. egész éjen és
napon által. V. ö. NAPOTSZAKA.

NAPOTSZAKA, (napot-uzaka) ősz. ih. Egéu
napon által. Napotszaka vártam 6t, de nem jlítt. £1-
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éjlttaka; képzésre rokonai: teletsnaka, hetel-
azaica, nyaratuaka. Ha ezen hatánókat összehason-
lítjuk a következükkel: idétt, elemezve, idén-t, hon-
natt v. honnal, elemezve, konnan-t, onnatt v. ónnal,
elemezve: onnan-l; innell o. ionét, el. innen-l; alatt
el. alan-l; honstatt el. honstan-t; hanyatt el. hany-ant
stb. aion okszerű véleményre jövőnk, hogy azok is
napont, éjenl, telent, hetmt, nyarant voltak eredetileg,
aminthogy naponta, éjente önmagukban is divatosak,
s ezekből lett: napolt, éjett, hetett, telelt, nyarait, s
egyszerű (-vei: napot, hetet, telet, nyarat, épen úgy
mint hóimat, onnat, innét, hosistat (pl. fekszik), az
éjét helyett pedig röviden lett éjt. E szerént az ere-
deti alakok ezek volnának: napontstaka, éjenttzalea, he-
tenttaka, telentstaka, nyarantstaka. Az sem alaptalan
vélemény, hogy az át ét ragok- vagy képzőkben az idő
szó lappang; ide mutat, elsőben, hogy az imént érin-
tett szók után ftaka, mint látszik, birtokragos szó
következik; továbbá, hogy ezen szók mind időszakra
vonatkoznak; e szerént napotszaka volna = napidS-
gsoto, éjtszaka = éjidöttaka, teletszaka = tétidö-
aaka, stb. Hasonló: éjt napot hotsiában (Vöröamar-
tyn&l), melyben a ,hosszában' szinte birtokragos szó,
és teljesen csak éjidö, napidS hosszában bonczolással
lehet elemezni és igazolni. Eléjön a Nádorcodexben:
napot étiig ám. napon át estig.

NAPOZ, (nap-oz) áth. m. napot-tam, —tál,
—ott, pár. —*. Valamit napról-napra halaszt, leg-
inkább el igekötővel basználtatik. Etnapotni a» adói-
ság lefitetétét. Elnapotni a csatát. V. ö. NAPOL.

NAPÖLÖ, (nap-ölő) ősz. mn. Haszontalan be-
nye ember, ki a napot hiába tölti, naplopó, naplesi,
léhütő.

NAPPAL, (nap val ih. és fa. 1) Azon időben,
mely alatt a nap látkörünkön fenvan. Ellentéte: éjjel,
Nappal dolgotni, éjjel alunni. A bagoly nappal alstik,
éjjel virrattt. Éjjel nappal ám. mindig, folyvást. Éjjel
nappal gyStrí St a lelkiismeret. 2) Rülönböztetéa vé-
gett az égi testet jelentő nap szótól használtatik fű-
névül is, amidőn tárgy esete: nappal-1, többese: —ok;
főképen személyes névmással, pl. te éjjelem, te nap-
palom. Stamorú nappalai voltak. Azonban fölveszen
némely más ragokat és képzőket is, pl. nappalra,
nappalig, nappali.

NAPPALI, (nap-val-i) mn. tt nappali-t, tb.
—ok. Ami nappal történik, létezik, nappalra vonat-
kozik stb. Nappali foglalatosságok. Nappali órák.
Nappali idő. Nappali szoba, melyben nappal tartóz-
kodunk. Nappali bagoly. Nappali fény. Nappali rét-
tegét, éjeli rémület. (Km.).

NAPPALLIK, (uap-val-al'ik) személytelen k.
m. nappatt-ott, htn. —ani. A nap növekedőben van.
Máskép: nappalodik, mint hajnallik, hajnaiodik, pity-
mallik, pitymalodik.

NAPPALODIK, (nap-val-od-ik) személytelen k.
m. nappalod-oU, htn. —ni. L. NAPPALLIK.

NAPPALOZ, (nap-val-oz) öuh. m. nappalot-
lam, —tál, —ott, pár. —z. A napot valahol tölti,

vagy szokta tölteni. A stábod ég alatt, át uíctdkon
nappalomi. Kávéházban nappalos, kocsmában éjjelen.

NAPPÁLYA, (nap-pálya) ősz. fa. Azon képzelt
körit, melyet a nap egy év alatt megjárni látszik,
mely az éggolyón állatkor-nek. v. (arför-nek (eclip-
tica) neveztetik. L. BÁRKOR. '

NAPPÉNZ, (nap-pénz) ősz. fn. 1. NAPBÉR,
NAPDÍJ.

NAPPILLE, (nap-pille) ősz fa. Altalán azon
pillék, melyek nappal szállonganak, éjjel pedig nyu-
gosznak ; különböztetésül azon pilléktől, melyek éj-
jeli időben röpdösnek.

NAPRÁD, falu Közép-Szolnok m.; helyr. Nap-
rád-ra, —ön, —ról.

NAPRAFORGÓ, (napra-forgó) ősz. fa. Növény-
faj a napvirágok neméből, melynek minden levelei
szivdedek, bárom inasak; kocsányai a fészek felé
vastagodók ; virágai bókolók ; szára vastag, taplós-
bélü ; gyökere egy nyári; (Helianthns annuus). Köz-
népies néven máskép : tányérvirág ; növénytani egész
neve: napraforgó napvirág. V. ö. NAPYIRÁG.

NAPRÁGY, falu Gömőr m.; helyr. Naprágy-ra,
—ön, —ról.

NAPRANÉZŐ, (napra-néző) ősz. fa. Lásd
KUNKOR.

NAPRATARTÓ, (napra-tartó) ősz. fa. Lásd
NAPERNYŐ.

NAPRÁTFA, falu Szála m.; helyr. Naprdífá-
ra, —n, —ról.

NAPRENDSZER, (nap-rend-szer) ősz. fa. Több
világtesteknek azon szoros viszonya, melynél fogva,
bizonyos törvények szerént egy más világtest, mint
középpont körül forognak, s attól fényt v. világosságot
és meleget nyernek. A mi naprendszerűnkhöz követ-
kező föbolygók tartoznak : Merkúr, Vénusz, Tellusz,
Marsz, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz. Ezek közvetle-
nül a nap körül forognak, melyek közöl ismét néme-
lyeknek saját darabontjaik vannak, mint földünknek
a hold stb.

NAPSÁG, (nap-ság) fa. és ih. Mint főnév tá-
volító és határvető ragokkal van divatban; napiágtól,
ám. bizonyos naptól, pl. ét napiágtól fogva = a
mai naptól kezdve. „A napságtól fogva azért gon-
dolták, hogy megölnék ötét." (János év. XI.). „A
napságtól fogva oly ergalmas, kezde lenni." (Debr.
Legendáskönyv). Továbbá: napiágig. „S még nem
jött vissza ez napságig.* (Székely népmese.'Kriza J.
gyűjt). Határozóként mai naptág kifejezésben ám.
mai napon; mai v. mostani időben. Molnár A. meg-
jegyzése szerént ám. in diet, tehát határozó értelem-
mel is bírt napról napra helyett

NAPSÖTÉTÜLÉS, (nap-sötétülés) 1. NAPFO-
GYATKOZÁS.

NAPSUGÁR, (nap-sugár) ősz. fa. A napból,
mint világtestből kivillanó, s bámulatos sebességű,
melegítő és világító finom test, mely néha úgy lát-
szik, mintha igen vékony fonalakban ragyogna szét.
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NAPSZÁLLAT, (nap-szállat) ősz. fn. 1. NAP-
NYUGOT. 1)

NAPSZÁLLTAKOR v. —KORON, (nap-száll-
ta-kor T. —koron) ősz. ih. Midőn a nap leszállóit,
lenyugodott.

NAPSZÁM, (nap-szám) ősz. fa. 1) Naponként
felvállalt, vagy kiszabott munka, melynek bérét nap
szerént határozzák meg. Napszámban dolgozni, lap-
számra fogadni a munkásokat. 1) Azon bér, melyet
napi munkáért fizetnek. Esténként kifizetni a napszá-
mot. Lehúzni a napszámból, fölverni a napszámot.

NAPSZÁMOS, (nap-számos) ősz. fa. Oly mun-
kás, kit nem nagyobb időre, és általános béren, ha-
nem naponként meghatározott fizetésért fogadnak,
kinek szolgálati ideje mindennap kitelik. A kömívesek
mellett dolgozó napszámosok. Kapálásra napszámoso-
kat fogadni.

NAPSZÁMPÉNZ , (nap-szám-pénz) ősz. fn.
Pénz vagy bér, melyet a napszámosnak fizetnek. V.
ö. NAPSZÁMOS.

NAPSZÍN, (nap-szin) ősz. fa. A napnak világító
fényessége. Átv. ért. a napéhoz hasonló szín, fényes
szín, mint a napé. „ Szent Sófia asszonynak ez láthás
miatt napszínbe változék ö orczája, úgyhogy Adria-
nős, és mind az ö vele való népek úgy alitják vala,
hogy asszony isten volna." (Nádor-codex. 634. 1.).

NAPSZÚRÁS v. — SZÚRÁS, (nap-szúrás) ősz.
fa. 1) A nap sugarainak égetése meleg nyári napo-
kon. 2) Betegség neme, melyet az égető napsugarak
okoznak, midőn tűzök a födetlen fejet általjárja.
Napstwásban meghalni.

NAPTÁMAD AT, (nap-támadat) ősz. fa. Lásd :
NAPKELET. Eléjön a Bécsi codexben, Benigna asz-
szony imakönyvében stb.

NAPTÁNYÉR, (nap-tányér) ősz. fn. A napnak
úgy látszó alakja, mintha tányér volna.

NAPTÁR, (nap-tár) ősz, fn. Könyv, melyben
egy vagy több évnyi időszak hónapokra, hetekre és
napokra osztva, az előforduló vasárnapokkal, ünne-
pekkel, holdváltozatokkal, s egyéb időre és időjárásra
vonatkozó dolgokkal főijegyeztetik , hogy a polgári
és egyházi élet ügyeiben némi utasításul és emlékcz-
tetésfil szolgáljon. Régi s általán bevett idegen
neve : kakndáriom. Gergely-féle naptár, mely az év
napjainak sorozatát a 16-ik században behozott ki-
igazítás szerént adja elé. Görög vagy ó naptár, mely
a rómaihoz képest az új évet tizenkét nappal későb-
ben kezdi. T. i. Július Caesar idejében, Krisztus szü-
letése előtt 46 évvel, a régi római naptár akként iga-
zittatott ki, hogy három egymásután következő év
365 napból álljon és egyenlő legyen, a negyedik pe-
dig 366 napot foglaljon magában, s így ez szökő év
lett; miáltal az égi napnak egész éve egyre-másra
365'/4 idő-napottett. Azonban az akkori számítás al-
kalmával az év hoszsza 365 napon túl nem egész 6
óra, hanem csak 5 óra, 48 nagy, és 504/5 kis perez,
vagyis 6 óránál 11 nagy, 9 '/s kis percssczel kisebb volt.

Ezen évi különbözet 128 év alatt egy egész napot,
és 1300 év alatt 10 napot tett, úgy hogy Kr. sz. a.
az 1300-ik évben a tavaszi éjnapegyen (tavasz kezde-
te), nem a római szeréntí mártíus 21-dikére esett,
mint a régi római naptár megigazitásakor, ha-
nem mártíus 11-kére. A római vagy júliusi naptár
ezen hibáját teljes bizonyossággal csak a XVI. szá-
zadban vették észre, mikor is elvégre XIEt. Gergely
pápa 1582-ben, különösebben Lilius, Clavius és Dante
segítségével azon hibát kiigazította , s ennek követ-
keztében , hogy a többek közt a tavaszi éjnapegyen
ismét martina 21-dikére essék, az 1582. évből 10
nap kihagyatott, s különösen október 4-ike után mind-
járt október 16-dike számíttatott; s a további kellő
számítások is eleve megállapíttattak, melyek ezerént
az év hossza 36597/400 napra tétetett, mely csak
21 kisperczczel nagyobb, mint a föntebb!, mely egy
egész napot csak 4082 év múlva fogna tenni. Ezek
szerént a régi Július-féle időszámlálás néhány nappal
későbbre érik a Gergely-félénél, ú. m. 1583-tól
1699-ig 10, 1700-tól 1799-ig 11 nappal, és 1800-
tól 1899-ig 12 nappal. Ezen kiigazított naptár diva-
tos az egész római catholikus és protestáns világban,
a görög-oroszok kivételével, kik még eddig a régi
római kalendáriumot használják. Mindjárt 1582-ben
elfogadták azt Olasz-, Spanyolországban és Portugá-
liában, azonnal a pápai bulla megjelenésekor; Fran-
cziaországban pedig néhány hóval később. Svájczban
és Havasalföldön 1583-ban, Lengyelországban 1586-
ban, Magyarországon 1587-ben, a protestáns Német-
honban csak 1700-ban, Angolországban még később,
ú. m. 1752-ben, és Svédországban 1753-ban.

Magyarul írott igen régi (146G. évből szóló)
naptárunk a Tatrosi vagy Müncheni codex elején
lévő, melyről azt mondja Jászay, hogy „nemcsak
azért nevezetes, mert legelső, melyet magyar nyel-
ven a régi korból elémutatni tudunk, de mert teljes
is." Sok szent magyarított neveit'itt már feltaláljak,
mint: Adorján, Ágoston, Ágotha (asszony, szűz), An-
tal, Balázs, Damokos v. Domokos, Elssébet és Erssé-
bet, Estván, Emre (Imre), Gellérd, Gergely, György,
Rótta és Hilona, Jakab, János, József, Kálmán, Ke-
lemen, Kolos (szűz, Scholastíca), Kozma, László, L5-
rincz, Lukács, Margit, Máté, Matias, Miklós, Pál stb.
stb. Különösebben feltűnő ünnepek : Urunk környéke-
zele (körfllmetéltetése) napja, Vízkereszt napja, SsSi
Mária tisztólatja (Gyertyaszentelő Boldogasszony),
Mária születeti (Kisasszony napja, sept. 8.), Mend-
szent napja, Úrnak selUetete (Karácson). ,Husvét( és
,pünkösd' semmi néven nem jön elé. A hónapok nevei
latinok: Jannarins, Febrnarius, Március (így) stb. Ai
1506-diki magyar főiskola imakönyvében (a Tudo-
mányos Gyűjteménynek 1835-ik évi VI. kötetében
közölte Horváth I.) már megvannak az akkori neve-
zetesebb keresztény ünnnepekről nevezett hónapne-
vek ú. m. Boldogasszony hava, BSjlelo hava stb.
Ezek közt a Boldogasszony, Kisasszony és Mindszent
ünnepek nem esnek ugyan a rolók nevezett hóna-
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pókra, „miólta (úgymond Walther László az 1840-
diki .Honmfivész* I. k. 228. és következő lapjain)
éveinket Kis karácsontói vagyis Krisitus körülmetél-
tetésének ünnepétől kezdjük, de beléjök estek igenis
akkor, midőn még a magyar keresztény a Krisztus
születésével (Nagykarácsonnal) kezdette éveit;" e
szerént volt december 25-ikétől január 25'-ikéig a
régi Karácson hava, innen február vége felé Bol-
dogasszony hava, a midőn tehát Gyertyaszentelő bol-
dog asszony napja (február 2-ika) azon hóba esett;
így Kisasszony és Mindszent napja is az előbbi hó-
napokban állottak. Azonban a fónnebbi 1466-iki
naptárbeli év már ,Úr körayekezete' napjától kezdő-
dik s a hónapok nevei még latinok. Tehát úgy lát-
szik, mintha a naptárak azon korban nem voltak
volna teljesen egyező szabályok szerint szerkesztve.
Tudtunkra későbben Erdősi (Sylvester) ajánlotta első
a tütlS, tárnái, télharmadhó stb., vagy pedig: el«S-,
mátod-, harmadhó stb. nevezeteket; amazokat a mai
korban némi változtatással Kimoss Endre, emezeket
pedig Fogarasi János kezdette divatba hozni. A hi-
vatalos okiratokban leginkább az finnepekről és
szentekről vett nevezetek divatoznak, a közéletben
pedig a latinok. A naptárra vonatkozó közmondások
is még a,kalendariom' szót használják, például, mint-
hogy a naptárban időjóslatok is foglaltatnak, innen,
ki bizonyos testbajokban szenvedvén, az időváltozást
előre érzi, azt mondják róla, hogy kalendárioma van ;
vagy, aki az innep- és névnapokat emlékezetében
tartja, US kahndáriom-tnk hívjak.

NAPTALAN, (nap-talan) mn. tt naptalan-t, tb.
—ok. Nap nélkül való, midőn a nap nem süt, nem
világít Naptalan idő.

NAPTÁV, NAPTÁVOL, (nap-íáv v. —távol)
ősz. fn. Valamely bolygónak legnagyobb távolsága
a naptól. (Aphelium).

NAPTÉRÍTŐ, (nap-térítő) ősz. fn. 1. FÓRKOR.
NAPTEST, (nap-test) ősz. fn. A napnak tö-

mege.
NAPTON, (nap-t-on) ih. Nyomatékul öszvetéve

basználtatik: napion nappal, napion napotnaka, az-
az, egész, teljes napon; a napnak folyton folyó
ideje alatt

NAPÚT, (nap-dt) ősz. fn. Azon körvonal, me-
lyet a nap egy év alatt látszólag bejár, mely más-
kép állat v. barkörnek neveztetik, nappálya (Eclip-
tíca). V. ö. NAPKÖR.

NAPÜVEG, (nap-üveg) ősz. fn. Távcső, festett
szemüveggel, melylyel a napot szemlélni lehet, a nél-
kiíl, hogy a szemek megerőtetest szenvednének.

NAPVESZTÉGETÖ, (nap-vesztegető) ősz. fn.
1. NAPÖLŐ.

NAPVILÁG, (nap-világ) ősz. fn. 1) Tiszta, de-
rült fény, melyet a nap sugarai terjesztenek, kfilön-
bőztetésfil a hold-, a lámpa-, a gyertya- stb. világtól.
Napvilágnál látni, megnémi valamit. Titttább a nap-

AKAD. H10T SZÓTJU IV. BOT.

világnál. Napvilágra hotni valamit, ám. köztudo-
másra, közszemléletre. 2) A szélesért, vett napok,
azaz, álló csillagok öszvege. 3) Egyes nap rend-
szere. L. NAPRENDSZER.

NAPVIRÁG, (nap-virág) ősz. fn. Növénynem,
az együttnemzők seregéből és nős-szüzek rendéből;
vaczka lapos, polyvás; fészke pikkelyei fődelékesek,
berzedtek; bóbitája kétpolyva, lehulló; virága sárga,
sugaras, (helianthus, görög szó; helios ám. nap és
anthos ám. virág). Különbözik tőle: napranétS (he-
liotropium). Nálunk ismertebb fajai: napraforgó,
napvirág (helianthus annuns), erietóka napvirág (bel.
tuberosus, francziánl: topinambour és poire-de-ter-
re) stb.

NÁRAI v. NARAJ, falu Vas m.; helyr. Ká-
rai-ba v. Náraj-ba, —bán, —ból.

NARANCS, fn. tt naranct-ot, harm. szr. —a.
Aranysárga almafaj, mely a czitromalmák neméhez
tartozik, s melegebb éghajlat alatt tenyészik. Az
arab nyelvben narands v. narang, (honnan a törökben
és persában eléjön: narinds), másképen persául:
parandt, páránk, narank, tőrökül meg turunds ;
alma), amazokból származtatják a nyelvészek (Heyse,
a közép latin arangia vagy auranlia, olasz arán-
eia, arancio, venécziai naranza, spanyol naranja,
franczia orange szókat. Az dj latinban : pomum au-
rantinm (= arany alma, Goldapfel), öszvébbhúzva
olaszul: pomarancia, németül ifbmerante. Kétségtelen,
hogy e szót eleink közvetlenül e nyelvek valamelyi-
kéből vették által. Naranet it keterü, ha nagyon fa-
csórják. (Km.).

NARANCSÁG, (narancs-ág) ősz. fn. Narancsfá-
nak ága.

NARANCSALMA, (narancs-alma) ősz. fn. L.
NARANCS.

NARANCSFA, (narancs-fa) ősz. fn. Aczitromfák
neméhez tartozó s melegebb, különösen Európa déli
tartományaiban tenyésző fa. (Citrus aurantium.) „Az
ember narancsfához hasonló, mely gyümölcsöt s vi-
rágokat egyszerre hord ágain. Ki ifjú korának lelke-
sedését s melegebb érzelmeit elveszte, s kit az élet
poesise egészen elhagyott, attól ne várjon senki hasz-
nos vagy nagyszerű tetteket" (B. Eötvös József).

NARANCSHAL, (narancs-hal) ősz. fn. Halnem,
melynek feje elül tompa, mintha elvágták volna.
(Coryphaena. L.).

NARANCSHÁZ, (narancs-ház) ősz. fn. Üveg-
ház, melyben hidegebb éghajlat alatt különös gond-
dal narancsfákat tenyésztenek.

NARANCSHÉJ, (narancs-héj) ősz. fn. A na-
rancs nevű almának aranysárga s kesernyés ízű
héja.

NARANCSKERT, (narancs-kert) ősz. fn. Kert,
melyben különösen narancsfákat tenyésztenek.

NARANCSKERTÉSZ, (narancs-kertész) ősz.
fn. Narancsfák tenyésztésével foglalkodó kertész.

47
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NABANCSLÉ, (narancs-lé) ősz. fn. Narancsal-
mából kinyomott lé.

NARANCSNEDV, (narancs-nedv) ősz. L. NA-
RANCSLÉ.

NARANCSOLAJ, (narancs-olaj) ősz. fit. Na-
rancsalmából kivont olaj.

NARANCSOS, (narancs-ős) mn. tt narancsot-l
v. —át, tb. —ok. l) Narancsfákkal bővelkedő. Na-
ranctot kert. 2) Narancscsal, narancslével készített
Koránétól tűtemények, italok. Mint főnév tárgyesete:
naranctoi-t, többese: —ok, » jelent narancsfákkal
beültetett helyet, vagy kertet

NARANCSSÁRGA, (narancs-sárga) ősz. mn.
Aranysárga színű, milyen a narancs. Xaranctsárga
kelme.

NARANCSSZÍN, (narancs-szín) ősz. fn. és mn.
A narancs színéhez hasonló szin, vagy színű. Éten
almának, tűknek naranetttfne vem. Naranettzín kendS.

NARANCSSZÍNBOGÁR , (narancs-szín-bogár)
ősz. fn. Bogárfaj, melynek paizsa narancsszínű
sárga.

NARANCSSZÍNŰ v. - SZÍNŰ, (narancs-színű)
ősz. mn. Olyan színű, mint a narancs, azaz, aranysárga.

NARANCSSZÖRP, (narancs-szörp) ősz. fn. Na-
rancsalmából készített szörpféle sűrű édes lé.

NARANCSTÖK, (narancs-tök) ősz. fn. Kisded
tökfaj, mely mind alakjára, mind színére narancshoz
hasonló.

NARANCSVIRÁG, (narancs-virág) ősz. fn. A
narancsfának virága.

NARANCSVIZ, (narancs-víz) ősz. fn. Narancs-
lével készített csemegeital.

NÁRCZ, (Gyarmatin Sámuelnél) fn. tt. ndrct-ot.
Ám. nárczis; 1. ezt

NÁRCZIS, fn. tt ndrctit-l, tb. —ok, hann. szr.
— a. Növénynem a hathímesek seregéből és egyanyá-
Bok rendéből; pilise csöves, löltséres a magzat fö-
lött ; bokrétája hat szirmú; szirmai egyenlők, a pilis
oldalából nőttek; hímszálai a pilis belső falából jön-
nek ki. Hellén eredetű szónak tartják: ráfixujaof,
rctQXÓco (merevítem, bódítom) igétől; egyébiránt a
persában is nargíst, és az arabban nardritz v. nardtit.
Nevezetesebb fajai: fejér, pompát, csuprot, kétssinil,
picti, péstma, ttagot stb.

„Kertem nárczisokkal
Végig ülteted."

Csokonai.

NÁRCZ1S-KÖKÖRCSIN, (nárczis-kőkörcsin),
ősz. fn. A kökörcsinek neméhez tartozó növényfaj,
melynek virágai ernyősek, levélgallérosak; gyökérle-
velei levagdalt fogasak ; virága fehér. (Anemone uar-
cissiflora).

NÁRCZOS, tájdivatosan ám. nárczis; 1. ezt
NÁRDA, KIS—, NAGY—, falok Vau m.;

helyr. Nárdá-ra, —n, —ról.
NÁRDUS, fn. tt ndrdut-t, tb. —ok. 1. NÁR-

PUSFÜ.

NÁRDUSFŰ, (nárdos-fö) ősz. fn. A gyökönkék
neméből való növényfaj köznépi neve, melynek uir-
levelei szárnyasak, gyöklevelei épélűk, szára ama,
(Valeriána Pbn). Hómat nárdut. Különben nardni
göröglatin szó, melyet Páriz-Pápai tpitínárd sióval
magyarít, mely ismét Molnár A. szerént latinul t ío-
vandvla lati/oUa, németül: Spikanard.

NÁRDUS-GYÖKÖNKE, (nárdns-gyökőnke);
I. NÁRDUSFŰ.

NÁSFA, v. NÁSVA, elavult fn. tt nátfá-t, T.
námá-t. \ régieknél ám. aranyból vagy ezüstből ké-
szült drágakővel rakott ékszer, melyet férfiak és nők
viseltek, latinul: monile. „Te farodnak egybetier-
kezése miként nátfák, kiket mesteri kés gyártott."
(Junctorae femomm tnornm, sicnt monilia. DŐbr.
cod. Cantícorom 7.) „Felöltöztetett engemet arany-
nyal szőtt atlaczba, és mérhetlen násvákkal ékwej-
tett engemet" (Ét immensis monilibos ornavit me.
Cornides-cod. 382 L) „Ismegh Saagby Jánosnak egy
arany lantsa és egy naasfaya vagyon mintám n.
logba." (Sági Imre 1573-diki végrendeletében.) EW-
fordul Paksi Kata hozománya közt is 1539-ben.
„Egy gyengyes párta, egy naasfa, tizenegy arany-
gyerő stb. (Nyelvtud. Közlemények IV. kötet második
füzet 1865. 193—95. 1. Mátyás Flórián).

„Másfelől pediglen .láttam siréuákat,
Letették amelyek drága násfájokat"

Gróf Koháry István a XVH. századból.

Molnár Albertnél Kresznerics szerént ám. a latin
inauris, azaz fülbevaló, fülönfüggő. Ha csak ezen je-
lentések mellett maradnánk, akkor a nátfa v. nana
első részében könnyen feltalálnék a ndaszót, minthogy
nász alkalmával szokták leginkább az akár nyak-,
akár fül- és más ékességeket ajándékozni és hordani,
amidőn ndtfa, ndttvagy azaz ,nászi vagyon'-félét jelen-
tene (a Tatrosi codezben vagy ám. vagyon), azonban
Szabó Dávid szerént ám. retesz, kilincs, fazár; me-
lyekre a föntebb! értelmezés nem illik, hanem ta-
lán ezek inkább nyárt- = tájdivatosan nydsfá-v»\
hozathatnának viszonyba; V. ö. NÁSPÁL. Simái
Kristóf mindkét jelentését feljegyzetté: Vectis. Pw
sulus ligneua. Item: inauris.

NÁSPÁGOL, NÁSPÁHOL, 1. NÁSPÁL.
NÁSPÁL, áth. mn. náspdl-t. Bottal vagy akár-

miféle ütleggel megver valakit, máskép: nátpáhol,
nátpdgol, nádpáhol. Valószínű, hogy ezen igékben s
verő eszköznek neve rejlik, mint a botot, páletát,
dorongot, antagol, hutángol, rvdal igékben. Különö-
sen a náspál alkotó részei nás, azaz nyárs, tájdivato-
san : nyáts vagy nyát (mint hárt, tájdivatosan Ma,
sőt íróknál is pl. Simái Kristófnál: hátfa ám. hánfs),
az utóbbi rész pedig fa, mintha volna nyátfa
(= nyársfa, mint föntebb hásfa = hársfa), és nyát-
fái ám. nyársfával ver. Náepáhol, nátpágol ám.
nyárssal páhol. Ily öszvetételek: nádpálctát, nadrág-
stijat, pinkafát.
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NASPOLYA, 1. NASZPOLYA.
NÁSZ, fii. tt. ndft-t, tb. —ok, harm. szr. —a.

Ha e szónak minden származékait és öszvetételeit
egybehasonlítjuk, világosan kitűnik, hogy alapfoga-
lom benne a nősfilés, vagyis az illető szók mind oly
tárgyakra vonatkoznak, melyek a nősfiléssel legszo-
rosb kapcsolatban állanak. Ezen feltevésből kiindul-
va úgy vélekedünk, hogy a nátt vékonyhangon nem
más, mint nStt; vagyis személyre vitetve oly sze-
mély, ki bizonyos tekintetben nővel foglalkodik, ne-
vezetesen, ki nővel egybekél. E szerént a nátt épen
oly képzésű, mint az iján, vadán, haláts, az y, vad,
kai gyököktől. Oyámolítja e véleményt a finn nyelvi
hasonlóság, melyben nainen ám. férjhez mehető nő
és nőin «= nőszöm, házasodom, valamint nuoti ám.
házasságkötés. Eredetileg tehát a non részint nősző
személyt jelent, vagyis olyat, ki nStsik v. nÖtül, és
így ha a Vörösmarty használta ,vérnáss' alatt sze-
mélyt értünk, ez olyan férfit jelent, ki saját vérei,
tulajdon leányát készül venni nőül. Ha pedig a nátt
szót tárgyra, dologra értjük, aminthogy mostani je-
lentése inkább ide vág (és származása olyan, mint
gyász = jajász, kalász stb.), akkor jelent a nőeülés-
sel viszonyban álló dolgot, azaz menyekzőt Különö-
sen ,nász' szóval összekötve nevezünk több személyt,
kik a nősülni készülő férfinak baráti, segédi, közbe-
járói kezet nyújtanak, kik ezen eljárásában részt
vesznek, milyenek a náttnagy, nássapa, náttanya,
nattUány, nástlegény, násmép. Átv. ért nátt jelzőt
vesznek fel mindazon dolgok, melyek a nősülési szer-
tartással öszveköttetésben vannak, úgymint: nátt-
nap, nástUnnep, nástmite, ndtikocti, nástnJta, nátzlco-
tzoní stb. Dankovszky szerént megvan aromán nyelv-
ben is: nátte. A székely káromszéki nyelvjárásban
pedig eléjön a ,nősz'-höz közelebb álló nyüusU, nyü-
tfttledny, nyUstüpogácta.

A népies nászlakomával együtt jár némely vi-
dékeken azon legények mulatsága, kiket Iteréttek-
nek mondanak. V. ö. KÉRÉSZ.

NASZÁD, NASZÁD, fa. tt nattád-ot, harm.
BZT. —ja. Könnyű, karcsú, radar hajó neme (Szabó
Dávid, Molnár Albert; ez utóbbi szerént latinul:
liburna, navis liburnica). „Az therekek (törökök) reám
jövének naszádokkal és az hajókat mind elvi vek."
(Levél 1551-ből. Szalay Ágoston 400. m. 1.). „Mert
immár az naszádok és mind kiszállottanak." (Ugyan-
ott), így nevezték különösen a dunai határőrök ha-
jóit honnan a naszádotok, máskép: sajkátok neve.
Eléjön már Heltainál is. Kenessey Albert szerént
osztálynév, mely magában foglalja a dereglyéket,
ladikokat, csónakokat (Boot, kleines Fahrzeng). E
szó a görög ravf, latin, navis szókkal látszik viszony-
ban állani; noha régiesen náva is eléjön a magyar-
ban, de talán ez ismét a latin navú-ból eredett, s
megvan a lengyelben is: nova, az olaszban: nave.
Egyébiránt különös az ad végezet, melyet puszta tol-
daléknak alig tekinthetünk.
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NASZÁDOS, NASZÁDOS, (naszád-os) fa. tt.
nastádot-l, tb. —ok, harm. szr. —a. Szabó Dávid
szerént ám. fóliajós; többire 1. SAJKÁS. V. ö. NA-
SZÁD.

NÁSZÁGY, (nász-ágy) ősz. fa. 1. NYOSZOLYA.
NÁSZAJÁNDÉK v. — AJÁNDOK, (nász-aján-

dék v. —ajándok) ősz. fa. Ajándék, melyet meny-
asszonyának a vőlegény ad. Idegen eredetű, de köz-
divatú kifejezéssel: móring.

NASZÁLY, falu Komárom m.; helyr. Naszály-
ba, —bon, —ból.

NÁSZANYA, (nász-anya) ősz. fa. Mind a vőle-
gény mind a menyasszony anyja, mint házasságszerző,
és lakodalmat intéző, máskép : örömanya. Különösen
azon anya, vagy annak asszonyhelyettese, kinek há-
zánál a násznép vendégeskedik.

NÁSZAPA, (nász-apa) ősz. fa. A vőlegény
és menyasszony apja, vagy ezt helyettesítő férfire-
kon,aki különösen a lakodalomban a házi gazdát játsz-
sza, máskép : örömapa, tréfás népnyelven: öreg vigyori.

NÁSZASSZONY, (nász-asszony) ősz. fa. így
czimezik a vőlegény szülei a menyasszony anyját,
és menyaszonyéi a vőlegényét: náttasszonyom. Ellen-
ben a hasonló viszonyban levő férfi: násturam.

NÁSZATYA, 1. NÁSZAPA.
NÁSZDAL, (nász-dal) ősz. fa. Alkalmi verse-

zet az új házasok tiszteletére, melynek tárgyát a
nászinnep, és erre vonatkozó érzelmi kifejezések te-
szik.

NÁSZÉNEK, I. NÁSZDAL.
NÁSZHÁZ, (nász-ház) ősz. fa. Azon ház, mely-

ben a menyekező násznép öszvegyfil és mulat
NÁSZISTEN, (nász-isten) ősz. fa. A hellén hit-

regében Hymen, Kalliopénak Apollótól vagy Vé-
nusnak Bacchustól nemzett fia, kit a házasság istenéül
tiszteltek.

NÁSZKÉSZÜLET, (nász-készület) ősz. fa. Ál-
talán, mindenféle készület és szertartás, mely a há-
zasulandók öszvekelését megelőzni szokta. Különösen
a menyasszony számára beszerzett ruházatok, ékes,
Bégek, bútorzat stb.

NÁSZKOCSI, (nász-kocsi) ősz. fa. Fényes dísz-
kocsi nagyúri menyekzőkön, melyen a menyasszonyt
viszik.

NÁSZKOSZORÚ, (nász-koszorú) ősz. fa. Ko-
szorú, melyet némely személyek menyekző alkalmá-
val viselnek, különösen a menyasszony és nászleányok
koszorúja. Népies szokás szerént a vőfelek is felko-
szorúzzák magukat, vagy botjaikat.

NÁSZKÖLTSÉO, (nász-költség) ősz. fa. Kiadá,
sok, költekezések, a férjhez menő leány ruházatára
ékszereire, bútorzatára, a menyekzői lakomára stb

NÁSZLAKOMA, (nász-lakoma) ősz. fa. Nász
azaz menyckaő alkalmával adott lakoma, vendégség.

NÁSZLEÁNY, (nász-leány) ősz. fa. így neve-
zik a menyasszonynak leánybarátnőjit, kik őt mo-

47»
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nyekző alkalmával felkoszonizva kísérik, s mintegy
szolgálatára vannak. Máskép : náttoló leány, nyouo-
lyó leány, Háromszékben: nyOtztlleány.

NÁSZLEGENY, (nász-legény) ősz. fn. A vőle-
gény barátja, ki a menyekző körül különös szolgála-
tokat visz véghez. Ezekről 1. VŐFÉL.

NÁSZLEVÉL, (nász-levél) ősz. fn. Levél,
melyben valakit menyekzöi vendégfii meghívnak.

NÁSZMISE , (nász-mise) ősz. fn. Szent mise,
melyet az esküvőre öszvegyült násznépnek szolgál
a pap.

NÁSZNAGY, (nász-nagy) ősz. fh. Személy, ki a
házassági szerződésnél és egybekelésnél mint tanú
jelen van, s azt aláírja. Kérő náttnagy, ki a vőlegény
részéről az illető nőt megkéri és tanú egyszersmind.
Kiadó násznagy, a menyasszony tanuja. A népies
szertartásn házasságszerzésekben a násznagyok úgy
állanak egymás irányában, mint barátságosan alku-
dozó felek ügyvivői, miért násznagyokká rendesen a
Icgtekintélyesb, legelmésb, s állapotukhoz képest
legügyesebb és tréfás embereket szokták választani.
A násznagyok tiszte, a lakodalomban tisztességes
rendet, és fegyelmet tartani, a mulatságban jó pél-
dával menni elül, a tánczot az örömanyákkal megkez-
deni stb. Már maga a nagy nevezet eléggé tanúsítja,
hogy a magyar nép e hivatallal bizonyos főnöki ha-
talmat és tekintélyt párosít, s hogy a násznagy szó
jóval jelentékenyebb, mint a német Beittand. Eléjön
már a Tatrosi codezben is. „Hogy ke(dég) kóstolta
volna a násznagy (architriclinns) a borrá lőtt vizet"
(János év. II.). „Hhrá a násznagy a vőlegényt"
(Ugyanott).

„Bóka farkát csóválgatja,
Násznagy akar lenni."

Lakodalmi vers.
NÁSZNAGYI, (nász-nagyi) ősz. mn. Násznagy-

ra vonatkozó, azt illető, ahhoz tartozó. Násznagyi
hwatal, kVleletség. Nátznagyi inlétkedések.

NÁSZNAGYKODÁS, (nász-nagy-kod-ás) ősz.
fn. tt. násmagykodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
Násznagy! kötelesség gyakorlása, násznagyi hivatal
viselése.

NÁSZNAGYKODIK, (nász-nagy-kod-ik) ősz.
fn. Házassági kötések, menyekzöi szertartások, lako-
dalmak alkalmával mint násznagy működik, rendel-
kezik.

NÁSZNAGYSÁG, (nász-nagy-ság) ősz. fn.
Násznagyi tiszt, kötelesség. Násznagysággal megtisz-
telni valakit. Náttnagytágot viselni.

NÁSZNAP, (náez-nap) ősz. fn. I. MENYEK-
ZŐNAP.

NÁSZNÉP, (nász-nép) ősz. fn. Mind azon sze-
mélyek, kik valamely menyekzőre hivatalosak, s az
illető szertartásokban és lakomában részt vesznek.
Hol még a régi menyekzős szokásokat megtartják,
ott a vőlegény részéről meghitt násznépet a kérő,
a menyasszony vendégeit pedig a kiadó násznagy
külön- külön csoportban vezetik.

NASZÓD, erdélyi falu Besztercze vidékén;
lelyr. Nattód-ra, —ön, —ról.

NÁSZOLÓASSZONY, (nászoló-asszony) ő»s.
fn. 1. NÁSZANYA. Máskép: nyotzolóatttony.

NÁSZOLÓDIK, (nász-ol-ó-d-ik?) k. m.
lód-íam, —tál, —ott. A székelyeknél ám. szedi
ve magát a holmiját, készülődik (Kriza J.), talán
mintha nászhoz készülne. Ikerítve: náue-nunálódii.
ilyenforma értelme van ,kászolódik' szónak is.

NÁSZOLÓLEÁNY, (nászoló-leány) ősz. fn. 1.
NÁSZLEÁNY.

NA8ZPOLYA v. NÁSZPOLYA, fn. tt naspo-
lyát. A naszpolyafának gyümölcse. Máskép: laspo-
nya. Legközelebb áll az olasz netpola szóhoz ; hel-
lénül : fiíffatior, (UffaO-tj, latinul: metpüwm, néme-
tül: Mitpel, lengyelül: mitpla, törökül Vámbéry
szerént: mutmtda, stb.

NÁSZPOLYA- v. NÁSZPOLYAFA, (naszpo-
lya-fa) ősz. fn. A húszhímesek ^seregéből és ötanyá-
sok osztályából való fa vagy cserjenem; csészéje öt
metszéstt, bokrétája őt szirmú, bogyója két-tiz magva.
Fajai: borürit, alacsony, kSvi, tOvitei, molyhot. V. ő.
NÁSZPOLYA.

NÁSZPOMPA, (nász-pompa) ősz. fn. Menyek-
zői fényes szertartás, a módosabb és főúri csalá-
doknál.

NÁSZRUHA, (nász-ruha) ősz. fn. Széles ért.
díszes öltözet, melyben a násznép menyekző alkal-
mával megjelenni szokott Különösen menyasszonyi
díszöltözék, melyet a menyekzöi ünnepélyen visel.

NÁSZSEBEG, (nász-sereg) ősz. fn. L NÁSZ-
NÉP.

NASZTA, női kn. Anastasia. Vékonyhangon
Nestlé v. Netté.

NASZTBAJ, falu Gömör m.; helyr. Nautraj-ba,
—bán, —ból.

NÁSZ UBAM, 1. NÁSZASSZONY szónál.
NÁSZÜNNEP, (nász-ünnep) ősz. fn. Ásón nap,

melyen menyekről tartanak, valamint azon szertar-
tások, melyek között a menyekző történik.

NA8ZVAD, falu Komárom m.; helyr. Nastvad-
ra, —ön, —ról.

NÁSZVENDÉG, (nász-vendég) ősz. fn. Vendég,
ki menyekzőre hivatalos. Vőlegényt, menyatuonyi has
nátzvendégei. Töbszörözött értelemben: nátxnép, la-
kodalmat nép.

NÁSZVENDÉGSÉG, (nász-vendégség)!. NÁSZ-
LAKOMA.

NÁSZVEBS, (nász-vers) ősz. fn. Alkalmi vers,
melynek tárgyát a nászünnep teszi, milyenek a vö-
félek által mondatni szokott komoly és tréfás versek.

NÁTAFALVA, falu Zemplén m.; helyr. —fal-
vá-ra, —n, —ról.

NÁTHA, fh. tt. náthát. Kóros állapot, midőn
meghűlés vagy kipárolgás megakadályozása miatt bi-
zonyos nedvektől az orr bedugul, néha a mell ée
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torok elfogul, a hangbeszéd nehézzé és tisztátalanná
lesz, * mely néha fejfájással és huruttal párosul.
Szárat nátha, midőn a nedvek mintegy megmereved-
nek. Folyó nátha, midőn az orr folytonosan ned-
ve*. Eredetére nézve vagy az n-töl mint orrhangról
származtatható, vttgy pedig minthogy e szóban alap-
fogalom a nedvesség, legvalószínűbb, hogy gyöke
nái vagy nád egy a nadár, nadály szók nedvét jelentő
nád, magas hangon ned gyökével, s képzésre olyan,
tamíturhaa.túr,porha tipor, lomha a lom gyököktől.
A cseh nyelvben is eléjön nátcha. Egyébiránt V. ö. NÁD.

NÁTHAFÜ, (nátha-fü) ősz. fn. L. SARKVIRÁG
alatt

NÁTHAHURUT, (nátha-hurut) ősz. fa. Huru-
tos nátha (Influenza, Orippe.)

NÁTHAPOR, (nátha-por) ősz. fn. Nátha elleni
orvosság por alakban.

NÁTHÁS, (nátha-as) mn. tt. náthás-l, v. —át,
tb. —ok. Náthaféle csúzos betegségben szenvedő.
V. ö. NÁTHA.

NÁTHÁSÍT, (nátha-as-it) áth. m. náthásít-ott,
pár. —g, htn. —ni v. —ant. Náthássá tesz.

NÁTHÁSODÁ8, (nátha-as-od-ás) fn. tt. nátha-
sodás-t, tb. —ok. harm. szr. —a. Állapot, midőn va-
laki náthássá lesz.

NÁTHÁSODIK, (nátha-as-od-ik) k. m. nádhá-
sod-tam, —tál, —ott. Náthaféle baja keletkezik.
Tavatzstal kivált, sokan megnáthdsodnak. V. ö.
NÁTHA.

NÁTHÁSSÁG, (nátha-as-ság) fn. tt náthásság-
ot, harm. szr. —a. Náthás állapot, gyakori nátha
vagy hajlandóság a náthára.

NATRABUJA v. NATRAGULYA; 1. NADRA-
GULYA.

NÁVA, fn. tt. nává-t. Molnár A. szerént hajó
neme (classis biremis, triremis). Alkalmasint a latin
,navis' szóval azonos, mely az olaszban: nőve: a len-
gyelben : nava.

NÁVOJÓCZ, falu Nyitra m.; helyr. Návojóct-ra,
—ön, —rrfí.

NÁZNÁNFALVA. érd. falu Maros sz.; helyr.
—falvá-ra, —n, —ról.

NE, (1), nyilt e-vel ejtve, országszerte divatos
indtúatazó; nyomatékosabban : neh! 1) Hivó, idéző
értehne van, s ám. jer ide, jer közel. E szóval hívo-
gatja a magyar ember a négylábú házi állatokat, ú. m.
ökröket, teheneket, lovakat, csikókat, borjukat, disznó-
kat, juhokat, malaczokat, kutyákat (Csak a macs-
kának mondja különösen cél ősi!). Csákó ne l v. neh /
Ne! ifacti ne! Ctikó itt! Ne! boái ne! Duncti,
Bodri ne! Ne! leutyó ne l Az ebet néhutt, nevezete-
sen Pápa vidékén, így is hívják: le ! szintén nyilt e-vel
ejtett hangon. Ellentétei, mint tova nógatok, neveze-
tesen a lóra és kutyára nézve eső l az ökörre, tehénre
haj ! tó! a borjura tola ! tűét, trUcs ! a disznóra:
hűét, hucs! stb. stb. E szócskával, határozott hivő ér-
telménél fogva rokonságban van a név, mely eredeti-
leg rövid: név. A név t i. oly szó, melylyel valakit

hívunk; ezért hogy hinak t ám. mi neved f Innen ele-
mezhető a nek az ily mondatokban; Péternek hinak
engemet, Ferencssnek nevezik öt, mintha így állana a
mondat: Pélei-ne ! v. neh ! hinak, Ferencé ne t nevetik,
vagyis is így hívják: Péter ne ! Ferenc* ne ! Úgyhogy
régi iratokban a ,név* szóból a u el is marad ezen
alakban: neü tata nevű, pl. a Góry-codexben: Sene-
ea nttl mester, Dadanut nett fejedelem. V. ö. NÉV.
2) Szinte nyilt ajakkal ejtve akkor él vele a ma-
gyar, midőn embert vagy oktalan állatot kinál
valamivel, midőn ad neki valamit, tehát kínáló, adó,
tulajdonító értelme van. Ne! v. neh egy darab kenyér.
Ne ! vedd el! Ne! fogd meg. Ne ! neked! szójárás, t. i.
valamely baleseményre vonatkozólag ám. megkaptad
a magadét, vagy: megkaptuk a magunkét. Fölveszi
a parancsolóban divatos ste toldalékot, ne-sze. A
székelyeknél: me, mesze (Kriza J., Szabó Dávid).
Nesze semmi, fogd meg jól. (Km.). Ilyenek a szintén
indulatszókból eredt parancsolok: hajtsa, hopsza, no-
sta, ide tartozik az uszu is, mely nem egyéb, mint
u-sza. Sőt van többes száma is: netek, (székelyesen:
metek) v. nesttek: (székelyesen : mesztek) ám. itt van
vegyétek. Pesti Gábor egyik meséjében (CXXXVII)
,nesze' helyett ne meg áll. „Ne meg Jupiter, mit ne-
ked Ígértem", mintha mondaná: ne! megadom stb.
Ezekből kitűnik ismét a tulajdonító nek rokonsága a ne
v. neh v. nesze szóval. 3) Minthogy a hívás által azt
akarjuk, hogy más közeledjék felénk, a kínálás, adás
alkalmával pedig mi közeledünk máshoz, akár egé-
szen, akár kezünket feléje nydjtva: innen a ne v. neh
indulatszóban a közeledés mellékfogalma is rejlik.
Ebből magyarázható ismét a nek tulajdonító névrag-
nak azon jelentése, mely szerént bizonyos tárgy felé
menést jelentő igékkel viszonyúi, pl. hegynek, erdőnek
megy. Útnak indul. Bánatnak búnak ered. Nekirohan
az ellenségnek. Nekivágtat a tábornak. És így vala-
mint a ne l v. neh! indulatszóban, úgy a nek tulajdo-
nító névragban a) hívás, b) adás vagy tulajdonítás,
c) közeledés fogalmai rejlenek. Rokon hozzá (mindé-,
nek fölött a székely me alakhoz) mind hangban-
mind értelemben: íme, a törökben: ma v. me (pre.
néz! voila! Hindoglu); a sínai nyelvben na ám.
manu capere, accipere. A tót nyelvben is na.' ám.
ne neked, vedd.

NE, (2), éles hangoztatással, melyben az e
(= g) különbözik azon zárt é hangtól, mely az 0-höz
áll közelebb s fél 0-nek is mondható, pl. a verés, seres,
peréi szókban. T. i. ezen tiltó értelmű ne tudtunkra
semmi tájszokás szeréül sem ejtetik né v. nö-nek, ha-
nem az i-hez közeledő é-vel; nyilt vagy tertyedt
ajakkal pedig legfólebb némely tiszai vidékiek ejtik,
kik ily tertyedt beszédüségök miatt a különböző
é, e, é, hangok között alig tesznek különbséget A
tagadó ne-ben tehát azon c hangzik, mely az i-hez áll
közelebb, s ezzel gyakran felváltva használtatik, mint
giliszta giliszta, villa villa, vflág világ, ét is, énol ihol,
ménd, mind stb. Ezéit találjuk némely régieknél: ni-
talám. (Levél 1554-ből. Szalay Ág. 400. m. L).
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Mint indulatszó tiltó, lebeszélő értelmet fejez ki, s
ellenkezőjét jelenti azon szónak, melylyel közvetlen
viszonyban áll, pl. adja Isten, ne adja Isten. Menj el,
ne menj el. Verjük meg, ne verjük meg. Add meg át
adótságot, ne add meg. Félj, ne félj. Így : ne haragudjál.
„Ne vígy minket kísérteibe" (Űri ima). „Kiket Isten
egybe szerketett, ember meg ne válaszja." (Tatrosi
codex); tehát egyenesen ellene tétetik a szoros értelem-
ben vett parancsolta, vagy rábeszélés, biztatás. Némely
esetekben óvakodó jelentése van, pl. netalán ha baj
érne bennünket. Ne valaha ott mondják f elölünk, hogy

Ne valaki meglásson bennünket. Nehogy kárt
stenvedjünlr. Egyébiránt az ily mondatokat áttétellel
lebet jobbára módosítani, midőn a ne, inint hangsuly-
lyal biró, az ige elébe jön. Pl. Hogy valaha ott ne
mondják. Hogy valaki meg ne lásson. Hogy kárt ne
szenvedjünk. Tisztán tagadó (nem, nincs) értelemmel
alig fordul elé. V. ö. NYAVALYA, NÉMA. Legkö-
zelebb rokona az állítólag tagadó nem. Mint tiltok
megegyeznek vele a persa me (a szanszkritban: ma),
a töröktatár ne — ne (= se ne — se ne), sínai ve,
hindosztan nei, latin ne, szláv ne (nye, nie), hellén : pij,
hasonló hozzá á német nicU. Mint általán tagadó, vagy
fosztó, vagy nélkülöző értelmet kifejezők megfelel-
nek neki a persa ne, (a szanszkritban : na), a török-
tatár tagadó igeviszonyításnál vagy igeragozásnál:
ma v. me; neveknél: ne — ne (= sem — sem),
hellén yif, pl. rq-notvog, nem bünhödt, és ca>, pl.
an-a^tof, nem méltó, a latin ne pl. ne-qui«, senki
(sem-ki), ne-fat; továbbá: in , pl. in-pltunit; a
szanszkrit: an, pl. an-aikas, nem egyenlő; német un,
pl. un-bestraft; sínai mi = nem; nélkül (non; sine);
szláv ne pl. ne-dela, nem dolgozó t i. nap, azaz, va-
sárnap, E hasonlóság, illetőleg azonság a fenutemlí-
tett, és más nyelvekbeli szókkal a ne őseredetiségét
tanúsítja.

A tiltó ne, s tagadó nem szókban, mintha a menés
vagy távozás, távolítás fogalma rejlenek, s azok csak-
ugyan közel rokonok, ha nem azonosak, e. megy, vagy
megyén vagy mén szó me gyökével. Ily távolitó érte-
lem van a többi tagadó szókban és szórészekben is,
mint magában tagad szóban a tag gyökben és ta
gyökelemben, továbbá a tilt szó til gyökében; a talán,
telén képző utóbbi része is (Ián, len) egynek látszik
az ellen névutóval, sőt egyszerűbben az el igekötővel,
honnan kedvetlen ám. kedvtől (mintegy) elmenő, el-
térő, vagy elmenve, eltérve, mértékleílen mértéklet
ellen v. elleni, mértéktől elmenő stb.

Ha szabad idegen nyelvekbe bocsátkozni : a
görög oi'X vagy ovjr, szintén a görög őeoj és cíxm
igékkel; py, »e-, vrj-, továbbá «»-, vnv (getrennt, ent-
fernt) szóval, a szanszkrit: na, noha, ma, an a szan-
szkrit aun (wegnehmen) gyökkel, a latin ne, non, in,
meo igével, a persa ne, me á-me-den (az á előrag, den
infinitivufl raga) igével, a sínai ve (= ne) a ve (= pro-
hibere) igével, sínai ml (= non) a mi (destruere,
fngare) igével; a török jogh vagy jók, jaghma (= ra-
gadomány) szóval; dejü, dejme (= hagyd el) szóval

stb. látszanak viszonyban lenni. — Ezeket, amennyi-
ben idegen nyelvekre vonatkoznak, csak némi figye-
lemébresztésUl jegyeztük föl.

NE, (3), szintén éles I-vel, tájdivatosan, pL a
székelyeknél »i helyett Ne'! né ! te né l = íme; fel-
kiáltó szócska figyelemkeltés végett. (Kriza J.).

NE, (4), v. NÉ, zárt e-vel; elvont gyök, mely
alapul szolgál némely életszerves lények szaporodá-
sát, növését, sokaságát jelentő szóknak, milyenek:
nem, (genus), nemz, nemzet, nemet, továbbá nevel, M-
vekedik, nevendék, né, nS, nőslény (foemina) és oö
ereseit, nép, népes, népség stb. Ha ezen szókat kü-
lön-külön alosztályokra veszszük, a nem, nemi, ma-
eet, és nép, népség jelentik bizonyos fajnak, neveze-
tesen az emberinek elszaporodott sokaságát; a nevel,
nevekedik, nevendék, és a nő, növekedik, nSv«d&
ugyanazon testnek mintegy magából kifelé terjedő
szaporodását, nagyobbodását; a né, nS, nSstéxy ölj
állatot jelent, mely által a faj terjed, tenyészik, sza-
porodik, tehát nő, nevelkedik. Ennél fogva ásón m
gyökben, mely a fennemlített szók alapját teszi, a
sokasodás, illetőleg nagyobbodás fogalma van kife-
jezve, s rokon azon na, ma és me gyökökkel, me-
lyekből szintén amaz értelmű szók erednek, mint
nagy, nád, magas, menny, mén, meny. L. ezeket rajit
rovataik alatt. Ide tartozik a nagyságot, mértéket
jelentő nyi, régiesen nye, ne.

—NE, (1), a régieknél számtalanszor eléjön
mint névképző, a mai —nyi helyett, pl. méné =
mennyi, mákstömne = mákszömnyi, enne = ennyi
stb. L. —NYI.

—NE, (2), igerag 1. -NA.
NÉ, önállólag nem divatozó, csak némely óim-

tételekben használt szó, nevezetesen az időt jelentő Ja-
vai egyesülve néha ám. nem mindig, nemmindenha, DÓD
sokszor; a helymatató hol, hon, ott siókkal néhol, HŰM,
né-h-ott, ám. nem mindenhol, nem mindenhon, nem
mindenütt, nem sok helyen; a határozatlan számot
jelentő hány szóval néhány v. néhány ám. nem teljéi
vagy nem határozott szám, nem sok; a személyes
ki (régiesen), a tárgyjelentő mely, mi névmásokkal
néki, némely, némi, ám. nem mindenki, nem minden-
mely, nem mindenmi, nem sok személy vagy dolog.
A régieknél gyakran ni, pl. nihdn v. nihány, mha,
niánstor (= néhányszor), pl. Szalay A. 400. m. L
1552, 1553. stb. évekből. Ez öszveállításokból ai
tűnik ki, hogy a né jelent először bizonyos sokaiig-
ból keveset, nem sokat, másodszor, némi határozat-
lan értelme van, s ellentéti viszonyban áll vele a tel-
jesen tagadó te v. sem szó, ú. m. néha seka (= soha),
néhol sehol, néhány sehány, néki senki (= semki),
némely semely, némi sémi vagy temmi, és így közép-
értelme van a ,semmi' és .minden' vagy ,sok' között
Hasonló szerkezetűnek látszik hozzá a való, midSn
ez a fennemlített szókkal tétetik öszve: valaha, vala-
hol, valahány, valaki, valamely, valami, miért a ke-
vésbé szabatos közbeszédben néha föl is cseréltetnek,
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pl valahol néhol, valamely némely, Szabó Dávidnál
néha-néha ám. valaha ; de szorosan vére különböznek
egymástól, mert pl. néha csak az, mi a latin non-
ntmquam, interdum; valaha, olim, quondam, aliquando;
néhol ám. itt-ott, egyik-másik helyen, Molnár A. sze-
rént : passim; valahol latinul: uspiam, ubicunque,
bizonyos helyen; néhány latinai: nonnulli; valaltány :
quotquot, egyenként mindnyájan; néki latinul qui-
dam, nonmMus ; valaki nemcsak qvidam, nonmMus,
hanem quicumque, quisquis is, hasonlóan némely, némi
és valamely, valami. A vala szóban t. i. a vanság
vagy létezés távol fogalma rejlik, miért valaha ám.
volt időben vagy jövendő időben, de nem a jelenben;
valahol, távolabb létező helyen, de nem itten; vala-
hány, az ott létező számú; valaki, az ott létező sze-
mély. Ezen vala egy a von val igével, vagyis ennek
való részesülőjével; ellenben a né az öszvesnek mintegy
tagadására vonatkozik. S jelentését illetőleg legvaló-
színűbbnek látszik, hogy né a mennyiséget jelentő
nyi, régiesen: ne v. né; 1. NÉHA. Figyelemre mél-
tónak látszik a görög éV-i-o» (némelyek), irl-ott (né-
ha) szók Ív törzse is.

—NÉ. Csak öszvetételben használtatik, önálló-
iig a nS divatozván helyette. Némelyek szerént e
kettő' egyet jelentene, épen ügy, mint hé hő, be bő,
cté ctS, gég gög, Un lön, tén tön, s több mások. Azon-
ban valószínűbb azok véleménye, kik azt állítják,
hogy né a veje személyragozott szóból hdzatott ösz-
aze. Szabatosság végett, kivált írói nyelvben, minden
esetre meg kell a kettőt különböztetnünk, mert más:
grófné, báróné, más grófnő, bárónő stb.; amaz ám. a
gróf, a báró neje, emez grófi, bárói nő vagy hölgy.
A -né mint éles utó-szónak alkatrésze egészen képzői
tulajdonságot vészen föl, s majd vastag- majd vé-
kony hangú ragokat vonz, a mint a tőnév vastag vagy
vékonyhangn, pl. kertész-n&iefc, kertész-nloeZ, kertész-
nélSl; hajóménak, hajóméval, hajómétól. 1) Általán
közbeszédben ám. más nembeli személy, nem férfi.
L. NŐ. 2) Különösen feleség, pl. Farkamé, Stabóné,
Kováctné ám. Farkas, Szabó, Kovács felesége. Fi-
gyelmet érdemel egy 1550-iki levélben (Szalay Ág.
400 m. 1.) : uramné. „Ez levél adassák Giczi Zsu-
zsanna asszonynak, Zalay Kelemen áramúénak, ne-
kem thisztelendő asszonyomnak." A mesterségektől,
foglalkodásoktól vett nevekben a népies szokás sze-
rént többnyire kétes értelme van, pl. stakácsné je-
lenti mind a szakács feleségét, mind a főző nőt;
juhásmé ám. juhász felesége, és nő (juhásznő, vagy
jnhászleány), ki juhokat őriz stb.; stabóné, szabómes-
ter neje és nőszabó, mint tulajdon név (Stabóné) pe-
dig, Szabó nevű ember felesége. Szabatos nyelvben
igyekezzünk a kettőt megkülönböztetni, minthogy,
miként fönnebb is megjegyeztük, midőn házastársat
jelent, úgy látszik öszve van húzva a ne-e vagy neje
személyragos szóból, Farkamé = Farkas neje, her-
czegné, herczeg neje, királyné, király neje; ellenben
AerctegnS, királynő ám. herczegi, királyi nőszemély.
V. ö. NÉMBER.

NEBELÉG, (neb-el-ég) gyak. önh. m. nebelég-
tem, —tél, nebelgélt. Székely tájszólás szerént ám.
hiábavalóskodik, mit sem tesz, haszontalan jár ide-
oda. Alapfogalma szerént valószínű, hogy tulajdon-
kép ám. lebeleg, mit néhutt így mondanak: lebsel,
lebtsel, azaz lebesel. Ez is egyik tanú arra, hogy az l
és n hangok rokonszervüségök miatt néha fölcseré-
lődnek.

NEBOJSZA, (Nefélj) falu Pozsony m.; helyr.
Nebojstá-ra, —n, —ról.

NÉCZ, 1. NEÉCS.
NECZPÁLL, falu Nyitra m.; helyr. Nectpáll-

ra, —ön, —ról.

NED, elvont vagy elavult gyök, melyből neder,
nedv, nedves, nedvesség, nedvesít, nedvesül, nedoesedik,
nedvesedés, nedvetlen származékok erednek. Mint
gyökök az ed alakra nézve rokonai: ked, red, , ad
vagy ód, melyekből kedv, redv, adv vagy odv szár-
maztak. Egészen egy jelentésű vele a med, honnan
meder, medoes, medencéé, Medes helynév stb. kelet-
keztek. v Vastag hangon nád megvan a nadály, és na-
dár származékokban. V. ö. NÁD. Jelentésére nézve
1. NEDV.

NEDECZ, falu Trencsín m.; helyr. Nedecz-re,
— eV), —rb'l.

NEDECZVÁB, falu Szepes m.; helyr. — vár-ra
— ön, —ról.

NEDELICZ, mváros Szála m.; helyr. Nedelicz-
í*Cj """• ény •— Tóit

NEDELISTYE, falu Nógrád m.; helyr. Ntde-
listyé-re, —n, —röl.

NEDÉLY, (ned-ély) fn. tt nedély-t, tb. —át.
Tulajdon ért. az emberi testben a nedvesség oly ve-
gyülete, mely, midőn a testet üde állapotban tartja,
a leiekre is kellemesen hat; különösen pedig szelídebb
kedvcsapongás, enyelgő, derült, azonban mégis némi
komolysággal vegyült szellemi állapot, mely az akár
körötte valóban történő, akár a költött eseményeket
inkább vidor mint komor oldalukról fogja fel vagy
terjeszti elé. Ujabbkor! szó. Idegen, különösen a la-
tinból vett nevezettel: humor.

NEDÉLYÉS, (ned-ély-és) mn. tt. nedélyes-t v.
—ét, tb. —ék. Nedélylyel bíró, bővelkedő.

NEDÉLYÉSEN, (ned-éiy-és-en) ih. Nedélyes
módon vagy állapotban.

NEDÉLYÉSSÉG, (ned-ély-es-ség) fn. tt. nedé-
lyésség-ét. Nedélyes állapot vagy tulajdonság.

NEDER, (ned-er) ősz. fn. tt neder-1 v. nedret,
hann. szr. nedre. így nevezik alsó Vágmelléken a fő- •
lyóvíznek árkát, teknőjét, melyben foly, mi az or-
szágegyéb vidékein : meder, honnan Vág nedre, Nyílra
nedre, Dunanedre azaz medre. Átv. ért. némely edények
hoszszukás belsője, pl. teknS, válu nedre. Hajó, csónak
nedre. E szót a dolog természetével egyezőleg ele-
mezzük, ha azt mondjuk, hogy alkotó részei: tied és
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ér, röviden ér, azaz, a nedvnek ere, azon mélység,
melyben a nedv tovább ered, mely úgy tartja magá-
ban a vizet, mint a vérerek a vért. V. ö. MEDER;
NEDV.

NEDFESTÉK, (ned-festék) ősz. fa. Festék,
mely növényi vagy állati testek nedveiből készül,
kfilönböztetésül az ásványokból csinált festéktől.

NEDING, NEDINGÉS, tájszók, 1. NEOÉD,
NEGÉDES.

NEDMÉRÖ, NEDMUTATÓ, (ned-mérő vagy
—mutató) ősz. fn. Természettan! eszköz, mely a lég-
ben időnként létező nedvesség vagy nyirkosság fokát
jelöli. (Hygrometer, Hygroscop). Máskép: légned-
mérS.

NEDŰ, (ned-ü) fa. tt nedű-1. Szokotton lásd
NEDV.

„Az áldomások árja enyelgő és komoly,
Mikép Maros aranyja, Tokaj nedűje foly."

Mátyás király Gömörben. Garaytól.

NEDV, (ned-v) fn. tt. nedvet, harm. azr. —e.
Általán híg, folyó vagy folyékony test, milyen kivált-
képen a víz. Különösen a szilárd testek Öregeiben
létező híg részek, pl. a gyümölcsök leve, a fák s
egyéb növények nyírkai, az állati testben a vér.
Szőlő nedve ám. bor. Gyöke ned, hangváltozattal
med, melyben ha tekintetbe veszszük, hogy a folyé-
konyság s továbbra való mozgékonyság az alapfoga-
lom, rokon hozzá: megy. Minthogy továbbá az n és l
hangok rokonszervüségök miatt többször főlcseréltet-
nek, a ned gyökhős rokon a lev, lév, mint nedvet
jelentő szó. A v képző nem más, mint az átalakult
igeneves ö, az elavult ned med (megy) Jgéből, tehát
nedö, nedű, nedv, medS, medü, medv, mint redS, redü,
redv; Old, í)lü, Olv; enyS, enyil, enyv ; homo, homá,
homv (omó, omn, omv) stb. stb. V. ö. NÁD.

NEDVDÚS, (nedv-dús) ősz. mn. Mondják oly
tárgyról vagy tájról, mely természeti nedvvel bővel-
kedik. Nedvdút növények, nedvdút völgyek.

NEDVES, (ned-v-es) mn. tt. nedves-t v. — ét,
tb. —ék. l) Aminek némely részeit nedvek teszik,
miben nedv van, mi nedvvel bővelkedik. Nedvet le-
vegő. Nedvet fűid. Nedvet hideg. Ellentéte: száraz,
aszott. 2) Amit ideiglen a nedv keresztül járt, a mi
megázott. Nedvet ruha. Nedvet ablakok. Izzadáttól
nedvet tett. Nedvet nemek.

„Szeme nem sír, mégis nedves."

Faludi.

NEDVESÉDIK, (ned-v-es-éd-ik) k. m. nedve-
téd-tem, —tél, —ét t. A nedv általjárja vagy megáz-
tatja, nyirkosodik. Harmattól, megnedvetednek a növé-
nyek. Néha ám. a nyirkot, nedvet lassan magába
veszi. Afegnedvetedik a pinctébe rakott dohány.

NEDVESÉL, (ned-v-es-él) áth. m. nedvetél-t v.
nedvetle'tt, htn. —ni v. nedvetleni. Valamit nedves-
nek, vagy kelletinél nedvesebbnek tart Nedvetli a
földet, ősért várakozik bevetésével.

NEDVESEN, (ned-v-es-en) ih. Nedves állapot-
ban ; átásottan.

NEDVESHTOEG, (nedves-hideg) ősi. mn. és fa.
Midőn a levegő rendkivfil teli van nedvvel, egyszer-
smind hőségfoka alászállott NedveMdeg Siti, tava-
m* napok. A nedveihideg kellemetlenebből bántja a tet-
tet, mint a uárathideg.

NEDVESÍT, NEDVESÍT, (ned-v-es-it) áth. m.
nedvetit-étt, pár. —t, htn. —m v. —«H. Nedvessé
tesz, különösen áztat Stcmeit ét aresát kSnyüt ned
vetfáik. A* eiS megnedvettíi a fSldet. A vetítőt, a* ab-
roneiot, hogy ttbiot legyen, megnedveiOeni. A fonók
megnedvetüik ujjaikat, ám. megnyálassák. V. S.
NEDVES.

NEDVESÍTÉS, NEDVESÍTÉS, (ned-v-e«-ít-és)
fa. nedvetüét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
midőn nedvessé teszünk valamit

NEDVESSÉG, (ned-v-ea-ség) fa. tt nedvcttég-á,
harm. szr. —e. 1) Ásón tulajdonsága vagy állapota
valaminek, midőn nedves. E txobát nem leket lába
nedvetlége miatt. 2) A nedvnek bősége, sokasága va-
lamely testben. Különbözik tőle ás egyszerű nede,
mely a híg testnek csak általános fogalmát fejezi ki,
a nedvesség pedig nedvvel bővelkedő tulajdonságot
jelent V. ö. —SÁG, — SÉG képző.

NEDVESÜL, NEDVESÜL, (ned-v-es-01) önb-
m. nedvetül-t. Nedves tulajdonságává alakul, megásik.

NEDVESÜLT, (ned-v-es-ül-t) mn. tt nedoetOlf
el. Ami nedvessé lett, megázott, amit a nedv általjárt >
nyirkos.

NEDVETLEN, (ned-v-et-len) mn. tt nedvetlen-t,
tb. —ék. Aminek nedve, leve nincsen, száraz, aszott,
Nedvetlen, fojtdt körte.

NEDVEZ, (ned-v-es) áth. m. nedvei-tea^ —tél,
—étt. L. NEDVESÍT.

NEDVEZÉS, (ned-v-ez-és) fa. L. NEDVE-
SÍTÉS.

NEDVHARITÓ, (nedv-háritó) ősz. mn. és fa.
Eszköz, mely által a nedvet, hogy kártékony ne le-
gyen, valamely tárgytól, pl. házfaltól stb. elvezetik.

NEDVÍTj (ned-v-ít) áth. m. nedvtí-e'tt, pár.
—«, htn. —ni v. —ént. Szabatosan ám. valamit
nedvvé tesz, azaz híggá, folyóvá változtat, pl. midőn
a viaszt, zsírt felolvasztja. Szélesb ért használják
nedvetit helyett is.

NEDVKERINGÉS, (nedv-keringés) ősz. fn. É16
növények egyes részeiben a földből vagy légből át-
vett nedves tápszereknek folyama vagy járása süniről
fölfelé és megfordítva.

NEDVÜL, (ned-v-ttl) önh. m. nedvül-t. Nedvvé
lesz. V. ö. NEDVÍT.

NEDZÖLD, (ned-zöld) öss. fa. Bizonyos növé-
nyek nedvéből készített zöld festék.

NÉÉCS, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Nééct-
re, —én, —rSl.
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NEFELEJTS, (ne-felejts) ősz. fh. Közismereti},
kivált a szerelmesek szótárában nélkülözheüen szó.
Fiivészek nyelvén a mizsótok neméhez tartozó nö-
vényfaj, melynek szárai elágazók, levelei láncsásak,
tompák, virágai szelíd-kékek, s a virágnyelvben az
állandóság és megemlékezés jelvéül vétetnek. (Myo-
sotis scorpioides).

Jőszte pajtás, öltöztessük bíborba ,
Temessük el egy nefelejts-bokorba.

Népd.

NEPELEJTSÁKNŐ, (ne-felejts-ámő) ősz. fh.
Növényfáj az árnők neméből, szára lecsepült, két-két
ágn, levelei láncsásak, érdesek, magvai kőldökösek.
(Cynoglossum scorpioides).

NEFELEJTSMIZSÓT; 1. NEFELEJTS.
NEG, elvont gyöke negéd és negfly szóknak és

származékaiknak.
NEGÉD, (neg-éd) fh. tt. negéd-ét, harm. szr.

—jé v. —e. Oly kevélység vagy rátartás, mely némi
kitűnő tulajdonságon, elsőségen alapúi, milyenek a
szépség, gazdagság, tudomány, születési rang, s mely
bizonyos tiszteletet igényel és követül. Szelídebb je-
lentésű, mint a másokat lenéző gög, de kevesebb ne-
mes érzelemmel vegyült, mint a jó értelemben vett
büszkeség.

„Az doctorok és ott lőnek,
És ők erről nagy negédet tőnek."

Katalin verses Legendája.

Alapfogalom e szóban a nagyratartás, s némi fenhé-
jázás, minél fogva ne v. neg gyökét azon ne gyöktt
szókkal hasonlíthatjuk öszve, melyek valami nagyot,
magasat, nagyra, magasra emelkedést jelentenék,
milyenek a nevel, nevelkedik, (nő elemezve ne-5) to-
vábbá vastag hangon a nagy, nád, és a magasságot,
felhatást jelentő ön, én, ön ragok. Az arabban is kebir,
kibír ám. nagy és kevély. Ezek szeréut a ne gyökből
lett neg elavult ige, mint nyö gyökből nyög, no-ból
no-g-at. A g t i. mint gyakorlatos igeképző az emel-
kedésnek, magasodásnak folytonosságát jelenti, s ne-g
ám. magasodik, emelkedik, valamint nyög ám. foly-
tonos nyö hangot ad , zúg folytonos tű hangon szól.
A neg elavult igéből lett neget elvont főnév, s ebből
némi módosítással negéd. Hogy a d és t végbetttk
előtt a rövidhangzókat a nyelvszokás gyakran meg-
nyujtja, tanúsítják azt a garad garád, fuvat fuvát,
korctolat korczolát, korlat korlát, szemet szemét stb.

NEGÉDÉL, (meg-éd-él) áth. m. negédélt. L.
NEGÉLYÉZ.

NEGÉDES, (neg-éd-és) mn. tt negédés-t v. — ét,
tb. —ék. Némely előnyeinél fogva magát rátartó,
fenhéjázó, elbizakodott. Szelídebb jelentésű, mint a
gögtis, ki másokat lenéz, megvet, kevesebb nemes
önérzettel bíró, mint a bUmke, de nem oly képzelt
jelenségekkel hányakodó, mint a kevély. Negédes urak,

ABAD. KAOT SZÓTÁB TV. KÖT.

asstonytágok. Negédes legény, ki szépsége miatt, vagy
mivel nemes, gazdag, rátartja magát.

„De mert negédös lől benned,
Hogy nem akarál engedned,
Immár ím oly helyre jutottál,
Meglátod aval mit használtál."

Katalin verses legendája.

„Ö is édes, és negédes ám." Faludi.

Túl a Dunán, névszerént Kemenesalon átvetve : ne-
dénget, nedinget. Eléjön némely régieknél is :

„ Gondolom, én valék ilyen állapotban,
Erős, gyors, fiatal, ifjúi voltomban,
Csintalan, nedénges minden útaimban."

Nagy Péter börtönéneke Sárvárott 1606-ban.
(Thaly K. gyűjt).

NEGÉDESEN, (neg-éd-és-en) ih. Némi kitűnő
tulajdonságok és előnyök miatt magát rátartva. A szép
legény negédesen megy el a leányok elStt.

NEGÉDÉSKÉDIK, (neg-éd-és-kéd-ik) k. m.
negédéskéd-tem, —tél, —élt. Negédesen, azaz rátar-
tósan viseli magát.

NEGÉDESSÉG, (neg-éd-és-ség) fn. tt. negédés-
ség-e't, harm. szr. —e. Kedély! tulajdonság vagy álla-
pot, midőn valaki negédes, rátartósság.

NEGÉDSÉG, (neg-éd-ség) fh. tt. negédség-ét,
harm. szr. —e. Szabatos elemzés azerént valamivel
szűkebb jelentésű, mint a negédesség, mert ez a Bé-
gednek gyakoriságát, sokaságát jelenti. A negédség
ám. maga rátartása, a negédesség ám. rátartósság.

NEGÉLY, (neg-ély) fh. tt. negüy-t. A negéd
szóval egy gyökből származtatott új szó, a latinos
affectatio kifejezésére. Jelenti a negédnek azon nemét,
midőn valaki akár valódi, akár képzelt, leginkább
külsőre vonatkozó jelenségeit, rátartólag fitogtatja,
hogy a köz figyelmet magára vonja. V. ö. NEGÉD.

NÉGELY, (né-gely) fh. tt. négely-t, tb. — ék, harm.
szr. —e. Máskép hangváltozattal: légely, s úgy látszik,
ez az eredeti alak, mely a megfelelő latin lagena szót
juttatja eszünkbe, hacsak mint nedvtartó edényt a lé
gyöktől nem származtatnók. Szabó Dávidnál négoly is.

NEGÉLYÉS, (neg-ély-és) mn. tt. negélyés-t v.
—ét, tb. —ék. Negélyre mutató, negélylyel járó.
Negélyes magatartás.

NEGÉLYÉZ, (neg-ély-éz) áth. m. negélyet-tem,
—tél, negélyé*-üt v. neg&yt-itt. Negélylyel, rátartó-
lag, s maga kitüntetése végett nagyítva fitogtat vala-
mely valódi vagy- képzelt jelességet Finomságot,
uriatsdgot negélyesmi.

NEGÉLYÉZÉS, (neg-ély-éz-és) fh. tt negélyé-
tés-l, tb. —ék. Cselekvés, midőn valaki valamit ne*
gélyez.

NEGÉNY, (neg-ény); 1. NEGÉLY.
NÉGER, mn. és fn. tt néger-t, tb. —ék. Latin

eredetű szó, s ám. fekete v. feketeszinü, t i. ember"
48
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faj. Francziátd : negre, spanyolul és olaszul : negro,
tisztán latinul: niger.

NÉGY, tőszámnév, tt négy-et. Némely ragok
előtt röviden hangzik, mint negyed, nem: négyed,
negyven, nem: negyven. Jelenti azon számot, mely a
háromnál egygyel több, s az ötnél egygyel kevesebb.
A sokszorozó táblán megfelel neki kétster ketíS. Négy-
lábú is botlik, vagy : A Unok négy lába van, mégis
megbottík. (Km.). Négy fal, négy »tem IcSzött sok tör-
ténik. (Km.). Eredeti jelentése, mint egyéb számne-
veké, homályos. A finn nemzetségi nyelvekben né-
mileg hasonlók hozzá a neljti, nü, nüit, nilen, nyila,
nüa, njol, njel, njet, njeda, njedla változatok. Az árja
családu nyelvekkel, sőt még a török-tatárral is han-
gokban semmi rokonsága. Némi figyelemébresztésül
ide írunk két véleményt. Minthogy a hármat és hetet
számok általán a régi népeknél szent számok voltak;
innen nem lehetetlen, hogy eleinte hármas és hetes
számolórendszer létezett; legalább a magyar és ural-
altáji nyelvekben csak a két első számok látszanak
egyszerűeknek, a nyolc* pedig és kilence, már öszve-
tetteknek; mintha ezek már tízes rendszerrel állaná-
nak viszonyban. Nyelvünkben az egy, négy, (röviden
négy) és hét (röviden hét) igen hasonlóan hangzanak,
ha kivált a t és gy közötti d hangot veszszük közve-
títőnek, mintha volnának : ed, ned, hed; továbbá ro-
konhangnak a két (röviden két) és az öt; végre a há-
rom (röviden három) és hat. Öszveállítva az első há-
rom volna : ed, két, har(om); második : ned, öt, hat,
végre bezárólag ismét az ed rokona hed v. hét. Más
vélemény szerént, ha a kéz öt ujja (vagy mindkét kéz
tíz ujja) vétetik alapul : akkor a négy ne-egy v. nem-
egy-ltSl eredhetett, t i. egyik kézen egy njjon kivűl,
v. egy ujjat nem számlálva (ne-egy), marad négy ujj,
épen oly -formán , mint a ,kilencz' szó ám. külön-tíz-
(ből), azaz egy elkülönítendő a tízből. Gr. Eszterházy
M. nádor egyik levelében (Győr megyéhez 1644-ből)
írja : „Viszább hoztuk az ő Fölsége hadait, három,
niégy (nieégh) öt napig is mulatozván egy helyben."
(M. Történelmi Tár VIII. kötet. 192. 1.). Egyébiránt
v. ö. SZÁM.

NÉGYÁGÚ v. —ÁGÚ, (négy-ágú) ősz. mn.
Aminek négy ága van , tulajdon és átv. értelemben
véve. Négyágú vests*S. Négyágú villa, korbács. V.
ö. ÁG.

NÉGYAGYABÚ v. —AGYÁRU, (négy-agyara)
ősz. mn. Átv. ért. a mohok neméhez tartozó növény-
faj , melynek tokszája négy hegyes fogú. (Tetraphis
Mnium).

NÉGYANNYI, (négy-annyi) ősz. névmás. Ami
egy máshoz sokaságra nézve hasonlítva azzal négy-
szer fölér, pl. tizenhat ember négyannyi, mint négy
ember, negyven forint négyannyit tesz, mint tíz
forint

NEGYED, (l), (négy-ed) fn. tt. negyed-ét, harm.
szr. —e. Négy egyenlő részekre osztott egésznek egy
része. A rénesforint negyede titenöt krajctár. A mattá

negyede huszonöt font, a magyar akóé títenhat itat.
A* évnek negyede három hó. Hónak, vagy holdnak ne-
gyede ám. azon állapota, midőn csak negyed réssé
világos; első negyed, mely az djulás után, utolsó ne-
gyed , mely a megtelés után következik. Negyedóra,
vagy egyszerűen : negyed. Várót negyede, eredetileg,
negyedrésze, utóbb, külön felfigyelők alatt álló osz-
tálya. Mindezen jelentésekben köz nyelven a németea
fertály divatozik.

NEGYED, (2), falu Nyitra m.; helyr. Negyed-
ént —t*€) ^~röl»

NEGYED, (3), (negy-ed) mn. tt negyed-et. Sor
vagy szám szerént a három vagy harmadik után kö-
vetkező. Első, máiod, harmad, negyed, öfíttstb. Hogy
mint melléknév ily alakban divatozott eredetileg,
mutálja a régi nyelvszokás, pl. a Tatrosi bibliában:
Capitulum másod, harmad, negyed stb., nem : negyedik;
továbbá ma is így szólunk : negyed évi, negyed itben,
negyed magával, negyedfu csikó, negyed napra, ezek
helyett : negyedik évi, negyedik Ízben stb. V. 6.
NEGYEDIK.

NEGYEDÉL, (negy-ed-él) áth. m. negyedél-t.
1) Valamit négy részre oszt Negyedelni a sült ludat,
réezét. Negyedelni a levágott borjút, juhot, bárányt.
2) Valaminek negyedrészét kiveszi. Olyan, mint K-
lenczedel, titedel.

NEGYEDÉLÉS, (negy-ed-él-és) fn. tt negyede-
iéit, tb. —ék. 1) Négy részre osztás. 2) Negyed-
résznek kivétele. V. ö. NEGYEDÉL.

NEGYEDÉS, (negy-ed-és) fn. tt. negyedét-l, tb.
—ék. 1) Az úgynevezett negyedekre osztott város
vagy helység egy-egy osztályában működő tiszti acol-
ga, pl. bemondó, szálláscsináló. 2) Ki valamiben ne-
gyed magával osztozik, ki bizonyos javadalomból
negyedrészt húz. Különösen használták hajdan a
hellén letrarcha helyett V. ö. NEGYEDLÖ.

NEGYEDÉVI, (negyed-évi) ősz. mn. Ami visz-
szafelé számítva négy évtől fogva létezik; vagy ami
négy év előtt létezett. Negyedévi gabona, bor. Negyed-
évi szolgálat, fogság. Negyedévi adósság. Különbözik
tőle a megfordított : évnegyedi, vagyis az év negyed-
részét illető, arra vonatkozó, pl. évnegyedi hátbér.
V. ö. ÉV,

NEGYEDFÉL, (negyed-fél) ősz. mn. Három
egész, és egy fél, vagyis a negyedik rész fél. Negyed-
fél rénesforint, három forint harmincz krajczár. Ne-
gyedfél akó, három akó és fél. Negyedfél órakor, há-
rom óra után két negyedkor. Ez értelemben a neme-
tes számlálás után divatba jött így beszélni : fél
négykor, fél négyre, fél négyig, az eredeti magyaros
negyedfélkor, negyedfélre, negyedfélig helyett. Hogy ez
következetlen utánzás, abból is látszik, hogy más
fordulatokban nem használják, pl. nem mondják :
félnégy forint, hanem, negyedfél, sem félnégy es*Un-
deje, hanem negyedfél esztendeje stb.

NEGYEDFONT, (negyed-font) ősz. fn. A font
nevű sulymérték negyedrésze, köznyelven, de idege-
nül szólva : fertályfont.



757 NEGYEDFONTOS—NEGYEDLEVÉL NEGYEDLÖ—NEGYEDRÉT 758

NEGYEDFONTOS, (negyed-fontos) ősz. inn.
Egy fontból negyedrészt nyomó, vagyis akkora, mint
a fontnak negyedrésze. Negyedfontot csipóctka.

NEGYEDFÖLD, paszta Pozsony m.; helyr.
NegyedfSld-re, —ön, —röl,

NEGYEDFÜ, (negyed-fű) ősz. mn. Mondják
csikókról és fiatal szarvasmarhákról, melyek mar
negyedik évbe mennek, vagyis negyedik új fűre jár-
nak ki. Őszre van húzva, s ám. negyedftívü. Negyed-
fű etikát már be ttokták fogta. Negyedfü Uttö, tinó.

NEGYEDHANG, (negyed-hang) ősz. fa. 1) A
szabályos hang- vagy zeneműben az úgynevezett egész
hangnak egy negyede, vagyis melynek kiejtésére csak
negyedrésznyi idő kívántatik azon időből, melyet egy
egész hang kihúz. 2) A hanglépcsőzeten egy másik
hanghoz mérve, négyfoknyi távolságban álló hang v.
zönge (Quarta).

NEGYEDHANGJEGY, (negyed-hang-jegy) ősz.
fia. Hangjegy, mely negyedhangot jelel. V. ö. NE-
GYEDHANG, 1).

NEGYEDHÁZHELY, (negyed-ház-hely) ősz.
&. A régi jobbágytelkek felosztása szerént, egy egész
jobbágyteleknek negyedrésze, mely az ország külön-
böző tájai szerént majd nagyobb, majd kisebb.

NEGYEDHÁZHELYES , (negyed-ház-helyes)
öez. mn. Ki negyedházhelyet bír. Negyedháthelyet
gatda. V. ö. NEGYEDHÁZHELY.

NEGYEDHÓ, (negyed-hó) ősz. fa. Aprilbó,
mint januártól számítva negyedik; máskép : tavasz-
hó , Sz. György hava.

NEGYEDIK, (negy-ed-ik) szátnneves melléknév,
tt. negyedik-ét. Alapértelemre, mint sorozó számnév,
ám. negyed, pl. már negyed éve v. negyedik éve múlt,
hogy Ae it, mint nyomatékos toldalék szükség-
képen kiteendő , midőn e számnév magán áll, pl. cu
első hely Péteré, a második Pálé, a harmadik Jánoté,
a negyedik Itreten marad. Ha te a* eltSt választod, én
a negyediket oeszem. V. ö. NEGYED.

NEGYEDIK8ZÉR, (negy-ed-ik-szér) ih. Negyed-
ízben , háromszor és még egyszer. Rövidebben : ne-
gyedtter.

NEGYEDJOG, (negyed-jog) ősz. fa. Lásd :
LEÁNYNEGYED.

NEGYEDKÓTA, (negyed-kóta) ősz. fa. Lásd :
NEGYEDHANGJEGY.

NEGYEDKOR, (negyed-kör) ősz. fa. Mértani
ért. a körnek egy negyedrésze, mely kilenczven fok-
nyi, egyenes szöget zár be.

NEGYEDKÖTET, (negyed-kötet) ősz. fa. Oly
könyv, melyben az ivek négy-négy levélre hajtoga-
tott alakban kötvék be.

NEGYEDLAP, (negyed-lap) ősz. fa. Az ív ne-
gyedlevelének egy lapja, vagyis oldala. Egy ív papí-
ron nyolcz negyedlap van.

NEGYEDLEVÉL, (negyed-levél) ősz. fa. A négy
egyforma részre osztott, vagy hajtogatott papirívből
egy levél.

NEGYEDLÖ, (negy-ed-el-ő) fa. tt negyedlÖ-t.
1) Személy, ki valamiből negyedrészt vesz vagy kap,
pl. bizonyos haszonból, jövedelemből. 2) A régi bib-
liafordítóknál ám. tetrarcha, pl. negyedlö Herodet,
máskép: negyedet (t L negyedéé fejedelem). 3) Mér-
nöki eszköz, mely az egész körnek egy negyedrészét
képzi, s kilenczven fokra van felosztva. (Quadrans).

NEGYEDMÁZSA, (negyed-mázsa) ősz. fa. A
mázsa nevű súlynak egy negyedrésze, azaz, huszon-
öt font

NEGYEDMÉRFÖLD, (negyed-mér-fóld) ősz.
fa. Mérfóldnyi távolságból, vonalból egy negyedrész.
Negyedmérföldet gyalogolni.

NEGYEDMÉRFÖLDNYI,(negyed-mér-fóld-nyi)
ősz. mn. Aminek hosszúsága, negyedmérfóld. Negyed -
mérföldnyí fasor.

NEGYEDMESTER, (negyed-mester) ősz. fa.
Alsóbbrendű tisztviselő, vagy tiszti szolga a városok-
ban, ki némely, különösen bemondói, hirdetői, idézői
szolgálatokat végez a városnak bizonyos osztályában,
melyet negyednek hívnak. Néhutt a tizedes nevű tiszti
szolgák teszik azt.

NEGYEDNAPI, (negyed-napi) ősz. mn. 1) A
mai naptól visszafelé számított negyednapra vonat-
kozó, azt illető. A negyednapi, harmadnapi, tegnapi
é» mai ebédet kifizetni. A negyednapi mulatság jobban
ütött Iá, mint a mai. 2) Negyednaptól fogva tartó.
Negyednapi várakozás után elmenni. V. ö. NEGYED-
NAPOS.

NEGYEDNAPOS , (negyed-napos) ősz. mn.
Négy napig tartó, négy nap óta létező, élő. Negyed-
napot menyektől mulatság. Negyednapot otectemS.

NEGYEDÓRA, (negyed-óra) ősz. fa. A négy
egyenlő részre osztott órának egy-egy része, tizenöt
nagy perez. Köznyelven : fertályóra.

NEGYEDÓRAI, (negyed-órai) ősz. mn. Negyed,
óráig tartó, vagy annyi időt kívánó. Negyedórai mun-
ka. Negyedórai fáradtágba került.

NEGYEDÓRÁNYI, (negyed-órányi) ősz. mn.
Tér- vagy időbeli hosszúságra vonatkozva ám. ami-
nek megjárása egy negyedórába kerül, illetőleg, ami
egy negyedóra alatt foly le, vagy addig tart. Negyed-
órányi távoltág. Negyedórányi várakozás.

NEGYEDOSZTÁLYOS, (negyed-osztályos) ősz.
fa. Személy, ki bizonyos köz haszonból, jövedelemből
vagy negyedmagával osztozik, vagy annak negyed-
részét kapja.

NEGYEDRÉSZ, (negyed-rész) ősz. fa. Négy
hasonló nagyságú tagra osztott egészből egy tag.
Különösen jelent ilyetén tagból álló járandóságot,
jutványt, osztalékot. A zsákmányból negyedrészt az
orgazdának adni. A szénát negyedrészben kanalai.

NEGYEDRÉT, (negyed-rét) ősz. fa. Ha vala-
mely négyszögü, vagy párhuzamos oldalú, egyszer-
smind öszvehajtható testet négy egyenlő nagyságú
darabba hajtanak öszve, ilyetén alakban minden da-

48*
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rabja negyedrétnek mondatik. Abroszt, lepedőt, ken-
dőt negyedrétben ötzveíenni. A papírívet nrgyedrélben
öszvehajtani. Negyedréfben kiadott könyv, azaz négy-
rétre törött ívekben.

NEGYEDRÉTLAP, (negyed-rét-lap) ősz. ín. A
negyedrétté törött ívből egy-egy lap, vagyis a negyed-
rétlevélnek egy oldala.

NEGYEDRÉTLEVÉL, (negyed-rét-levél) ősz.
fa. A negyedrétben vett ívnek egy levele, az ívnek
negyedrésze; továbbá, levél, melyet valaki negyed-
rétii papirosra ír.

NEGYEDRÖP, (negyed-rőf) ősz. fa. A röf nevű
bosszmértéknek negyedrésze, továbbá valamely hosz-
szu, vagy széles testből annyi, mely ama mértékkel
fölér. Negyedrofot méretni valamely kelméből. Ét a
végposztó amannál egy negyedrSffel seélesb.

NEGYEDSZER, (negyed-szer) 'ősz. határozó
sorszám, l) Negyedízben, háromszor és utána megint
Negyedster írtam neki, még sem felel. Ma negyedszer
förödtem ét évben. 2) Bizonyos sorban a negyedik
helyen. Élünk vele különösen elszámlálásokban, ok-
tató, vagy vitatkozó beszédben, pl. keretedet nem tel-
jesíthetem következő okokból : először — másodszor —
harmadszor — negyedszer.

NEGYEDSZÖG, (negyed szög) ősz. fa. Mértani
ért. egyenes szög, mely kilenczven fokot tesz.

NEGYEDSZÜNET, (negyed-szünet) ősz. fa. A
hang- és zenetanban annyi nyugidő, mely egy egész
hangidőnek negyedével fölér, vagyis, mely alatt egy
negyedhangot kiejteni lehet.

NEGYEDTELEK, (negyed-telek) ősz. fa. L.
NEGYEDHÁZHELY.

NEGYEDTELKES, (negyed-telkes) ősz. mn.
L. NEGYEDHÁZHELYES.

NÉGYEL, (négy-el) áth. m. négyel-t. Négy da-
rabra , négy részre oszt, szeg, vág, hasít valamely
tömör testet Kenyeret, sült ludat négyelni. Idöub Hándy
Péter szerént megnégyel tájdivatosan ám. megver.

NÉGYELŐ, (négy-el-ő) fa. tt négyelö-t. 1) így
nevezik néhutt a szokottabb nevű kisefát, vagyis a
négylovas kocsi rddjára akasztott hámfákat, melyek
elé a két első lovat fogják. Négyeidnek mondják,
mert csak akkor használják, midőn négy lovat fognak
be. 2) Hosszú szíjostor, melylyel négy ökröt hajtanak.

NÉGYEMELETES, (négy-emeletes) ősz. mn.
Mondják házról vagy más építményről, melynek négy
emelete van.

NÉGYEMELETÜ v. — EMELETÜ , (négy-
emelctü); 1. NÉGYEMELETES.

NÉGYEN, (négy-en) ih. Személyekre vonatko-
zólag ám. négy számmal együtt; kétszer ketten, vagy
egy hián öten. Négyen vagyunk egyteslvérek. E kocsi-
ban nem férünk el négyen. Ti négyen menjetek együtt,
mi hárman megyünk. Egyébiránt néha oktalan álla-
tokra is alkalmaztatik, legalább ezen népdalt vers
szerént : „Nyolczan voltak a mi Indáink," így is
szólhatnánk : négyen voltak. Kettó'ztetve : négyen-né-

gyen, ám. oly csoportokban vagy sorokban , melyek-
nek mindegyike négyből áll. A katonák négyen-négytn
mentek. A násznépek négyen-négyen Ilitek a kocsikban.

NÉGYENKÉNT, (négy-en-ként) ih. Négyböl-
négyböl álló csoportokban, sorokban, társaságban
stb. Négyenként rendezni el a sorba állított katonasá-
got. E járdán négyenként járhatnak egy széliében a*
emberek.

NÉGYES, (1), (négy-es) mn. tt négyes-t v. —tt,
Üt. —ék. Ami egy nemből négy egységet foglal ma-
gában. Négyes arany. Négyes malom, mely négy ke-
rékre jár. Négyes fogat, midőn egy kocsiba vagy sze-
kérbe négy igás barom van befogva. Születésre vo-
natkozva : négyes gyermek, ki egy hasból negyedma-
gával született egyszerre, mint kettős, hármas. Hasz-
náljak önállólag is főnévként, s jelent általán
egynemű négyet. Két négyes fölér egy nyolcsajtfoL
Négyessel sokszorotni valamely számot. A hármas ttídn
négyes következik. Négyesben járni, ám. négy lova*
kocsiban, négy ökrös szekéren stb. Négyesbe fogni a
lovakat, ám. négyet egy kocsiba. Négyes (Quartett) a
zenében vagy énekben (négyes mfi, négyes-zene, né-
gyes-dal, négyes-ének), melyet egyszerre és együtt
négy művész ad elé, vagy melynek eléadására négy
(zene- vagy ének-)müvész kívántatik.

NÉGYES, (2), fáin Borsod m.; helyr. Négyes-re,
—én, —rSl.

NÉGYESÍT, NÉGYESIT, (négy-es-it) áth. m.
négyesü-étt, pár. —s , htn. —ni v. —én*. Négyessé
tesz, vagyis négygyei sokszoroz valamely öszveget.

NÉGYESZTENDŐS, (négy-esztendős); láad :
NÉGYÉVES.

NÉGYÉVES, (négy-éves) ősz. mn. 1) Aki már
négy évtől fogva él. Négy éoes gyermek. 2) Négy év-
től fogva tartó, létező. Négyéves ruha, bútor. Máskép :
négyesztendös.

NÉGYEVEZŐS, (négy-evezős) ősz. mn. és fii.
Négy evezővel fölszerelt hajó.

NÉGYÉVI, (négy-évi) ősz. mn. Négy évet ma-
gában foglaló; négy éven át tartó. A négyévi tutrax-
ság legtöbb mezeigazdát tönkre juttatott.

NÉGYEZ, (négy-ez) áth. m. négyet lem, —tél,
—étt, pár. — *. l) Bizonyos egységet négygyei sok-
szoroz, szaporít, nagyít Négyesni a munkások rendé*
számát. 2) Négyével soroz, rendez, csoportoz valamit.
Négyezni a kiállttolt katonaságot. 3) Négyssögüvé,
négyoldalúvá alakít. Négyezni a járdának való töve-
ket, fákat. 4) Bizonyos szamot magamagával sokszo-
roz. (Elevat ad quadratuin).

NÉGYEZET, (négy-ez-et) fa. tt négyéust-ct,
barm. szr. —e. l) Valaminek négyszögüvé képzett
alakja. 2) Valamely mennyiségnek főiemelt álla-
pota , midőn önmagával sokszoroztál!k.

NÉGYFEJÜ v. - FEJŰ, (négy-fejfl) ősz. mn.
Akinek vagy aminek négy feje van. Négyfejü «tó;--
nyeteg. Leginkább átv. értelemben van helye, pl.
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négyfejű ktikoriczaszár, melyen négy fej van. Négy-
fej* KSlőtS. V. ö. FEJ.

NÉGYFELÉ, (négy-felé) ősz. ih. 1) Négy részre,
négy darabra. Négyfelé vágni, hasítani, metszeni vala-
mit. 2) Négy különböző helyre, vagy irányt tartva.
A katonák négyfelé mentek a városból.

NÉGYFÉLE, (négy-féle) ősz. mn. Négy külön-
böző nemű, fajú, osztálya, jegyű, tulajdonságú stb.
ff egyféle posztóból öszveférczelt tarka bohóczruha. Négy-
féle bort lismekeverni. Négyféle nyelven adni elé vala-
mit. V. ö. FÉLE.

NÉGYFÉLEKÉP v. —KÉPEN, (négy-féle-kép
v. -képen) ősz. ih. Négy különböző módon, alakban.
Valamely húst négyfélekép elkészítve adni föl. Napjá-
ban négyfélekép iSUStkodni.

NÉGYFIÓKOS, (négy-fiókos) ősz. mn. Aminek
négy fiókja van. Négyfiókos láda, asztal, szekrény.

NÉGYFIÓKÚ v. —FIOKÜ, (négy-fiókú); 1.
NEGYFIÓKOS.

NÉGYFOGATOS, (négy-fogatos) ősz. mn. Mibe
négy ló, vagy más igás barom van fogva. Négyfogalos
hintó, kocsi. Négyfogatos szekér.

NÉGYFOGATÚ v. —FOGATÚ, (négy-fogatú),
1. NÉGYFOGATOS.

NÉGYFOGÚ v. —FOGÚ, (négy-fogú) ösz.mn.
Akinek vagy aminek négy foga van. Négyfogu ge-
reblye.

NÉGYFONALÚ v. — FONALÜ, (négy-fonala)
öaz. mn. L. NÉGYNYÜSTÖS.

NÉGYFONTOS, (négy-fontos) ősz. mn. Ami
négy fontot nyom, négy fontnyi nehéz. Négyfontos
kenyér, OSk, dinnye. Különösen jelent oly álgyút, mely-
ből négy fontot nyomó golyókat lődöznck.

NÉGYFÖLDES, puszta Somogy m.; helyr.
—földes-re, —én, —rM.

NÉGYGABASOS, (négy-garasos) ősz. mn. Ami-
nek négy garas az ára. Négygarasos czipó. Négyga-
rasos bor, sör, melynek itczéjét négy garason mérik.
Mint fönév jelent négygarasnyi értékű pénzdarabot,
mely nálunk nincs keletben.

NÉGYGYÉ, (négy-vé) ih. Négyfelé, négy részre,
négy darabra. Négygyé hasítani, meisseni valamit.

NÉGYHANG, (négy-hang) ősz. fa. Zenemű,
mely csak négy hangszerre vagy énekhangra van
téve, tehát melyet csak négyen játszanak, vagy me-
lyet négyen énekelnek. Szokottabban : négyes.

NÉGYHANGÚ v. —HANGÚ, (négy-hangú)
öaz. mn. Négy zenehangból álló. Négyhangu zenemű.
Négyhangu ének.

NÉGYHEGYÜ v. — HEGYÜ , (négy-hegy fi)
ösjs. mn. Aminek négy hegye, azaz csúcsosan kiálló
végei vannak. Négyhegyü villa.

NÉGYHÓNAPI, (négy-hónapi) ősz. mn. Négy
hónapra vonatkozó, azt illető, uhhoz tartozó. A'éyyhó-
napi munkabér. Négyhónapi idő, várakozás. Némileg
különbözik tőle a négyhónapos, mely tulajdonkép

korra, élettartósságra vonatkozik. Négyhónapos borjú,
csikó.

NÉGYHÓNAPOS , (négy-hónapos) ősz. mn.
Négy hónapig élő vagy élt. Négyhónapos gyermek.
Négyhónapos kordban megholt csecsemő. Négyhónapos
csikó, borja. Néha ám. négy hónapig létező, tartó.
Négyhónapos tél. Négy hónapos fogság.

NÉGYHÚROS, (négy-húros) ösz.mn. Négy húr-
ral ellátott, fölszerelt. Négyhúros hangszer, hegedű.

NÉGYHÚRÚ v. —HÚRU, (négy-húrú); lásd :
NÉGYHÚROS.

NÉGYIGÁS, NÉGYIGÁJU , (négy-igás v.
igáju) ősz. mn. L. NÉGYFOGATÚ.

NÉGYKARÚ v. —KARÚ, (négy karú) ősz. mn.
Aminek négy karja van, pl. négykarú gyertyatartó. A
huszárról is mondják, midőn a mentét panyókásan
viseli, s ennek két ujja külön lóg.

NÉGYKEREKŰ v. — KEREK Ü, (négy-kerekü)
ősz. mn. Négy keréken járó , minek négy kereke van.
Négykerekű jármű, kocsi. Négykerekű malom.

NÉGYKÉZGYALÚ v. —GYALU, (négy-kéz-
gyalú) ősz. fn. Nagy gyalú, melylyel két ember
bánik.

NÉGYKÉZLÁB, (négy-kéz-láb) ősz. ih. Négy-
lábú állatok módjára menve, azaz, a lábakon kivül
földre eresztett kezeken mászva, mintha négylábú
állat volna. A kisdedek elSször négykézláb járnak.
Négykézláb bujkál, hogy meg ne lássák.

NÉGYKEZÜ v. KEZŰ, (négy-kezű) ősz. mn.
A majmokról mondják , melyeknek lábaik és kezeik
hasonló alkotásnak, s lábaikat úgy képesek ha ználni,
mint kezeiket.

NÉGYKÖVÜ v. —KÖVÜ, (négy-kövü) ősz. mn.
1) Mondják holmi ékszerekről, melyekben négy da-
rab drágakő van. Négykb'vu karperec*. 2) Négyleövll
malom, melyben négy kőre őriének, máskép : négy-
kerekü.

NÉGYLÁBÚ v. -LÁBÚ, (négy-lábú) ősz. mn.
Aminek négy lába v;m, tulajdon és átv. értelemben.
Négylábú állatok. Négylábú asttal. A négylábú is meg-
boüik, ám. az okos ember is követ el hibát. (Km.).

NÉGYLEVELÜ v. —LEVELŰ, (négy-levelű)
ősz. mn. Aminek négy levele van. Négylevelü lóhere
ritkaság.

NÉGYLOVAS, (négy-lovas) ősz. mn. 1) Aminek
eleibe négy lovat fognak , vagy szoktak fogni. Négy-
lovas hintán járni. Négylovas szekéren terhet szállítani.
2) Akinek négy lova van, vagy aki négy lovat hajt
Négylovas gazda. Négylovas kocsis.

NÉGYNAPI, (négy-napi) ősz. mn. Négy napra
vonatkozó, azt illető, arra való, ahhoz tartozó, stb.
Négynapi útra készülni. Csak négynapi költségem van.
Négynapi nyugvás. V. ö. NÉGYNAPOS.

NÉGYNAPOS, (négy-napos) ősz. mn. Negyed-
naptól fogva élő, létező, tartó. Négynapos kisded,

\ Négynapos esti,



763 NÉGYNYILÁSÚ—NÉGYSZÉM NÉGYSZER— NÉGYSZÖGLÁB 764

NÉGYNYILÁSÚ v. —NYÍLÁSÚ, (négy-nyí-
lású) ősz. mn. Amit külön-külön négy helyen ki
lehet nyitni, minek négy fiókja, hézaga, szája van.

NÉGYNYÜ8TÖS, (négy-nyüstös) ősz. mn. Négy
nyüstben szőtt. Négynyüttöt vászon, gyapjúszövet. V. S.
NYÜST.

NÉGYOLDALÚv. —OLDALÚ, (négy-oldalú)
ősz. mn. Minek négy oldala van. A gerendák rende-
sen négyoldalúd. V. ö. OLDAL.

NÉGYÓRAI, (négy-órai) ősz. mn. 1) Négy óra
folyásáig tartó. Négyórai munka, sélálás. Négyórai út.
2) Négy órakor történő. Négyórai fölkelts. Négyórai
ebéd. Négyórai vecternye.

NÉGYÓRÁNYI, (négy-órányi) ősz. mn. Anny«
ideig tartó, amennyi négy órát teszen, vagy oly
messze terjedő, hova négy óra alatt lehet eljutni.
Négyórányi fáradságomba került ezen munka. Négy-
órányi távoltág. Azon falu négyórányira felütik innen.

NÉGYOSZLOPÚ v. — OSZLOPU, (négy-osz-
lopú) ősz. mn. Aminek négy oszlopa van, négy osz-
lopon álló, vagy négy oszloppal díszített stb. Négy-
oszlopú diadalív, oltár, kapu, homlokzat.

NÉGYÖKRÖS, (négy-ökrös) ösz.mn. 1) Amibe
négy ökröt fognak. Négyökrös szekéren, szánon járni.
2) Akinek négy ökre van, aki uégy ökörrel bánik.
Négyökrös gazda, béres.

NÉGYÖKRÜ, (négy-ökrü) ; lásd : NÉGYÖK-
RÖS, 1).

NEGYREKESZÜ v. —REKESZÜ, (négy-reke-
szű) ősz. mn. Minek négy külön-külön rekesze van.
Négyrekeszii boroskosár. Négyrekenu magvak, gyümöl-
csök. V. Ö. REKESZ.

NÉGYRÉ8ZÜ v. — RÉSZÜ, (négy-részü) ősz.
mn. Négy részből álló vagy őszveállított. Négyrétzü
regény, könyv.

NÉGYRÉT, (négy-rét) ősz. fa. és ih. 1) 1. NE-
GYEDRÉT. 2) Négy egyenlő rétre öszvehajtva.
Négyrét östvehajtani a kendőt. Négyrét venni a fa-
pirivet.

NÉGYRÉTÜ v. — RÉTÜ, (négy-rétfi) ősz. mn.
Négyrétben őszvehajtott, négyrétben vett. Négyréttl
papirív. Néha ám. négy szélben vett. NégyrétU ga-
tyattár.

NÉGYSÉG, (négy-ség) fn. tt. négység-ét, harm.
szr. —e. Négy által képzett egység, öszveeég. Oly
képzésű, mint háromtág.

NÉGYSOROS, (négy-soros) ősz. mn. Négy sor-
ból álló. Négysoros nyakgyöngy filter. Négytoros hadi-
rend.

NÉGYSORÚ v. —SORÚ, (négy-sorú) ös«. mn.
L. NÉGYSOROS.

NÉGYSZÁLAS, NÉGYSZÁLU, (n<*gy-szálas v.
•szálú) ősz. mn. L. NÉGYNYÜ8TÖS.

NÉGYSZÉG, NÉGYSZÉGÜ, 1. NÉGYSZÖG,
NÉGY8ZÖGÜ.

NÉGYSZÉM, (négy-szem) ősz. fh. 1) Átv. ért. je-
lent két embert. Négyszem kötött történt, ám. két ember

között. Négyszem közt megmondani az igától, ám. csak
egy másiknak jelenlétében. 2) Némely kártyanemek-
ben azon levél, mely bizonyos színből négyazemet
mutat Makk négyszem, zöld négyszem ; továbbá a kocs-
kának négy ponttal jegyzett oldala. A koctka négy-
szemet vetett.

NÉGYSZER, (négy-szer) ősz. ih. 1) Bizonyos
mennyiséget négy ízben véve. Négyszer négy t'uen-
hat. 2) Négy ízben téve valamit Napjában négy-
szer enni.

NÉGYSZERES, (négy-szeres) ősz. mn. Bizonyos
mennyiséghez vagy miséghez képest négyannyi, vagy
azonnemü négy. Négyszeres költség. Négyszeret farad-
tág, munka.

NÉGYSZERESEN, (négy-szérésen) Sas. ib.
Négyszeres módon, négyannyi mennyiségben. Négy-
szeréten kipótolni valamit.

NÉGYSZÉRÉZ, (négy-széréz) ősz. áth. m. négyl
széréz-tem, —tél, —étt. Bizonyos mennyiséget négy-
szer vesz , négyszer ad öszve, vagy három annyivá-
told meg. Ha a titet négyszereztük, lesz negyven.

NÉGYSZERI, (négy-szeri) ősz. mn. Négy ízbeli,
ami négyszer történt. Négyszeri evés. Négyszeri lapát.
Négyszeri látogatásomat egyszer viszonozta.

NÉGYSZÓTAGÚ v. —TAGÚ, (négy-szó-tagá)
ősz. mn. Négy szótagból álló. Négyszótagú igék, pl.
marakodik, verekedik. Négyszótagú nevek, pl. akara-
tos, nevetkezés.

NÉGYSZÖG, (négy-szög) ősz. fh. Széles ért oly
térség, vagy test, melynek négy oldala vagyis oldalvo-
nala és ezekáltal képzett négy szöge van, például, az
ilyen alakú kert, udvar, szántóföld, szoba, ajtó, ablak,
asztal. Hosszúkás négyszög, melynek két párhuzamos
oldala a másik kettőnél hosszabb. Hárántékos v. dtit
négyszög, melynek oldalai két tompa és két hegyes szö-
get képeznek. Szoros mértani ért oly térségi alak,
melynek négy egyenlő hoszszusagu oldala, és négy egye-
nes szöge van. Melléknév gyanánt véve ám. négyszög
alakjával bíró, vagyis oly térséget, oly fölszint fog-
laló, melynek széle és hoszsza, tehát mindnégy ol-
dalvonala egyenlő. Négyszög ölnyi térség, melynek
mindnégy oldala külön-külön egy ölnyi. Négyszög-
mérföld, melynek mindnégy oldala egy-egy mér-
földnyi.

NÉGYSZÖGHÜVELYK , (négy-szög-hüvelyk)
ősz. fn. Négyszögü test, vagy tér, melynek mindnégy
oldala hüvelyknyi nagyságú.

NÉGYSZÖGÍT, (négy-szögit) ősz. áth. m. négy-
szögtí-étt, htn. —ni v. —eni. Általán valamely tért,
vagy testet négyszögüvé alakít A fényűt faragát ál-
tal négytzögtieni. Mértani ért kört négytfögüeni ám.
keresni azon számot, inely a kör kerülete éa áltál-
mérője közti arányt pontosan meghatározná.

NÉGYSZÖGLÁB, (négy-szög-láb) ősz. fn. Négy-
szögü test vagy tér, melynek mindnégy oldala egy
lábnyi.
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NÉGYSZÖGLET, (négy-szöglet) ősz. fa. Vala-
mely négyoldalú térnek, vagy testnek négy szöge
együttvéve.

NÉGYSZÖGLETES, (négy-szögletes) ősz. mn.
Minek négy szöglete van. Négyszögletes asttal, tzoba.

NÉGYSZÖGLETŰ v. —SZÖGLETÜ, (négy-
szögletű); 1. NÉGYSZÖGLETES.

NÉGYSZÖGMÉRFÖLD, (négy-szög-mér-fóld)
ősz. fn. Négyszögfi tér, melynek mindegyik oldal-
vonala egy mérföldnyi bosszú.

NÉGYSZÖGÖL, (négy-szög-öl) ősz. fn. Négy-
azögü tér, melynek mindnégy oldalvonala egy ölnyi.

NÉGYSZÖGÜ v. —SZÖGŰ, (négy-szögű) ősz.
mn. Minek négy oldalvonala és négy szöge van. Köz-
szokás szerént ugyan egy értelemben vétetik a négyszög-
letű, szóval, de szabatosan emez inkább csak a térnek
vagy testnek alakjára, amaz pedig mértékre is vonat-
kozik, pl. midőn azt mondjuk : négyszögletű asztal,
ennek alakjára gondolunk, külőnböztetésül a kerek-
től ; ellenben ezeknél: négyszögU mérföld, 91, lábnyom,
a mértéket is tekintetbe veszszfik, s ezekről nem is
mondjuk, hogy négyszögletttek.

NÉGYTAGÚ v. —TAGÚ, (négy-tagú) ősz. mn.
Ami négy tagból áll, tulajdon és átv. értelemben
véve. Négytagú ttó. Négytagú körmondat. Négytagú
fSldbirtok. V. ö. TAG.

NÉGYUJJÚ v. —UJJÚ, (négy-ujjú) ősz. mn.
Mondjak csonka kézről vagy lábról, melynek egy
njja hiányzik.

NÉGYÜLÉSÉS, (négy-üléses) ősz. mn. Négy
aiönelylyel ellátott Négyuléses kocsi.

NÉGYÜLÉSÜ v. —ÜLÉSÜ, (négy-ttlésü); 1.
NÉGYÜLÉSÉS.

NEGYVEN, (l), (négy-ven) tízes számnév, tt.
negyven-et. Négyszer tíz. Valamint más számnevek és
sokaságot jelentő melléknevek, úgy ez is a viszony-
szót egyes számban vonja maga után. Negyven ember,
negyven nap, negyven forint stb. nem: emberek, napok,
forintok stb. Képzésére nézve 1. —VAN, —VEN,
számképző.

NEGYVEN, (2), puszta Pest-Solt m.; helyr.
Negyven-re, —én, —röl.

NEGYVENED, (negy-ven-ed) mn. A harmincz-
kilencz után következő és folyó. Életének negyvened
évében meghalt. Rendesen : negyvenedik. Mint főnév
jelent negyven napból vagy évből álló időszakot, s
olyan, mint század, ezred; továbbá negyvenből álló
sokaságot, pl. negyvened magával; végre negyven
részre felosztott egészből egy részt.

NEGYVENEDIK, (negy-ven-ed-ik) sorozó szám-
név , tt. negyvenedik-et. A hanninczkilenczedik után
következő; vagy a negyven részre elosztott egészből
egyik. Ma múlt negyvenedik napja, hogy háta jöttem.
Negyvenedik réttt kapni valamiből.

NEGYVENEDSZÉR, (negy-ven-ed-szér) ih.
Negyvenedik ízben, harminczkilenczszer után még
egyszer.

NEGYVENEN, (negy-ven-en) ih. Negyvenből
álló számmal, négyszer tizen. Negyvenen vagyunk.

NEGYVENES, (negy-ven-és) fn. tt. negyvenét-t,
tb. — ék. 1) Tárgy, mely negyvenet számlál, képvi-
sel, vagy tartalmaz. Olyan, mint: tizet, húszas. 2)
Személy, ki életének negyvenedik évét éli.

NEGYVENESZTENDÖS , NEGYVENÉVES,
(negyven-esztendős v. -éves; 1. NEGYVENES, 2).

NEGYVENFÉLE, (negyven-féle) ősz. mn. Szám-
ra negyven, de mindegyik más-más nemű vagy fajú,
vagy tulajdonságú, vagy osztályú stb. Negyvenféle
gyümölcs, alma, körte. Negyvenféle bora van a pinezé-
ben. V. ö. FÉLE.

NEGYVENNAPI, (negyven-napi) ösz.mn. Negy-
ven napra vonatkozó, való, azt illető, ahhoz tartozó,
stb. Negyvennapi költség, munka. Továbbá, negyven
napig tartó. Negyvennapi böjt, utazás, távollét.

NEGYVENNAPOS, (negyven-napos) ősz. mn.
Aminek életkora, létezése, tartása már negyven napot
tesz. Negyvennapos csecsemő. Negyvennapos eső.

NEGYVENSZER, (negyven-szer) ősz. ih. Negy-
ven ízben.

NÉGYZET, (négy-ez-et) fn. tt négyzet-ét, hann.
szr. —e. Számtani ért valamely számnak hatványo-
zott állapota, mely azáltal jön létre, ha önmagával
sokszoroztatík.

NÉGYZETSZÁM, (négyzet-szám) ősz. fn. Szám,
mely bizonyos gyökszámból támadt, miután az önma-
gával sokazoroztatott

NEH, (1), elvont gyöke nehéz szónak és szár-
mazékainak. L. NEHÉZ.

NEH, (2), I. NE (2).
NÉHA, (né-ha) időhatárzó. Tájdivatosan és sok-

szor a régieknél is : nifta. Némely időben, némely-
kor, olykor, nem mindig, nem sokszor, nem gyakran.
Kelta a vak tyúk is talál seemet. (Km.). Kinek-kinek
pillant néha a szerencse. Néha azt sem tudja, hol az
esze. Néha-néha meglátogat. „Mert niha imett, niha
amott vagyon." (Levél 1553-ból. Szalay Ág. 400
m. 1.).

„Óh, szomorú eset, óh, gonosz szerencse t
Bőségesen néha vala nálunk kedve,
Kedves magyarok közt vala arany-híre."

Keserv Zrínyi Miklós halálán. 1664. (Thaly K.
gyűjteménye).

Néha napján, (Molnár Albertnél: néha napba) ám.
valamikor a múlt időben ; innen a néhai származék
múlt időre vonatkozik. E szóban a ha utórész időt
jelent, mint ezekben is : soha, valaha, mindenha,
olyha.

Fontos kérdés mind ezen, mind a következő
szóknál (néhány, néhol, némely, némi stb.) , hogy az
első rész né, hol vette magát, és eredetileg micsoda
jelentéssel bír. A felelet, ha a régi nyelvemlékeket
is segítségül vcszszük, nem lesz nehéz. A né t. l.,
mindezen megjelölt szókban valamely mennyiséget
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jelent; ugyanezt jelenti a ma szokottabb és rokon
nyt képző is. Ámde ezen ,nyi' képző a régi nyelvem-
lékekben száz- meg százszor ne v. né és ni alakban
jön elé, pl. a Müncheni codexben: an-ne (= annyi =
az-nyi), en-ne (= ennyi = ez-nyi), me-ne (= meny-
nyi = mi-nyi T. mely-nyi) ; a Nádorcodexben szintén :
anne, s innen : annera, annettor, anneval, továbbá:
enne és méné (s ettől : menet = mennyit, ménébe «=
mennyiben, ménével = mennyivel); a Debreczeni
Legendáskönyvben : anne és annt, továbbá : enne,
(ettől : ennet = ennyit, ennevel, ENNEHÁNY), és
mine v. mint (= mennyi = minyi, ettől: mineben =
mennyiben, mineJcet = mennyiket, minere v. minire
= mennyire, minétter = mennyiszer), így Szalay
A. gyűjtötte 400 m. levélben is, ani v. annt, ént v.
enni T. enne, meni stb. Tehát néha, néhány stb., ha a
mai nyt helyett a régi ne v. nl-t veszszflk, ,mennyi'
értelemben teljesen meg volna fejtve. Azonban itt
azon nehézség áll elé, hogy nyt s a régi n» v. né csak
képző lévén, hogy képző öszvetételben előrészfil szol-
gált volna, nyelvünkben szokatlan. De ezen nehéz-
ségre, mellőzvén , hogy valamint ragaink , úgy kép-
zőink nagyobb része önálló szóból alakult, szintén a
régiségből felelhetünk. Ugyanis már föntebb a Dob
reczeni Legendáskönyvben kiemeltük az ENNEHÁNY
szót, melyet Toldy Ferencz társunk, a régi nyelvem-
lékekben, valamint általán a magyar nyelvészetben
legjelesb tudósaink egyike, azon könyvhöz függesztett
szótárban maga az enne, azaz ennyi szó alá soroz.
Azonban vannak több példáink is. Gr. Eszterházy
Miklós nádor írja 1638-ban Győrmegyéhez küldött
levelében : „Fogyatkozás ne essék miátok, mivel már
szöktenek is ENN1HÁNYON el közölök." (Magyar
Történelmi tár. VIII. kötet 136. lapon). Szalay Ágos-
ton 400 magyar levele közt egy 1557-diklben (248-
lapon) olvassuk (az eredeti Írásmóddal) : „Sokaygh
warek wramra $i n-raeuyhan cztendey," (azaz sokáig
várék uramra ő n[agyságá]ra enihán esztendei, azaz
esztendeje). Az ént itt is = ennyi, mint több száz
példában. Ezekből tehát világos, hogy ,nehány' v.
tájdivatosan : ,nihány,' régentc : ennehán v. ennihán,
azaz ennyi-hány volt. A többi idevonatkozó szó is
hasonló öszvetétellel keletkezett, ú. m. néha = enné-
ha, mai kiejtéssel : ennyi-ha, néhol = enné-hol,
ennyi-hol, némely = cnné-mely, ennyi-mely, némi
= enné-mi, ennyi-mi, s a régies néki = enné-ki,
ennyi-ki. Különösen idevágnak a Tatrosi codexben
azon példák, melyekben nyt helyett is ennyi áll, pl.
kevés-ennyi, e helyett: kevésnyi, ez-cnnyi, e helyett:
eznyi v. ennyi. 'Az egynéhány, egynémely szókról pe-
dig azt véljük, hogy azok vagy a nyelvérzés elhalvá-
nyulása miatt ,ennébany,' ,ennémely'-ből ferdiiltck el,
vagy pedig ezekben az e^y-nek nem határozott, ha-
nem határozatlan (= valamely) jelentése van, mint
sok más esetben, és a ,nehány,' .némely' szók nagyobb
határozatlanságát akarja kiemelni.

NÉHAI, (né-ha-i) mn. tt. néhai-t, tb. — ok. 1)
Ami egykor létezett, múlt időbeli. Néhai jó napok,

boldog idSk. 2) Némely kori, némely időbeli, nem sok-
szor, nem gyakran levő. Néhai rótt kedve mait biít-
komornak tartják öt. 3) Személyre vonatkozva ám.
megholt. Néhai édes apám. A hai ám. idői, időbeli, s
ugyanezen értelem rejlik a hai fari, v. hát bái régit,
egykorit jelentő szókban. V. ö. NÉHA.

NÉHAKOR, (né-ha-kor) ih. Él e szóval Falndi
ezen értelemben : néha. Itt az idő fogalma kétszere-
sen benfoglal tátik , t. i. a ha és kor szókban. V. ö.
NÉHA.

NÉHA-NÉHA, (néha-néha), a ,néha' szó kettói-
tetése, s ennek az értelemben súlyosbítása; hasonló
hozzá alakban és jelentésben : olykor-olykor; öszre-
tételben pedig: hébekorban.

NÉHÁNY, NÉHÁNY, (né-hány) névmás, tfc«f-
hány-at. Tájdivatosan és sokszor a régieknél is : m-
hány. Többes helyett rendszerént a gyftértelmfi ha-
tárzó néhányan használtatik. Jelent határozatlan ki-
sebb számot bizonyos egészből, sokaságból, s ám.
nem mind, nem sok, nem gyakori. Néhány embert lát-
tam csak az utasán. Néhány szép ház van e váróiban.
A mükiállítátban néhány mű igen jelet. Néhány óráig,
nem egész nap. Régen nagyobb sokaságot is jelentett
„Isten tartsa meg kegyelmedet jól egfsigben (egész-
ségben) nihán esztendeigh." (Levél 1552-ből. Szála/
Ág. 400 m. L). Maga elé veszi az egy szót is : egyné-
hány, vagy egynéhány. „Te k(egyelmed) és (is) meg
fog zálagomra (zálogomra) ednihány éter forinttal
segítenie." (Levél 1557 körül. Szalay Ág. 400 m.
1. 222. lapon). „Nemhogy engen (engem) egyniha
(így) ezer forintra hinnének meg, de még csak egy
nihán forintra sem hinnének." (Ugyanott 123.
lap.). V. ö. NÉHA.

NÉHÁNYAN, NÉHÁNYAN, (né-hány-an) ih.
Személyekre vonatkozik, s ám. bizonyos sokaságból
némelyek, nem sokan. Néhányan ismerőseim közül. A
tanulók kőtől néhányan meghaltak. ,Egy' szóval öszvc-
téve : egynéhányan, v. — neAdnyan. V. ö. NÉHA, és
NÉHÁNY.

NÉHÁNYSZOR, NÉHÁNYSZOR, (né-hány-
szor) ih. Néhány ízben, nem mindég, nem sokszor,
nem gyakran, olykor-olykor. Néhányszor S i* elmegy
a színházba. Havonként néhányszor meglátogatni vala-
kit. ,Egy' szóval öszvetéve : egynéhányszor v. egynt-
hánystor. „Ez pediglen nem echer (cczer, azaz egy-
szer) volt, hanem egyniánszor." (Levél 1553-bóL
Szalay Á. 400 m. L). V. 6. NÉHÁNY.

NÉHÁNYSZORRA, NEHÁNYSZORRA, (né-
hány-szor-ra) ih. Néhányszor eléforduló esetre, né-
hányszor vett ízben. Ét néhánystorra elég lett. B mtm-
kát néhánystorra elvégetheted. V. ö. NÉHÁNY.

NEHENY, (neh-eny) fn. tt neheny-t, tb. — ék.
Mindenkor az erény (platin) kíséretében eléjövS nehéz
és nemes fém, mely minden érczcaaládba tartozó fémek
között legnehezebben ömlik meg, a legerősebb sa-
vakban, magában az úgynevezett királyvízben is fel-
oldhatatlan és minden eddig ismeretes testek között
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legsúlyosabb; ennélfogva neveltetett magyarul ne-
henynek. Latin neve: Irídium. (Török Jóuef tanár).

NEHÉZ, NEHÉZ, (neh-éz v. — ez; l. a czikk
végén) mn. tt. nehez-et. Bagos állapotban rendesen
rövid, mint: nehezek, nehezebb, nehezedik, neheztel,
nehtten, nehetOl, nehezei, nehetU, nehezék. Kivétetnek:
nehézkes, nehéuég stb. Általán nehéznek mondatik min-
den, ami nagyobb erőfeszítésbe kerül. 1) Aminek nagy
súlya van, amit mozdítani, emelni, hordozni, szállítani
csak nagyobb erőködéssel lehet. Nehé* szekér, hintó.
Nehét mettvat, titok, tant. 2) Amit véghez vinni nem
könnyű, minek eszközlése több erőt igényel a szo-
kottnál. Nehé* munka. Nehé* feladat. Nehé* ttántát.
Nehé* kérdétre nehé* a válón. Nehét értelem. 3) Ke-
délyre és testi lelki épségre vonatkozva, ami nyo-
masztó, kellemetlen, fájdalmas szenvedéssel járó.
Nehé* kedvU, búskomor. Nehéz erkSlctü, rósz kedvű;
társaságkerülő. Nehét ItWaét. Nehé* emésztés. Nehé*
italát. Nehé* hvgyotát. Nehét hallat. Nehé* ttag. Ne-
hé* kórtág, v. nyavalya. Nehét nevén venni valamit,
ám. rósz nevén, kedvetlenül, roszalva. „Hogy mivel
Csáni uram se vennéje ezt jövendőbe és kfegyelmed)
nehéz nevén." (Levél 1550-ből. Szalay A. 400 m.
1.). 4) Terhet jelentő főnévül vétetik személyragos
állapotban. Nehezemre, nehezedre, nehezére van vagy
étik. Ne legyen nehetedrc, ha kérlek. 5) Néha ám. kése-
delmes, lassú. Nehét járat, nehé* ló. Nehés fitetS.
Mind ezen jelentésekből az tűnik ki, hogy a nehét
szóban alapfogalom az erőkődés, erőfeszítés s némi
ellenszegülés. Mellékfogalom a súlyosság, s ellentét
a kőnnyfiség. Ha e szónak elemzésében az erőködés fo-
galmából indulunk ki, akkor az ám. neh-et, melynek gyö-
ke neh, képzője pedig e*, olyan, mint az idv-et, nár-at,
ig-at, kop-att, dob-at*, ctup-att, hor-patz stb. szókban
eléfordnló «, ős, v. ett, ott, melyeknek megfelel a
susogó a», ét, öt, ét, 8* képzőcsoportozat; s a neh
rokon a nyeg (v. nyék) nySg igékkel, mi szerént
neh-ez (neh-es) annyi volna, mint nyögéssel (nyeke-
géssel) járó, nyögést okozó, nyekgető. Ily fogalom
lappang ezen szóban tokon, pl. zokon esett neki tan.
nehezen, fájdalmasan, melyhez oly rokon a zokog, mint
a nehézhez a nyeg, nySg, és csakugyan valamint a zo-
kogás nagyobb fájdalomra mutat, mint a nyögés,
hasonlóan a zokon esett neki, több mint: nehezen esett
neki. A Tatrosi codexben: nehéz (az utóbbi e is rö-
vid, mi az elemzésnek is jobban megfelel) : „Mely
nehéz, kik pénzt varnak (bírnak) Istennek országába
bementnek." Mandsu nyelven : nícha.

NEHEZBÉDÉS, (neh-ez-b-éd-és) fa. tt nehéz-
bedés-t, tb. —ék, hann. szr. —e. Állapot, vagy szen-
vedés, midőn valami, vagy valakinek sorsa nehezbe-
dik. V. ö. NEHEZBÉDIK.

NEHEZBÉDIK v. NEHEZEBBÉDIK, (neh-ez-
b-éd-ik v. neb-ez-ebb-éd-ik) k. m. nehe*béd-tem, —tél,
—t'tt. 1) Szokottnál nehezebbé leszen, súlya, terhe
öregbedik, növekszik. A ruha nehetbedik, ha átázik.
2) Több munkába, erőködésbe kerül. EtSt időben
nehetbedik át utasát. „Ezennel nehezebbedni fognak
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az dolgok." Gróf Eszterházy M. nádor 1644-ben).
3) Több fájdalommal, szenvedéssel jár. Nyavalyája
nehttbedik. V. ö. NEHÉZ.

NEHEZBÍT, NEHEZEIT, (neh-ez-b-ít) lásd
NEHEZÍT.

NEHEZBÜL, NEHEZBÜL, (neh-ez-b-fil) őnh.
1. NEHEZBÉDIK.

NEHEZBÜLÉS, NEHEZBÜLÉ3, (neh-ez-b-
fll-és), 1. NEHEZBÉDÉS.

NEHEZEBBÉDIK, (neh-ez-ebb-éd-ik) 1. NE-
HEZBÉDIK.

NEHEZEBBÜL, (neh-ez-ebb-CU), 1. NEHEZ-
BÜL, NEHEZBÉDIK.

NEHEZECSKE, (neh-ez-ecs-ke) mn. tt nehe-
tectkét. Egy kissé nehéz. Máskép: nehétke.

NEHEZEDÉS, (neh-ez-éd-és) fn. tt nehetédét-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn nehezedik
valami. V. ö. NEHEZEDIK.

NEHEZEDIK, (neh-ez-éd-ik) k. m. nehezed-
tem, — tél, —ett. 1) Súlyos, terhes leszen, megszűnik
könnyű lenni, aláfelé kezd nyomulni, húzódni. A gytl-
mtílcs-lepte faágak nehezednek. A tUrU felhők a hegy-
ormokra nehezednek. A fáradt ember rá nehezedik tár-
tára. 2) Oly állapotba jő, mely erőfeszítést kivan.
Munkája nehezedik. A* utatát rótt időben nehezedik.
3) Fájdalmassá, szenvedővé válik. Állapota, torta ne-
betedik. Minthogy a nehezedés némi folytonos erőkö-
déssel jár, innen rendesen megegyezik vele a másod-,
fokú nehetbedik. V. ö. NEHÉZ.

NEHEZÉK, (neh-ez-ék) fn. tt nehesék-ét, hann.
szr. —e. Gyógyszerészeknél a latnak egy negyede.
Egy latban négy nehezék van. (Drachma). A gyógy-
tteréstek nehezékében hatvan ttemer (granum) van.

NEHEZÉRNYI, (neh-ez-ék-nyi) mn. tt nehe-
zéknyi-t, tb. —ék. Minek sulymértéke egy nehezéket
nyom. V. ö. NEHEZÉK.

NEHEZEL, (neh-ez-el) áth. m. nehetel-t v. ne-
hetléít, htn. —ni v. nehezleni. 1) Valamit súlyosnak,
terhesnek tart Ezen üti tálkát nehetlem. A kattálátt,
kapálást nehezleni. 2) Rósz nevén, nehezen vesz va-
lamit, nem tetszik neki. Nehezít, hogy elmellötték.
Ne nehezeid, hogy leveledre keton válaszoltam. „Lát-
ván az Szíz Mária ő szent fiát, hogy immár mindö-
nöstfil fogva megfogyatkozik vala, és semmit nem
mond vala neki, nehezelvén, hogy a tolvajnak szólna,
igen meg kezde nehezülni." (Nádorcod.). így a Tat-
rosi codexben: „Mit nehezeitek e nemberire?" A
Verbőczi István előtt 1523-ban kötött egyességben:
„Énnekem megbocsássad, az mit ebből én reám ne-
hezeknél." Ismét: „Hogy ha mi fáradságod és köl-
séged (költséged) ez dolog miatt volt én reám érette
ne nehezei" (nehezely azaz nehezelj). „Bizonyára
nehezeit uram the kegyelmedre." (Levél 1556-ból.
Szalay Ág. 400 m. levél). „Ügy értem, hogy Zríni
uram nehezei Csáni uramra." (Levél 1559-ből.
Ugyanott). V. ö. NEHEZTEL.

NEHEZELÉS v. — NEHEZLÉS, (neh-ez-el-és)
fn. tt nehezelés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvés,
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vagyis nyilatkozás, melynél fogra valamiről kijelent-
jük, hogy terheinek tartjuk, vagy hogy nincsen tet-
szésünkre. V. ő. NEHEZEL.

NEHEZELG, (neh-ez-el-ég) önh. m. nehe-
zei-gélt, htn. —ént. L. NEHÉZKÉDIK. 2).

NEHEZELL, (neh-ez-el-el) áth. m. nehetell-étt,
htn. —eni. L. NEHEZEL, 1).

NEHÉZEMÉSZTETÜ, (nehéz-emésztetű) ős*,
mn. Mondjak étel-, eledel-nemüekről, melyeket a gyo-
mor nehezen emészt meg. V. 5. EMÉSZT.

NEHEZEN, (neh-ez-en) ih. 1) Bizonyos suly-
lyal, teherrel erőködre. Neheten vinni, emelni, kátni
valamit. 2) Fájdalmasan, szenredőleg. Neheten lehel-
ni, betfélni, ttOlni. Neheten hugyotni. Neheten járni.
Neheten-lehét (= lehelé*), nehezen huddát (= hngyo-
zás) eléjönnek Molnár Albertnél. Nehezen-valamennyi-
rt, (ma : kisíé nehezen), ugyanott 3) Kedvetlenül,
rósz szírrel. Neheten venni valamit. 4) Alig, aligha.
Neheten hittem, hogy jó vége legyen. Neheten jönnek el
a várt vendégek. Neheten alkuleik meg két eb egy kon-
cton. (Km.). Ha eddig nem fitttett, már ezután nehezen
fizethet.

NEHÉZERKÖLCSÜ, L NEHÉZKEDVÜ.
NEHÉZÉRTELMÜ, (nehéz-értelmű) ősz. mn.

1) Amit akár fellengzős, akár elront, akár bonyoló-
dott, akár homályos volta stb. miatt világosan ész-
szel felfogni nehéz. 2) Mondják emberről, ki nehéz
felfogású.

NEHEZETHALLÓ, (nehezet-halló) ősz. mn.
Kinek nagyon kell fülébe kiáltani, ha azt akarjak,
hogy meghallja, siketecske, lámpértos, nagyothalló.

NEHÉZFEJÜ, (nehéz-fejű) ősz. mn. Tompaeszü,
kinek, mint mondani szokás, nehezen lehet valamit
a fejébe remi, lássa felfogású.

NEHÉZHALLÁS, (nehéz hallás) ősz. fn. Álla-
pot, vagyis érzéki hiba, midőn valaki nagyot hall,
azaz, siketecske, s mint néhutt mondják, lámpértos.

NEHÉZHALLÁSU, (nehéz-hallású) ősz. mn.
1. NEHEZETHALLÓ.

NEHÉZHITELÜ, (nehéz-hitelű) ősz. mn. Aki-
nek vagy amit nehéz hinni, kevés hitelességgel biró.
Nehézhitelu történetíró. Nehézhitelu, dolgok etek.

NEHEZÍT, NEHEZÍT, (neh-ez-ít) áth. m. nehe-
ztí-élt, htn. —ni r. —ént, pár. —t. Valamit nehézzé
tesz. A vatabronet nehezíti ás edényt. A tár nehexíli
a* utatátt. Az akadályok nehezítik a munkát. Bizonyos
körülmények nehezítik a beteg javulátát. V. 8. NEHÉZ.

NEHEZÍTÉS, NEHEZÍTÉS, (neh-ez-ít-és) fn-
Cselekvés, mely átal nehézzé tétetik valami. V. ö-
NEHEZÍT.

NEHÉZRE, NEHÉZRE, (neh-éz-ke) 1. NEHE-
ZECSKE,

NEHÉZKÉDÉS, NEHÉZKÉDÉS, (neh-ez-kéd-
és) fa. tt. néhétkédét-t, tb, —ék, harm. szr. —e.
Állapot, vagy tulajdonság, melynél fogva valami v.
valaki bizonyos irányra, vagy helyre nehezkedik.
Y. ö. NEHÉZKÉDIK.

NEHÉZKÉDIK, NEHÉZKÉDIK, (neh-«z-ked-
ik) k. m. nehetkéd-tem, —tél, —üt. 1) Felható ragu
viszonynévvel ám. súlyával, terhével ráereszkedik,
rányomni valamire vagy valakire. SonySkkel a* au-
tóira nehetkedni. Valakinek vállára nehezkedni A etó-
naknak egyik oldalára nehetkedni. 2) A világtestek
járására vonatkozólag ,felé' névatóval ám. bisonyot
test irányában húzódik. FSldUnk a nap felé nehezkt-
dik. Ugyanezen értelemben mondják a világtestek
egye* részeiről, pL foldgSmbUnkOn minden tett afüU
középpontja f elé neheAedik (gravitat); miskép: nekézWc.

NEHÉZKEDVÜ T. —KEDVŰ, (neMs-kedvü)
ősz. mn. Bdskomor, kinek kedvét találni, valamit
kedvére tenni, kedvében járni nehéz. Nehézkedvü ve*
ember. Szokottabban: nehéz természetű.

NEHÉZKEDVÜSÉG, (nehéz-kedvüség) ősz. fa.
Magába zárkózott, mogorva kedélyi állapot, vagy tu-
lajdonság, búskomorság.

NEHÉZKES, (neh-ez-ke-es) mn. tt ndutkét-t,
r. —tt, tb. —ék. Mi a maga nemében nehezebb va-
lamicskével, mint lenni szokott, vagy lennie kellene;
több aprónemfi akadálylyal járó. Nehézkes fegyver,
bot. Nehézkes járat étik a bokrok kStSU.

NEHÉZKES, (neh-éz-k-es) mn. tt nehétkett v.
—ét, tb. —ék. 1) A régieknél szokottabban, de mi
ritkábban mondják némberről, midőn améhébe foga-
dott gyermeket viseli. Nemesebb kifejezés, mint a
népies terhet. Nehézket a feletége. Hogy megadni S
adóját Máriával, S neki menyetett nehéztet f életágévá.
Mfinch. cod. Luk. II. 5.). Hogy bévaUaná magát Má-
riával, S neki jegyeztetett nehézket feletégével. (Káldi
Luk. II. 5.). Ma szokottabban: vitelfo; más nőstény-
állatokról pedig azt mondják: hasas. 2) Húsosabb
tömege, általán aránylag nagyobb nehézsége miatt
kissé ügyetlen, alkalmatlan, lassú. Nehétket ttttí,
Nehézket ember. Nehézkei járat.

E szónak elavult törzsöké hihetőleg: nehétk, t
ez az oka, hogy képzőjének hangzója rövid. Képző-
dés! fokozata: nehéz, nehézk, nehézkei, nehétkettfg,
épen ügy, mint ezeké: tövit, tövitk, tövitket; viaa,
viaitk, viatzkot; varat, varaik, varaikot, módosítva:
varactkog. Egyébiránt úgy is elemezhető, hogy a ne-
hézkes v. nehézket kicsinyezőnek az utóbbi Snhangzi
megrövidülésére! módosult változata.

NEHÉZKESÉDÉS, (neh-éz-k-es-«d-és) fn. tt
nehézkesédéft, tb. —ék, harm. szr. —e. l) Némber
állapota, midőn magzatot fogad méhébe; köznépie-
sen : terhesedét, teherbe étét. 2) Kisség ügyetlenné le-
vés. V. ö. NEHÉZKES.

NEHÉZKESEDDÉ, (neh-éz-k-es-éd-ik) k. m.
nehézkeséd-tem, —tél, —éti. 1) A nőaeemély magza-
tot fogad méhébe, riselőssé lesz, teherbe esik. 3)
Kisség ügyetlenné, lassúvá leszen. V. ö. NEHÉZKES.

NEHÉZKESEN, (neh-éz-k-es-en) ih. 1) Terhes
állapotban. 2) Kissé ügyetlenül, tanyán.

NEHÉZRESÍT, NEHÉZRESIT, (neh-éz-kes-ít)
áth. m. nehétkeiít-étt, pár. —*, htn. —m r. —em. 1)
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Nómbert nehézkessé tesz; köznyelven: teherbe ejt,
aljann sióivá: feletinái. 2) Kisség ügyetlenné vagy
tanyává tesz. V. ő. NEHÉZKES.

NEHÉZKESÍTÉS, NEHÉZKESITÉ8, (neh-éz-
k-es-ít-és) fia. tt nehézkestiés-t, tb. —ék. harm. szr.
—e. 1) Cselekvés, vagyis elhalás, mely által a férfi
eszközli, hogy a nő magzatot fogadjon méhébe, hogy
teherbe essék. 2) Kisség ügyetlenné v. tanyává tevés.

NEHÉZKESSÉG, (nch-éz-k-es-ség) ín. tt. ne-
hétkettég-et, harm. szr. —e. 1) Nehézkes állapot, mely-
ben oly nő van, ki magzatot méhébe fogadott; vise-
lösuég, terhesség, 3) Kissé ügyetlen vegy tanya álla-
pot vagy talajdonság.

NEHÉZKÓR, (nehéz-kór) ősz. fn. 1. NEHÉZ-
KÓRSÁG.

NEHÉZKÓROS, (nehéz-kóros) ősz. mn. Ki ne-
héz kórságban szenved, máskép: nyavalyatörSt, V.
ö. NEHÉZKÓRSÁG.

NEHÉZKÓRSÁG, (nehéz-kórság) ősz. fn. Bor-
zasztó nyavalya, melytől a szenvedő elveti magát,
erőé rángatódzásokkal és görcsökkel küzdik, szája
babzik stb. Máskép : nehéznyavalya, nyavalyatorét,
vagy egyszerűen : kórság. E kórságról azt szokták
mondani, hogy töri, kitöri az embert.

NEHÉZKÓRSÁGOS, (nehéz-kónágos) ősz. mn.
L. NEHÉZKÓROS.

NEHÉZLÉS v. NEHEZLÉS, (neh-éz-el-és) fn.
tt. nehéslét-t, tb. —ék. 1) 1. NEHEZELÉS. 2) 1.
NEHÉZKEDÉS, 2).

NEHEZÜK, NEHÉZLIK, (neh-éz-1-ik) k. m.
nehál-étt, hta. —eni. L. NEHÉZKEDIK, 2).

NEHÉZLOVAS, (nehéz-lovas) ősz. fn. Katona,
ki a nehézlovassághoz tartozik. V. ö. NEHÉZLO-

,VASSÁG.
NEHÉZLOVASSÁG, (nehéz-lovasság) ősz. fn.

Részint a lófajoknál, részint a különböző fegyverze-
teknél fogva a lovas katonaságnak némi eltérésekkel,
bárom faját szokták megkülönböztetni, ú. m. nehé*-,
közép és kSnnyülovattágot (francziául: cavaUerie de
réterve, de ligne ét légére). Az első osztályt alkotják
a vértetek (Kűrassiere), akik vérttel, vagyis idegen-
szerű néven pinczéllal vannak ellátva; a 2-ikat a
dudások (Ulanen, Francziaországban a dragonyosok
is, alkalmasint a .dragon-,' azaz sárkánytól, mint ré-
gebben ezeknél divatozott hadijeltől); a 3-ikat a hu-
szárok, néhol a dragonyosok, mint úgynevezett köny-
nyű lovasok (chevau-légers), Ausztriában és Orosz-
országban a dzsidások, s ahol alkalmaztatnak a lovas-
vadászok (chasseurs), Oroszországban a kozákok stb.
Poroszországban a dsidások is a nehéz lovassághoz
számíttatnak.

NEHÉZNYAVALYA, (nehéz-nyavalya) ősz. fn.
I. NEHÉZKÓRSÁG.

NEHÉZNYAVALYÁS, 1. NEHÉZKÓRSÁGOS.
NEHÉZSÉG, (neh-éz-ség) fn. tt. nehéttég-ét,

harm. szr. —e. Állapot vagy tulajdonság, midőn va-
lami nehéz, minden jelentéseiben véve a nehéz tör-

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

NEHÉZSÉGEL, (neh-éz-ség-el) áth. m. nehétté-
gel-t. Nehézséget azaz kifogást vagy panaszt tegzen
valami ellen. Nehézségeit Ítélet.

NEHÉZSÉGÉS, (neh-éz-ség-és), mn. tt nehéz-
ségűt, v. —ét, tb. —ék. 1) Sok erőkődésbe kerülő,
sok akadálylyal járó. Nehézségei vállalatba kapni. 2)
Nehézkórságban szenvedő. V. ö. NEHÉZSÉG.

NEHÉZ-SZAGÚ, (nehéz-szagn) ősz. mn. A
szaglást idegekre igen erősen ható, különösen kelle-
metlen biizü. Nehéutagú hugyag, terpentin, olajat
mázak.

NEHEZTEL, (neh-ez t-el) önh. és áth. m. ne-
heztel-t. Valamit rósz nevén vesz, oly dolog gyanánt
tekint valamit, mely a kedélyre nyomasztólag hat, s
mintegy ránehezedik. Jelenti a haragnak alsóbb
fokát, mely fájdalmas és boszns nemtetszés által
nyilatkozik. Képzésére nézve ugyan az átható igék
neme alá tartozik; de csak a tárgyra viszonyítva
átható, személyre viszonyulva pedig csak önhatólag
divatozik, pl. neheztelni valamit. Neheztelni valamiért,
valakire. Nehezteli (azt), hagy elmeitöltetett. Kérlek,
ne ne heztelj rám.

„A más veszedelmét kedvesen szemléli,
Előmentét pedig nagyon nehezteli."

Nagy-Kúnság romlásáról. 1698. (Thaly K. gyűjt).

Rokon vele jelentésben a régiesebb nehezei. A nyelv-
basonlat után indulva talán állíthatjuk, hogy létezett
hajdan nehed, és nehezt ige, mert a neheztel alkalma-
sint oly származék a nehezt törzsökből, mint engesz-
tel az engettl, marasztal a maratzt, vigatztal a vigaszt
torzsökökből, és valamint van ezeknek megfelelő en-
ged, marad, vigad; hasonlóan lehetett, vagy lehet:
nehed, mi annyit tenne, mint súlyos terhes állapotban
van ; és így a nehed és nehéz között oly viszony lé-
teznék, mint a kőpad és kopasz, ragad és rágott, szá-
rad és száraz között V. ő. NEHEZTELÉS.

NEHEZTELÉS, (neh-ez-t-el-és) fn. tt nehezte-
'ét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. A nemtetszésnek azon
neme, mely némi helytelennek vélt tett vagy szó vagy
épen bántalom, sérelem ellenében nyilatkozik, mely
a kedélyre kellemetlenül hat, de a haragvásnál szelí-
debb. A neheztelés alapját sokszor méltatlanságok,
a nemesebb érzésen, az öntudaton, s nemes büszke*

49»
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cégen ejtett sérelmek stb. teasík. „Nem tudom, ha
vagyon-e kegyelmednek hírével, de Lengyelország-
ban a nagy emberek között is nagy híre vagyon,
hogy nem kissebb okot adott volna másoknál ke-
gyelmed a tatároknak Lengyelországra való menete-
lekre is; kiért .... nagy nehezteléat vettek föl."
(Őr. Eszterházy M. nádor Rákóczy György erdélyi
fejedelemhez 1644-ben).

NEHÉZTERMÉSZETÜ, ősz. fn. L NEHÉZ-
KEDVŰ.

NEHÉZTESTÜ v. —TESTŰ, (nehéz-testö) ősz.
mn. Mondják emberről, és más állatról, ha aránylag
nagy húsos teste miatt lassabban mozog, több erőkő-
désébe kerül neki a járáskelés, másképen : nehétket;
1. NEHÉZKES, 2).

NEHÉZTESTÜSÉG, (nehéz-testUség) ősi. fa.
Tulajdonság, midőn valaki nehéztestü. Nehéttetttitége
miatt alig bír a lépotSn fölmenni. V. ö. NEHÉZTESTÜ.

NEHEZÜL, NEHEZÜL, (neh-ez-ül) önh. m.
nehezült. Nehézzé leszen, súlya, terhe nő, vagy sok
erőfeszítést kivan, vagy akadályok gördülnek elébe.
Egy év alatt hútz fonttal nehesOU. Az utak ötttzel ren-
desen megnehezülnek. Átv. ért személyre viszonyulva :
nehézszivü leszen; dolgokra: súlyossá, válságossá,
vészessé válik. „Látván az Szíz Mária ő szent
fiát. . . igen meg kezde nehezülni." (Nádor-codex).

„Megnehezült az idők viharos járása fölötted,
Óh haza."

Vörösmarty.

NEHÉZV1ZELÉS, (nehéz-vizelés) ősz. fa. Kó-
ros állapot, midőn valaki bizonyos akadályok, pl.
budbólyag-görcsök, hudcsőszükűlés, hudhólyagkő
miatt csak erőködve, vagy fájdalmasan képes vizelni.

NEHOGY, (ne-hogy) ősz. ksz. Óvakodó, vagy
ovakodtató jelentése van, mely által mintegy figyel-
met gerjesztünk bizonyos rósz, kedvetlen, veszélyes
dolog ellen. Siett, nehogy rád boruljon a tötét éj. Ne-
hogy gyávának mondjanak, elmegyek a harctba. Vi-
gyáu, nehogy bajod legyen. Az ily mondatokat így is
lehet módosítani: Sieti, hogy rád ne boruljon át éj;
hogy gyávának ne mondjanak f hogy bajod ne legyen.
Egyébiránt első alakban a mondatok, úgy látszik,
nyomatosabban hangzanak.

NÉHOL, (né-hol) helybatárzó. Némely helyen,
nem mindenfitt, nem sok helyen, itt-ott E* évben né-
hol igen jó, néhol pedig nük gabonatermét volt. Néhol
igen ttép, nemei gyümölciöt termeuíenek. Másképen
mind általán, mind tájdivatosan: néhon v. néhun v.
néhott v. néhuU; amint t i. maga a ,hol' szó is tájdi-
vatosan hon v. hun is; hott pedig alkalmasint a ,ho-
lott' módosulata; 1. NÉHOTT.

NÉHON, (né-bon) L NÉHOL.
NÉHOTT, (né-h-ott v. né-holott), helyhatárzó.

Értelmére ám. néhol, azaz, némely helyen, nem min-
denütt, nem sok helyen. Alkotó részeinek utóbbika

vagy ott (né-ott), a h csak öszvekötő hang lévén ;
vagy holott (né-holott) mely az öszvetételben jobban
egybeolvadott. Tájszokásilag néhait, mint: mát, mát-
utt, e helyett imatoU.

NÉHOVA, NÉHOVÁ, (né-hova) helyhatáno, e
kérdésre, hova t Némely helyre, több helyek közöl
valamelyikre, egyikre-m ágikra, erre-arra.

NÉHUN L NÉHOL.
NÉHUTT 1. NÉHOTT.
NEJ l. NÁJ.
—NEK, (1) a névmódosító illetőleg viaconyragok

még pedig különösebben a belviszonyt jelelő ragok
egyike, mely a magyarban mindig csak egyik belvi-
szonyt t i. a tajáti vistonyt jelöli, s ezért sajátító
ro^-nak neveztetik, mely viszonyt más nyelvekben
rendszerént az úgynevezett genitivus fejezi ki, azon-
ban a magyar itt is jóval szabatosabb sok más nyel-
veknél. T. i. a nyelvbölcselők azt tanítják, hogy a
genitivusi viszony eredetileg a ,honnan' kérdésnek
felel meg. Azonban a magyar nyelvben a külső vi-
szonyt jelentő vagyis a tulajdonképeni helyragok a
sajátítótól egészen különálló ragok, s ezek is egy-
mástól határozottabban megkülönböztetvék mint bár-
mely más nyelvben, s a ,honnan' kérdésre, helyre ét
időre vonatkozva, az egyszerűek közt -Ml -bSL, -tíl
•tol ée -ról-röl ragok segítségével felelünk, névutó-
kul pedig e kérdésre felelő még számosabb helyvi-
szonyt jelentő szókkal bírunk, pl. alól, felöl, meöőf,
mögol. A sajátító nek ragra nézve mind régibb, mind
újabb nyelvészeink két tévedésben vannak, axt állít-
ván 1-sőben, hogy azoa nek mint sajátító rag legtöbb
esetben tetszés szerént elhagyathatnék; 2-odszor,
hogy azon ,nek' rag nem más, mint a tulajdonító
(dativusi) nek volna. Ezen tévedéseket e következők-*
ben mutatjuk ki. Lássuk mindenekelőtt a nek műkö-
déseit A ,nek' rag, mint mondók, mindig csak belvi-
szonyt fejez ki a magyarban, melyet egy szóval aa-
játi viszonynak nevezünk. Ilyen viszony van pedig
főképen 1) a birtokos és birtok között, pl. a Marnak
ura, (vagy a hátnak át ura) és megfordítva is : Péter-
nek (mint birtokosnak vagy tulajdonosnak) a háxa;
2) az egész és rész között, pl. a* atttalnat a Uba, a
hámok a teteje; 3) a törzs és származék között, pl.
át apának a gyermeke, és megfordítva is: a gyermek-
nek a* apja ; 4) az ok és okozat között, pl. mennynek
ét földnek teremtSje. Mielőtt a,nek' eredetét fejteget-
nők, meg kell említenünk, hogy a föntebb! példák-
ban a nek, ha az első szóhoz ragasztatik, gyakorta
kimarad ugyan ú. m. a Mt ura, Péter háta, a* atttal
lába, a hát teteje, át apa gyermeke, a gyermek atyja,
a menny ét föld teremtSje ; de ez minden egyes eset-
ben szabályszerűig történik. T. i. itt is főképen a
hangsúly szerepel, melyre eddigi nyelvészeink kevés
vagysemmi figyelmet nem fordítanak. Ha az erős hang-
súly a sajátító raggal ellátott szó gyöktagján fekszik,
ekkor és csak ekkor van helye az elhagyásnak; ha pe-

; dig a személyragos szón, akkor a nek (v. nak) bán-
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n&Iata épen nem mellőzheti), pl. ebben: a ház tetejét
látom, az erős hangsúly a ház szón fekszik, s a mondat
azt teszi: a ház az, (nem a templom, csfir, istálló stb.)
melynek tetejét látom; ha pedig ezt mondom: a
hátnak tetejét (vagy az utóbbi mellett szintén névmu-
tatóra! : a hátnak a tetejét) látom, azt teszi: a há-
zon a tető az (nem annak oldala vagy eleje stb.)
melyet látok. E példákat minden magyar fül érezni
fogja, B az eredeti (nem fordított) régi nyelvemlékek-
ből számtalan példával szolgálhatnánk; de elég le-
gyen a jelen népnyelvre, különösebben (a Kriza J.
gyűjtötte) székely népmesékre hivatkoznunk: „A ki-
nek a ttájából a láng hét ölnyére szakad." (400. L).
„Palkót a gardájának^rfijaélíüttotí\kon.u (402.1.).
„ Az ördögök éjjeli beszégygye annak a váratnak vít-
tdmtigérol szóllott." (404. 1.). „Nagy szorgosan hát
a forrást bedugó kőnek kiásásához fogtak." (405. L).
„Ezek az attyik orttágának hat havasát mind essze-
vadászták." (406. 1.). „Hármanmenjenek háromfelé
a havasnak három nyilasán." (U. o.) stb. stb. Vannak
mégis magyar nyelvészek, kik azt álliták, hogy a
népnyelv közvetlen a vonzó név (nőmén regens) előtt
sohasem használ sajátító net-et Ha kell, akár száz
példával szolgálhatunk még Kriza gyűjteményéből, ki
mindent a népies elbeszélés után írt le. Ugyan ily
esetben a sajátító esetben levő név a másiknak utána
iá jöhei „Eligazítom a baját a hüván köjtHmek."
(U. 0. 396. L). „Lakon Sajó-S*entpéternek.<í (Sajó-
Szentpéteriek végezése 1403-ban.)

Ellenben midőn szabályszeriileg van elhagyva
a sajátító ,nek', lássuk Kriza meséiben minden kere-
sés nélkül a legeiül található példákat „Mi az apám
uram ? Az a kiráj fellegvára, feleié az óriás." Azaz
a kiráj, nem más fellegvára; az erős hangsúly a ,ki-
ráj* szón fekszik. „Az óriát tariamyája kilencz bi-
balbőrből vót csinálva." Az .óriás* (nem más) tarisz-
nyája; az erős hangsúly az ,óriás' szón fekszik. „A
nagy fákat a kiráj udvarán mind kaszajba
(kasaiba) rakták." A kiráj udvarán, nein másén stb.
rtb. így megy ez folytonosan. Ha egymás után két
sajátító rag fordulna elé, az elsőbbik hagyatik el:
„Egy fertáj óra múlva őt az óriás a kiráj udvarának
a kapuja előtt letette" ; azaz itt is a föntebb! szabá-
lyok szerént is a ,király< és ,kapuja' szókon fek-
szik az erős hangsúly. Elhagyathatik pedig a sza-
bályhoz képest a sajátító rag annálfogva is, mert a
magyarban az így viszonyított szót mindig személy-
rágós, jobban birtokragos szó követi, pl. ezen viszo-
nyításban Péter háta ,háza' azt teszi: ház-övé, tehát
itt is tisztán ki van fejezve maga a birtokviszony; így:
ha* teteje, gyermek apja stb. A törökben is agha at-i
(= úr lov-a, az »' t. i. ott is birtokrag, mint1 gyak-
ran a magyar népnyelvben pl. pént-i, büe-i) és agha-
nün at-i (= az úrnak a lova); az elsőre mondja
Kollár: illnd enim affixum ex se satia indicare vi-
detnr in genitívo esse substaativum praecedens.
Mindazáltal a törökben is szabályosan történik a tajá-
tUó rag elhagyása.

Másik tévedésnek állítok, hogy a sajátító
,nek' nem más mint a tulajdonító ,nek' volna. Erre
nézve ezen ,nek' származását és jelentését kell min-
denekelőtt szemügyre vennünk.

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

nos volna, mint több azonos hangz&su szó is van
nyelvünkben, pl. fe, nap, kép, méh, stb. melyek kettős
alakjukban mást-mást jelentenek és más-más erede-
tűek, így a szuómiban is azt tartják, hogy ezen nyelv-
ben tárgyeset nincsen, hanem ez leggyakrabban a bír-
toki vagy sajátító (—n) raggal fejeztetik ki; holott
ha itt is a rokon tatár nyelveket vennők kiindulási
pontul, önként jöhetnénk azon gondolatra, hogy a
sznómiban a török, mongol, csnvas in, un, stb'. (sajá-
tító rag) és tatár -ni (tárgyeseti rag) azonegy alak-
ban, egyedül az n megtartása mellett olvadtak öszve,
bár külön eredetűek. Újabb időben némely nyelvé-
szek nálunk már annyira is mentek, hogy véleményök
szerént a sajátító neifc fölösleges sőt hibás és soha sin-
csen helye, és hogy a népnyelv ezt soha sem hasz-
nálná. Ezeknek az öszves régi és új irodalomból fe-
lelhetünk ; pl. a régi Halotti beszédben áll: „Hálálnék
haláldal halsz" ; a Könyörgéaben: „Kinek ez napon
tettét tömetjök" ; a Tatrosi codexben: „És jövének a
hegynek magauágaiglan" \ a Góry-cod.: „ Úrnak ne-
vében kezdessék minden jó dolog" ; Apostoli hitval-
lásban : „Hiszek egy Istenben, mennynek és földnek
tcremto'jében* ; Kinizsiné imakönyvében: „O Uram
Jézus, örök dictStégnek királya, és világnak megvál-
tója.'' Ujabb példák helyett a classicus székely nép-
nyelvből föntebb idézettekre utalunk, melyek ezen
sajátító rag használatát is kitüntetik, ha a szabályo-
kat nem magunk csináljuk, hanem a nyelvből merít-
jük. A föntebb! fejtegetés szerént a nek eredetileg
magas önhangzóju, mert S vagy ön is ilyen. Azért
találjuk a régieknél mély önhangzóju szók mellett is
eredeti alakjában, pl. a régi halotti beszédben: ha-
lál-nek, pokol-nek; sőt a göcseji tájszólásban még ma
is így hallatszik, pl. uómá-nek (almá-nek), aniómá-nek
(szalmá-nek), nyavalá-nek, melyeket ugyan Vasa Jó-
zsef a tulajdonító ragról mond, de kétségenkivül a
sajátítóra is érti. Személyragokkal is a régieknél, de
a köznépnél ma szintén találjuk öszvekötve pL a
régieknél gyakran eléfordúl hasonló kifejezés: S neki
minden angyali dietérík át urat, melyben az ,ő neki'
a legvilágosabban sajátító értelemben értetik; egy
1559-iki levélben olvassuk: „Ö nekin minden szer-
számátth, lovátt elvettíkh az törökökh." (Szalay Ág.
400 m. 1.); így a népnyelvben is: Péternek a lovát
vitték el, nekem meg a mekeremet.

Itt még azon kérdés merül fel: van-e nyoma a
magyarban is, hogy a ki névmás mintegy rag vagy
képző szerepét veszi föl ? — Igenis. — Ezt latiak
világosan a mindenki (v. mindenik), teníá szókban ; s
az előbbi hasonlatára az egyik, másik, harmadik, tite-
dik stb. számnevekben; és ha puszta toldaléknak
nem akarjuk tekinteni, a tájdivatos üttn-eg, v. iOex-
ék, oUan-ag v. ottan-ék, ouUán-g, látod-é-ke f hallód-é-
ke t stb. szókban is.

—NEK, (2), mély hangon: NAK tulajdonító
rag, körülbelül azon belviszony megjelölésére, melyet
a különböző nyelvek nyelvtanaiban dativus néven
neveznek, melyet különösebben a franczia régime úf
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direct (közvetőleges hatás v. igevonzat) névvel nevez.
T. i. midőn az Átható igék tulajdonító esetet vonza-
nak is, többnyire még pedig közvetlenül a tárgyesetet
iá vonzzák, pl. kenyer-et (közvetlen hatás v. vonzat)
adni a ttegény-nek (közvetőleges vonzat); hasonlók:
valalri-( biró-naJe válatztani; a bátyám-at Péter-nek
hívják; a f»tvénytég-et bűnnek tartják nti>. Főbb sza-
bályokul a ,Hagyar nyelv rendszere' után e követke-
zőket emeljük ki:

1) Tulajdonító ragot vonzanak e következő igék:
a) Melyek adás, tulajdonilag, engedés, igérés,

odaszánás, ajánlás, fizetés fogalmát foglalják magok-
ban, pl. adj alamistná-t a koldusnak ; es-t an-nak tű-
lajdonitid; engedj át okotb-nak; at-t ígértem a bora-
tom-nak ; e kOnyv-et másnak tzántam ; a terv-ét ajánlot-
tam a kormány-nak ; tű árá-t megfizettem a kalmárnak.

b) Melyek vélést, gondoláét, sejtést, gyanítani
jelentenek; pl. at-t romnak vélem v. tartom ; ez-t pe-
dig jónak tejtem ; S-t tolvajnak tejdtíem ; a ttappan-t
tajt-nak netté; a tréfá-t komoly ttónak, a hatvgság-ot
oalótágnak vetni.

c) A tanácsadók, javaslók, tiltok, ellenzők: pl.
at-t tanácslom On-nek; jövődöm a* egyestég-et a perei
feleknek; at-t paroneio-lom o itolgámnok; megtiltom
kend-nek a réttegség-eí; ellenzetté fiának a hátattág-ot.

d) Melyek valamely tárgy felé irányzást, czél-
z&st, indulást vagy ellenkezőt is jelentenek; pl. fejé-
nek irányzottá a vágott; útnak indult; Budá-nak
tart; búnak erettfi fejét; eüentátt o nyomát-nak,
vallat vet valami-nek; mellem-nek ttegezte a puskát ;
falnak ment, ugrott, futott, rohant; hátat fordított ás
ellentégnek; ellene mondott a* elnöknek. A göcseji
nyelvjárásban még igekötők vagy határozókhoz ra-
gasztva is pl. alá-nek (— alá felé), fognék (fölnek,
azaz föl felé), háírá-nak, erre-nek, dti-nek (által-nak),
leitek, beitek, ki-nek (ki-felé) stb. (Vass József. M.
Nyelvészet. V. K.).

e) Melyek nevezést jelentenek; pl. Péter-nek hív-
ják; keretztelétkor Pálnak nevették.

f) Melyek valamely hivatalra választást, szolgá-
latra fogadást, beállást jelentenek; bírónak válatz-
tottuk; gazdának, kertétz-nek f elfogadtam; beállott
kajdú-nak, katoná-nak.

g) Valaki előtt, valakivel szemben elbeszélést,
mondást jelentenek; pl. monda a tanítványoknak; el-
tetteié a* úr-nak; válauolá v. feleié ás ellenfélnek.

h) Ezek: árt, beszámít, bead, használ, hiszen,
hízelkedik, izén, köszön, látszik, megvall, örül, rém-
lik, tartozik, világít, ízlik, készül, pl. Pál Péter-nek
100 forinttal tartónk ; Mihály katonának kénül.

i) Ezek: kell, illik, tetszik, fáj, jól v. roszul esik;
pl. elmúlt etönek nem kell köpenyeg; a kenyér jól étik
a* éhesünek ; tettseni ajaknak ;fáj tzwí-nek(is elválás.

k) Lenni valaminek, p\.jó-nak, roiz-nak; ha én
Pál-nők volnék.

1) Van, ninct, tincs, midőn birásra vonatkoznak,
a bírt dologhoz személyrag járulván; pl. Péttr-nek
stép háta van ; Pálnak sincsen semmi baj-a.

2) Ugyanezen ragot vonzzák némely nevek,
úgymint:

a) A következő és rokonérteimii melléknevek:
adót, alkalmat, ártalmat, hasznos, ülő, jó, rost, ka-
rót, kedvei, kellemet, kényelmet, lehető', lehetetlen, szük-
séget, stábod, unalmat, Üdvöt stb., pl. adót a csapiár-
nak, alkalmat inat-nak, ártalmai az egétetég-nek ; hasz-
nos a beteg-nek ; ülő az apáitok, illetlen a papnak f jó
a maradéknak ; üdvös ős egyház-nak.

b) a való, termett, tsVletett igenevek, mely eset-
ben képességet, rendeltetést fejeznek ki, pl. bírónak
való ember ; katonának termett legény ; költőnek stü-
letett fiú.

c) A kár főnév; kár olyannak a kenyér.

3) Eléfordúl néha az indulatszóknál is, pl.
jaj an-nak a szegénynek l mit nek-em ! uszu nek-i.

Megjegyzendő, hogy ezen nők, nek rag néha né-
mely más ragokkal is fölcseréltetik, pl. becsületes em-
bernek v. ember gyanánt nettem ; a hegynek v. hegy felé
tartott; ivátnak v. ivóéra adta magát; királynak v.
királylyá valósították stb. stb.

Ha a föntebb! szabályokat egyszerűsíteni akar-
nók, körülbelül niSgy főbb elvet állíthatunk fel; t L
tulajdonító esettel ólunk oly szókkal viszonyban,
melyek 1) valamely tulajdonítást, d. m. adást, igérést,
tartozást, bírást (van, ninct személytelen igékkel vi-
szonyban) ; 2) állítást, vélést, mondást; 3) nevezést,
hivatalra választást, szolgálatra fogadást; 4) valami
felé irányulást jelentenek.

Ezeknél fogva ezen tulajdonító nek eredetéről
úgy vélekedünk, hogy ez azon gyökszóból származ-
tatható, melyből főbb jelentéseit leghihetőbben meg
lehet fejteni s ez a ne ! vagy nyomatékosabban neh !
v. netté, kedély, illetőleg indulatszó. V. ö. NE (1).
Ugyanis e szóval él a magyar népies nyelv, főképen
midőn valakinek valamit kínál vagy ad, pl. ne t v.
neh f v. netté l egy darab kenyér ; ne! neked it, netek
v. nesxttk l vegyétek; midőn tehát Péternek pénzt, aján-
dékot ad, mintha mondaná: Péter! ne! pénz, ne!
ajándék. Az adomány fogalmával összefügg a birtok-
lás fogalma: Péternek van elég pinté. Ez a tulajdonító
esetnek leglényegesebb jelentése, miért az a nyelvta-
nokban általán datívusnak neveztetik, a ,do' azaz
,ad-ok' igétől. 8 nekünk úgy látszik, hogy ezen tu-
lajdonító ,nek'ragot mind eredeténél fogva, (neh!)
mind különböztetós végett (a sajátító ,nek'-től), ,nekh'
alakban azaz kh betűvel bízvást irhatnók, mint ezt a
régieknél valóban találjuk is, pl. nNagy(ság)os Battyá-
ni Fferecznekh, ki volna az felségheskirálnakhtanácsá-
nakh. . . nekem ke(gyelmes) uramnakh." Levél 1559-
ből. Szalay Á. 400 m. L), b) Ne t vagy neh ! szóval
szólít és hí a népies magyar nyelv némely házi álla-
tokat : Bodri ne l Cziesa ne ! Ctákó ne! Ctidu ne !
Ebből elemezhető maga a ,neY szó is, mely ü képző-
vel a régieknél igen gyakran nett, e helyett nevű, te-
hát mintha az alanyeset csak ne volna. A név t. i.
azon szó, melynél fogva valakit hívunk, szólítunk;
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honnan mi a neved f és hogy hívnak t egy jelentésfiek.
Innen értelmezhető azon nek is, mely állítja valakiről
vagy valamiről, hogy H vagy milyen; vagy legalább
kinek és milyennek vél, tart valaki valamit vagy vala-
kit Ez értelemben ,ne!' helyett a matató ni /szócskát
is tekinthetjük, mely tájdivatosan, különösebben a szé-
kelyeknél Kriza János szerént ,né' (azaz né) is. A hí-
vás fogalmával szoros viszonyban áll c) a közelítésé,
valahová irányulásé, pl. hegynek megy, ám. hegy felé
közeledik, irányúi; úgy hogy ezen irányulás (Bich-
tung) a tulajdonító eset általános jelleméül is szokott
tekintetni.

A ,nek* rag fölveszi a személvragokat is, d. m.
nek-em, nek-ed, nek-i v. nek-ie, nek-tink, nek-tek, nek-ik,
v. nek-iek v. nek-isk, melyekben tájdivatosan a nek
e-je meg is szokott nyujtatni; ú. m. nékem, néked stb.
A fentebbiekből az is megtetszik, hogy ezen nek
ragban is eredetileg magas hangú e van, mert a sze-
mélyragok mindig az eredeti alakhoz járulnak, mi a
többek közt mind a régiekből, mind a göcseji nyelv-
járásból is bebizonyítható; pl. egy 1554-iki levélben
áll: wam-nek, nagyiágá-nek (Szalay Ágoston 400
m. levelében); a göcseji nyelvjárásban: uómá-nek
(= almá-nek, szuómá-nck (= szalmá-nek); így min-
dig vei, pl. vellá-ve, kapd-ve (= villá-vel, kapá-vel),
innen személyragozva is: vel-em, vel-ed stb.; ellen-
ben mindig nál, pl. kertná (= kert-nál), hely-ná,
mindegyik-nd; mert a nál eredetileg mély hangú; in-
nen személyragokkal is: nál-am, nál-ad, nem: nél-em,
nél-ed \ így hegy-ho öctém-ho (= hegy-hoz, öcsém-
hoz), mert a hoz eredetileg mély hangú, innen személy-
ragokkal is, hozt-ám, hott-ád stb. (Torkos Sándor,
Magyar Nyelvészet. L Kötet.).

Ami a közelebb rokon nyelveket illeti, a sznó-
miban nincs tulajdonító rag (Fábián István), a tatár-
ban az ka, ke, ga, ge, a csnvasban pedig (épen mint
a tárgyeseti rag is) na, ne (Kazem-beg), mintha
egyik csak a k, a másik az n hangot tartotta volna
meg; a törökben s mongolban pedig (az utóbbiban
mint egyik tulajdonító) s olykor a csnvasban is, már
mindkét mássalhangzó eltűnt, és csak az önhangzó a
v. e maradt fenn. A sínai nyelvben Schott szerént
hiang nóta dativi.

—NEK; (3), mély hangon: — NAK, az igera-
gozásban többes 3-dik személy raga, pl. kér-nek; ké-
ré-nek, néha ének, pl. kért-ének (öszvébb húzva: kér-
tek), kérend-nek v. kérend-enek, kérj-enek stb. Nem más
mint az SriSk (=• ők) változata.

NEKED, (nek-ed) a tulajdonító névrag párosulva
a második személyi névmással, helyesebben annak
birtokragával. Mert csaknem általános ugyan a véle-
mény, hogy az ad ed személyrag maga a személyes
névmás: te, s talán valóban innen is vette eredetét,
azonban a nyelv szelleme több adatot nyújt annak
föltevésére, hogy a kettő különböző jelentésű, t i. a
névi személyragokban általán a birtokrag rejlik,
vagyis ad ed inkább tied mint te jelentésű, így ám,
em, stb. Innét ,neked' valóságos értelme inkább

nek-tied (téged illet) mint te-nek, azonban elül föl-
veszi súlyosbításul magát a személyes névmást is:
te neked; mely épen oly alkotása mint: te neved, te
ke*ed. Jelentésére nézve 1. —NEK (2) tulajdonító
névrag; és v. ö. SZEMELYNEVMÁS.

NEKEM, (nek-em), tulajdonító névrag páro-
sulva az első személyes névmással vagyis inkább en-
nek birtokragával. V. ö. NEKED.

NEKÉZSENY, falu Bonod m.; helyr. NeU-
sM»ty-oe, —ben, —bM.

NEKI v. NEKI, (1), (nek-i azaz nek-ő v. nek-
övé; v. ö. NEKED). Bővítésképen e toldalékhangot
is fólveszen: nekie. Ha a személy több: nekik vagy
nektek, nyomatosán: 8 nekik, v. S nektek, v. 8 nekük.
1) Tulajdonító névrag, az egyes harmadik személy-
raggal párosulva. Neki adom. Sokszor még elébe té-
tetik nyomatosság végett maga a személyes névmái
is, ekképen: 8 neki. O neki adom, Neld vagy nekie
adom, nem neked. Van neki, de nekem mnet. Nem keU
neki. Tetteik neki. V. ö. NE, kínáló indulatsxó. 2)
Irányzó, közelítő, bizonyos tárgy felé induló értelme
van; mely esetben, ha az irányt erős hangsolylyal
akarjuk jelölni, maga a tulajdonító rag gyakran két-
szer fordul elé a mondatban, úgy mint rágósán, és
mint paszta névrag a» illető viszonynévvel, pL neki
megy a* erdőnek; erős hangsúlyt nélkülözve: oc erdS-
nek megy, azaz az erdő felé, vagyis az utóbbi példá-
ban az erős hangsúly már az ,erdő' szón fekszik. Ha-
sonlók : neki méri a vadnak a pinkát, ám. nyomato-
sán, szenvedélylyel irányozza feléje. Így neki rohan a*
ellenségnek. Neki adja magát a» ivarnak. Gyakran pe-
dig az irány tárgya nincsen kifejezve. Neki aduja
magát. A* idő neki bfaulja magát, ám. folytonosan
borús. Neki vette magát, a betegség vagy akii-miféle
baj daczára. Neki bátorodik. Neki étik. Neki ered.
Neki hifik. Neki hévül. Neki bolondM, ám. nagyon
bele szeret stb. Neki bonul, neki dühödik. Neki ered
a* eső. Neki készül. Neki iramodik. Néha csak egye-
dül magában fordul elé, s bizonyos czélra, czél felé tö-
rekvést, megindulást, hatályos ellenműködést jelent
ATo most neki l Ucctu neki l Neki legények. E monda-
tot : Itten neki l úgy kell értenünk, hogy kettő foglal-
tatik benne, ú. m. az Istennek segítségül hivása, és
a föltett czélra biztatás, mintha volna: Itten vetítők!
Itten segíti l azután, rajta l menjünk neki t; minden
esetre e mondatban az elszánás, az Isten akaratára
való támaszkodás, vagy magának arrahagyása ás alap-
eszme. Ha meg kell lenni, tehát Itten neki! Az Idái
neki néha szelídebb értelemben ám. hagyján, nem bá-
nom, legyen. Ugyanezt jelenti a tájdivatos oda neki!
A ne&i-ben levő valamint a többi személyragozott tű-
lajdonítókban az e meg is szokott nyujtatni; néki,
nékem, néked stb.

NEKI, (2), (né-ki), határozatlan névmás, tt
nékit, tb. —k. A régieknél igen divatos volt, néhott:
niki. Ma helyette csak némely használtatik. Jelent
valamely sokaság közöl határozatlan, bizonytalan
személyt, s megfelel neki a latin quidam v. nommüut,
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T. aliquis. „Menjetek nékihez (ad quemdam) a vá-
rosba." (Tatrosi cod.). „Egy néki (qnidam) vall Tála
figefat" (Ugyanott). „Mikor a császárné asszony né-
krt fogadott volna rejája, hogy ötét megölnéje." (Deb-
reczeni Legesdáskönyv.) Valamint a némi dolgokra,
és némely mai szokás szerént mind dolgokra, mind
személyekre vonatkozik, úgy a néki régenten csak a
személyekre vonatkozott; noha egyébiránt a régiek
tí és mi vagy mely között szoros különbséget nem
tettek. E három névmás, ki, mely, mi egyéb ösaveté-
telekben következetesen divatozik, mint: valaki, vala-
mely, valami ; senki, semely, térni (v. semmi); bárki, bár-
mely, bármi; de a ,néki' ma már kiment a szokásból.
Egyébiránt v. ö. NÉHA. Már a föntebbi hasonlatnál
és a példáknál fogva is talán helyesen cselekednénk,
ha a régieknél divatozott néki-t mint főnevet újra
szokásba hoznók. .Némely' szó pedig melléknévül
megmaradna: némely ember, némely atttony, némely
gyUmölct, némely állat. Szabó Dávidnál eléjön ez érte-
lemben : egyki, de ez inkább individuumot — egyént
— jelent

NEKIBÁTORÍT, (neki-bátorít) ősz. áth. Vala-
kibe valami iránt bátorságot önt, melylyel az előbb
nem bírt.

NEKIBÁTORODIK, (neki-bátorodik) ősz. k.
Valami iránt, valamire nézve bátorságra gerjed, mely
előbb hiányzott nála.

NEKIBOCSÁT,(neki-boc8át) 1. NEKIERESZT.
NEKffiQGÁRZIK, (neki-bogárzik) ősz. k. Bo-

gározva neki indái. .

„Gonosz egy ló a tett: fölveszi gazdáját,
Hagyja előbb fékkel igazftni száját;
De nekibogárzik minden kicsiségre;
Viszi tfiznek-viznek, lehajítja végre."

Arany János.

NEKIBOLONDÚL, (neki-bolonddl) ősz. önh. 1)
A bolondúlásig beleszeret valakibe vagy valamibe.
2) Helyes mértéket és irányt veszítve adja magát
valamire. 3) Mondják a lovakról, midőn a féket meg-
vetve, vagy ettől megszabadulva rohannak valamerre.

NEKIBÖSZÜL, (neki-bőszfil) ősz. önh. L. NE-
KIDÜHÖDIK, és NEKIBOLONDÚL.

NEKIBÚSÚL, (neki-búsúl) ősz. önh. Mély búra,
nagy elkeseredésre adja magát

NEKIDÜHÖDIK, (neki-dühödik), ősz. k. Dü-
hödve vagy dühében valamire vagy valami felé ro-
hanva tör.

NEKIE1. NEKL
NEKIEK 1. NEKIK.
NEKIERED, (neki-ered) ősz. önh. Feléje ered.

Nagy mértékben megered. Az agarak nekieredtek a
nyúlnak. Nekieredni a staladásnak. Nekieredt a* e»8.

NEKIERESZT, (neki-ereszt) ősz. áth. Feléje
ereszt Eredni enged. Nekíerestteni a nyílnak át aga-
rakat. Ntkiereszteni a hadtereget át ellenségnek. Neki-
erestieni (ám. futásnak ereszteni) a lovakat.

AKAD. »AGY SZÓTAB. IV. KÖT.

NEKIESIK, (nekí-esik) ősz. k. 1) Heves indu-
lattal feléje vagy reárohan. 2) L. NEKIFEKSZIK.

NEKIFEKSZIK, (neki-fekszik) ősz. k. Nagy
hévvel, buzgalommal adja magát valamire. Nekife-
küdni a tanulásnak, a művészetnek, a tudományoknak.
Csak oly tárgyról mondhatjuk, melyet nyugalmas
(nem mozgó) állapotban viszünk véghez; ellenkező
esetben szabatosan nekiesik szóval élünk. Nekiesni óz
ivarnak, a tanárnak, a dStsOlésnek, a vadászatnak. De
megfordítva ,nekiesik' a ,nekifekszik' helyett is áll-
hat : nekiesni a tanulásnak.

NEKIGYÜRKÖZm, 1. NEKTTÜRKÖZIK.
NEKIHÍZIK, (neki-hízik) ősz. k. Tetemes hí-

zásnak indul.
NEKIHUZALKODIK, (neki-huzalkodik) ősz. k.

Kezét vagy karját kinyújtja, kifeszíti hajítás vagy
ütés végett.

NEKI ILLENGETI MAGÁT; a székelyeknél
ám. módosán nekihelyezkedik (Kriza J.).

NEKIK, (nek-i-k), a többes harmadik személy
tulajdonító esete. V. ö. NEKI.

NEKIKERŐL, v. —KERÜL, (neki-kerfil) ősz.
áth. Megkerőlve feléje fordul.

NEKIKÉSZÜL v. —KÉSZÜL., (neki-készfil)
ősz. önh. A szokottnál nagyobb hévvel vagy buzgó-
sággal készül valamire.

NEKIMEGY v. —MEGYÉN, (neki-megy v.
—megyén) ősz. önh. Feléje vagy reá nagyobb erővel
megy. Feléje vagy ellene fordul; szembeszáll vele ;
beleütközik. Neki menni ás erdőnek. Nekimenni az
ellenségnek. Nekimenni a falnak.

NEKIÖK 1. NEKIK.
NEKIROHAN, (neki-rohan) ősz. önh. Heves

indulattal feléje vagy reárohan.
NEKISZALAD, (neki-szalad) ősz. önh. Sza-

ladva neki megyén.
NEKISZEGEZ, (neki-szegez) ősz. áth. A lőfegy-

verről mondják, midőn nyomatékosabban akarják ki-
fejezni a czélzást valaki vagy valami irányában. Ne-
kistegemi az ágyúkat a városnak.

NEKISZÉPÜL v. —SZÉPÜL, (neki-szépttl)
ősz. önh. Feltünőleg szemlátomást szépül.

NEKITÜRKÖZHC, ősz. k. Türközve készül
valamire; átv. ért általam erősen készül valamihez.
V. ö. TÜRKÖZIK, GYÜRKÖZHC.

NEKITÜRŐZnC, a székelyeknél ám. neki
türközik.

NEKIVADÚL, (neki-vadúl) ősz. önh. Elvadulva
neki megy, neki bőszül.

„De nyugtalan, ádáz, mint harczi szilaj ló ;
Az is megural, ha bátran töri féked;
De ha kezed gyönge, nekivadúl, s véged."

Arany J.

NEKIVESZI MAGÁT, ősz. visszaható. Újabb
erőhöz jut. A hosstu betegség után ugyancsak neki
vette magát.
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NEKTEK, (nek-ték) a többe* második személy
tulajdonító esete. V. 5. NEKED és NEKI.

NEKÜNK, (nek-ünk) a többes első személj tu-
lajdonító esete. V. ö. NEKEM és NEKI.

NÉKÜNT, (nél-kttnt) tájdivatosan különösen
Vas megyében ám. nélkül; 1. ezt

—NÉL, nérmódosító rag, mély hangon: —nál,
pl. ember-nél, atttonynál; azonban a régieknél a magas
nil helyett is gyakran az eredeti nál-t használták, pl.
Ferencmdl (Levél 1610-böl), mint használja ma is a
göcseji tájnyelr. L. — NÁL. Nevezetes a Tatrosi co-
dexben, hogy az e műidig rövid: nel. „ Embereknél ez
lehetetten, Istennel ke(dég) mendenek lehetők." Máté
XIX. (L. M. Nyelvemlékek m. K. 332. lapon). Így
rövid mindenütt az e ,nelkfll'-ben is.

NÉLKÜL, (nél-kül) öszvetett névntó, mely
alanyesetes név után szokott állani, pl. férőt nélkül,
egéeuég nélkül, jó barát nélkül. Eredetileg: náí-kül,
(= nál kívül), mert a személyragot a mély hangú
nál veszi föl: nálam, nálad, nála; sohasem nélem,
ítéled stb.; úgy hogy a régieknél valamint a nál, nél,
úgy a jelen névutó iá a szokott hangrendet követve
mindkét alakban használtatott „Mertén mindéltígh
lehettem az the barátságod nálkfil és földed nélkül."
(Levél 1559-ből. Szalay Á. 400 m. 1.). így a Mün-
cheni codezben (Máté 15.) : „Apródoknálkül ét ném-
beríek nélkül." (Valamint a neZ-ben úgy alkalmasint a
nol-ban is rövid az önhangzó, mit azért nem tudunk
bizonyosan, mert a hosszú á-nak nincs e codexben
külön jegye, mint az l-nek). Mikből látjuk, hogy haj-
dan névrag gyanánt is az illető névhez ragasztották,
néha pedig az utóbbi részt (kfil v. kil), az elsőtől
(nál) egészen elválasztották. V. ö. NÁLKÜL. Tájdi-
vatosan: nélkül, nékünt és némely régieknél nakü,
nakUl, nakitil, naUaU (Szalay Á. 400 m. L), és na- v.
nekil. Fölveszi a személyragokat is, nélkülem, nélkü-
led, nélküle, nélkülünk stb. vagy a közbeszédben álta-
lánosabban : nálam nélkül, nálad nélkül, nála nélkül,
nálunk nélkül stb. Az öszvetétel szerént ám. nál- kivül
azazott-kivül vagyis azon helyen vagy állapoton kivül;
s valamint egyes részeiben, úgy egészben jelentésére
nézve tökéletesen egyezik a talán telén (= ott-nem
v. ott-ellen) képzőkkel, pl. gond nélkül élni v. gond-
talan élni. Hasonlók: ttünet nélkül vagg ttüntelen, re-
mény nélkül v. reménytelen, én nélkül v. etttelen, ruha
nélkül v. ruhátlan stb.; megjegyezvén, hogy a talán
telén végzetü szók melléknévül is használtatnak, és
hogy a gyakorlatban hol egyik, hol másik alak diva-
tos inkább, pl. kenyér nélkül enni a húst ám. kenyér
hiányával, a kenyeret hozzá nem véve, de ,kenyérte-
len' itt nincs szokásban, így könyv nélkül tudni vala-
mit, ám. könyvbe nem nézve emlékezetben tartani;
itt nem mondjuk: könyvtelen. Azonban ,kenyértelen',
,könyvtelen' más esetben, különösen mint mellékne-
vek szintén használhatók. A .nélkül' ellentéte: vei;
és így nélkülem, nélküled stb. ellentéte: velem, veled,
vele, pl. tárt nélkül, ellentéte: (árától; így péns nél-
kül, és fenttel stb.

NÉLKÜLEZ; NÉLKÜLEZÉS stb. 1. NÉLKÜ-
LÖZ : NÉLKÜLÖZÉS stb.

NÉLKÜLI, (nél-kül-0 mn. tt. n<3HíK-<, tb. — ék.
Valami nélkül levő, valamiben hiányt látó, szenvedő.
Öröm nélküli élet. Peng nélküli állapot. A talon, telem
ragok használása szokottabb: SrOmtelenélet, péntteUn
állapot.

NÉLKÜLÖN, (nál-kfil-ön) ősz. névutó Ön tol-
dalékkal. Régies; eléjőn pl. a Tatrosi v. Müncheni
codexben: „Gyölekezetaélkttlön" (sine turbis). A
Oóry-codezben: .kétség nékfilőn', ,test nékülön',
.igazságnak ékössége nékülön', ,félelem nékülon',
,nálad nékfilön.'

NÉLKÜLÖZ, (nél-kfil-öz) áth. m. nélkülöztem,
—tél, —Ott, pár. —g. Valaminek hiányával van,
valamivel nem bír. Holmi ttüktégci dolgokat nehét
nélkülötni. Est könnyen nfUctiUStöm, nem gondolok
vele, hogy nincs. A német entbehren kifejezésére he-
lyesen alkotott új »zó- Néha ám. szándékosan nem
használ valamit, nem él vele. Ha bár van it, stere-
tem i», de jelenleg nélkülöttSm a bort, azaz, nem iszom.

NÉLKÜLÖZÉS, (nél-kttl-őz-és) fo. tt nélkOS-
tét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn vak-
minek hiányával vagyunk, vagy szándékosan nem
élünk valamivel.

NÉLKÜLÖZET, (nél-kül-őz-et) fa. tt néOetíö-
tet-ét, harm. szr. —e. Nélkülözés, elvont értelemben.

NÉLKÜLÖZHETETLEN, NÉLKÜLÖZHET-
LEN, (nél-kül-öz-het-[et]len), mn. tt nélkülözhetetlen-/,
tb. —ék. Amit nélkülözni, ami nélkül ellenni nem
képes valaki; elkernlheüenfil szükséges. NéWOBtket-
len etfkSzSk bitonyot ateTra. NOküKthetlen UfUtégek.
Személyre alkalmazva ám. kinek jelenléte, részvéte,
működése nélkül meg nem történhetik valami. Ö a
hivatalnál nélküliSnhetlen némely. Határozóként ám.
nélkülözhetlenül.

NÉLKÜLÖZHETETLENSÉG, NÉLKÜLÖZ-
HETLENSÉG, (nél-kül-öz-het-[et]len-ség) fn. tt neT-
kUlothetlentég-ét. Nélkülözhetlen állapot vagy tulaj-

NÉLKÜLÖZHETLENÜL , NÉLKÜLÖZHE-
TETLENÜL, (nél-kül-öz-het-[et]len-ül) ih. A nélkü,
hogy nélkülözni lehessen; szükségképen; okvetetlenűl.

NÉLKÜLÖZHETŐ, (nél-kül-öz-het-ő), mn. tt
nélkülfrhetö-t, tb. —üt. Aki vagy ami nélkül ellehet-
ni, a mire szoros szükség nincs, aminek hiánya nem
okoz rövidséget Holmi nélkülözhető kOUtégek, Káda-
tok. Énen ember nélkülözhető.

NÉLKÜLÖZHETŐKÉP, NÉLKÜLÖZHETŐ-
LEG, (nél-kül-öz-het-ő-kép v. —lég) ih. Nélkülöz-
hető állapotban.

NÉLKÜLÖZHETŐSÉG, (nél-kül-öa-het-ö-ség),
fii. tt nélkütózhetStég-ét, harm. szr. —e. Valaminek
tulajdonsága, vagy minemüaége, melynél fogva nél-
külözhető, vagyis, nincs szükség rá.

NEM, határzó beszédrész, melynek tagadó és
ellenmondó jelentene van. Közvetlenül azon szó előtt
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áll, melyet tagadni, vagy melynek ellenmondani akar,
pl. stabad-e matt bántam f Nem stábod. Nem megyek
tmnhátba, itt a menés tagadtatik. Nem tsinhátba me-
gyek, hanem vendéglőbe, itt a helyre vonatkozik, hová
menni akarok. Nem mind arany, ami fénylik. Félek,
nem félek. JSts, vagy nem jött t Stép, nem ttép. Jó,
nem jó. Három ,nem' ad egészséget : eleget nem enni,
munkától nem félni, ét nem bujáOeodni. (Km.). Külö-
nösen a lehet, szabad, Ülik, tetszik, szükség, stb.
akaratra s kedélyre vonatkozó szókkal szeret egye-
sülni, pl. „Nem szabadj nem illik, nem tetszik barát-
nak a táncz." (Gúnydal). Használják ellentétes vagy
ellenmondó kötszó gyanánt is, s ekkor a viszonyszó
előtt vagy mondatban hanem (a székely tájdivat sze-
rént : henem) felel meg neki. Nem ott kérdettük, ki
tette, hanem mit tett t Nem Péter, hanem Pál a bünüt.
Nem holnap, hanem ma kell meglennie. Nem oda, ha-
nem ide. Tagadó jelentésű melléknevet tudtunkra csak
az »«sa sióval képez, ebben: bornemista. Ezen öszve-
tett határzóban ctaknem ám. csekély (kevés) hián
nem, pl. ctaknem eleteit, ám. csekély (kevés) hía volt,
hogy el nem esett (Közbevetőleg legyen itt említve,
hogy a csak és ctekély között nemcsak fogalmi és
hangi rokonság van, hanem Szeder Fábián szerént a
palócBoknál, Horváth József szerént pedig Vas vár-
megyében etek divatozik ,csak' helyett). ,Csaknem'
régiesen nemmen, 1. ezt.

,Hanem' öszvetétel értelméről több vélemény
lehet Elsőben az ágy, amint kiejtik és írják, ha-nem
szókból volna egybeállítva. Ez esetben, és midőn a
hátúm ellenmondást fejez ki, az ellentétes szókat vagy
mondatokat némi rendváltoztatással kiegészítve ért-
bégjük meg, pL midőn így szólunk: nem Pétert hívom,
hanem Pált, ez az értelme : Pétert nem hívom, ha
Pált nem hívnám is. Nem fejér, hanem fekete, azaz
nem fejér, v. fejér épen n«m, ha nem volna is fekete.
A jeles költő ezen verse: „Nem te valál győző, hanem
a kor lelke : szabadság", kiegészítve így állana : Te
nem valál győző, ha a kor lelke : szabadság az nem
volt volna is. E szerént ezek : Ha veled nem, mással
nem megyei, és mattal nem megyek, hanem veled, egy-
értelműek volnának. Más vélemény szerént a ,hanem'
utóbbi része mén volna, mely mint, régiesen mént,
mént szóból változott el, s eredetileg : hamént v. ha-
mént. Ekkor kiegészítve a föntebb! mondatok így
állanának : nem Pétert hívom, ha (ügy) mint Pált
(hívom). Nem fejér ha mint fekete, (ha ágy mint fe-
ketét látom vagy látjuk). Nem te valál győző, ha
(ágy) mint a kor lelke : szabadság (volt az, vagy
tekintendő annak). Végfii alaposnak látszik azon vé-
lemény is, hogy a régies heon v. héon, v. hévon (= csu-
pán, pusztán) a későbbi kor nyelvérzésében értelmét
elveszítvén, belőle hanem (székelyesen : henem) táma-
dott ; különben azok felemének meg legtökéleteseb-
ben a mostani ,hanem' jelentésének : „Nem te valál
győző, heon a kor lelke : szabadság", (azaz csupán
a kor lelke : szabadság). V. ö. HEON, HÉVON.
Néha a hanem nem egyenes ellentétet, hanem csak

különbséget fejez ki, ekkor általában ám. de, pl. e
kert nem ttép, hanem (de) hastonhajtó. Ekkor bizonyló
ereje van, mint a de szónak az ilyekben: de így van,
de bizony. Azonban ,de' szót néha a fentebbiekben is
használják.

Elemre és alapfogalomra nézve a ,nem' határ-
zónák legközelebb rokona a tiltó ne, továbbá a kitin
non, német nem, szláv ne, nie, nye. V. ö. NE, tiltó,
tagadó. Tál a Dunán általán a tagadó nem éle-
sebben (magasabban) hangzik, mint a szaporodásra
vonatkozó nem (nem, nőm), s ez következetes kiej-
tés, minthogy az amazzal rokon ne általán nyíltabb
hangzata, mint a növésre, növekedésre, szaporodásra
vonatkozó né. A székely népköltési gyűjteményben
is, akár az é-, akár ás í-vel beszélő vidékekben, a ne
és nem nyílt e-vel van kifejezve; ámbár némely nyelv-
emlékekben, pl. a Tatrosi codezben ezen szó e-jét is
zárt e-vel (mely az ottani Írásmód szerént: e) , sőt
némely másoknál 0-vel is találjuk írva; pl. a régi
halotti beszédben num, melyet a többi Írásmóddal
egybevetve n#m-nek olvasunk: „És nőm iggy (eggy)
ember mulchotja (múlhatja) ez vermöt."

NEM, m. tt. nem-eí v. —ét. 1) Azon általá-
nos fogalom, melyben több rokonfajok egyesülve
gondoltainak, vagyis több rokonfajok öszvege. Köz-
életben a nem és faj szók gyakran fölcseréltetnek,
de a tudományos nyelvben, különösen a természet-
rajzban szabatosan megválasztatnak egymástól, hol
egyfelül a nem többféle fajt foglal magában, másfé-
lül mint alárendelt fogalom bizonyos osztály alá
tartozik, mely pl. az ágynevezett osztály alatt fog-
laltatik, így a róka az emlősök osztályából s kutyák
neméből való állatfaj ; a növények között nemi foga-
lom a rótta, mely alá foglalvák a ctipke-, sárga-, fejér-,
nátlevelü-, hónapos- stb. rózsafajok. A nem tehát
egyszersmind viszonylagos fogalom. Át állat-, növény-,
áwányorstági testeket nemeik szerént elrendetni. 2)
Különösen a tenyésztésre szükséges részeknek hason-
lósága, és ennél fogva egyesített egyes testek öszve-
ge. Férfi, Mm nem; astsonyi, női nem, ttép nem, Férfi
vagy nőnemen levő utódok, örökötök. Némely növények-
nél a nemek külön-külön tostárakon éhük. 3) Nyelv-
tanban nemnek neveztetik a főnevek azon tulajdon-
sága , melynél fogva azok a mellékneveket vagy jel-
zőket más-más alakban vonzzák, pl. az árja és sémi
családu nyelvekben rendszerént van hímnem, nőnem,
és az árja nyelvekben köt (jobban : kötönböt) nem is
(genus masculinum, faemininum, neutrum). Innen az
ily változatok a szók egyeztetésében : bontw vir,
bona mnlier, bonum vinum; páter est occisu*, mater
est occisa, pecns est occisum stb. Nyelvünkben és
általán az altaji nyelvekben, a szók nemek szerénti
osztályozása nem létezik. 4) Származási, születési
hasonlóság azok között, kik bizonyos törzsatyától ered-
nek, pl. legszélesb ért emberi nem, mennyiben a Szent-
irás szerént minden ember Ádámtól származik; szű-
kebb értelemben azt nemzetségnek mondjuk, melynek
szinte bizonyos korban megállapított s némi tekintet-
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ben kezdő ősatyja van. „Azért mert Dávidnak volna
hazából és neméből." (Tatrosi codex).

„Bátyáim közt küsebb valék,
Atyám házánál hogy növék,
Nememben legalsóbb valék."

Erdélyi szombatosok éneke. (Közli Kriza J.).

„Tisztes öregségben'az lesz neme atyja."
Arany J.

Másképen : nemzeit ég. 5) Polgári és társadalmi ért.
bizonyos személyek és családok közti hasonlóság,,
mennyiben ugyanazon polgári osztályba tartoznak.
Fő nemből, úri nemből, nemes nemből, polgári nemből
szüleiéit. Királyi nem.

Minthogy e szónak minden tnlajd. értelmű je-
lentései származási rokonságra vonatkoznak : innen
legokszerübb dolog azt állítani, hogy gyöke azon ne,
melyből a nevel, nevelkedik, nevendék, nő, továbbá a
nép, népség származnak. Ily fogalmi és gyökhangi
rokonság van a hellén yivog és y/^yopai, a latin genus
és gigno között. A szlávban rotttem ám. növök, és
rodina ám. nem, származás. V. ö. NE, elvont gyök.

NÉMA, (1), mn. és fii. tt. némát, tb. némák.
Szoros ért oly ember, ki szólni, beszélni nem tud,
milyenek a siketen szülöttek, kik egyszersmind né-
mák, honnan a siketnéma nevezet. Néma gyereknek
anyja sem érti szavát. (Km.). Szélesb ért néma min-
den állat, mely hangot nem ad, milyenek a halak.
Néma mint a hal. (Km.). Atv. ért hallgatag, nem
szóló, ámbár szólni tudna. Néma barátok, kik örök
hallgatásra kötelezték magukat. Néma elöljáró, ki
nem szól, midőn intenie kellene másokat Néma bűn-
társ, ki hallgatagsága által helybenhagyja mások
bűnét. Néma mester, oktató könyv. Néma mesterektől
sokat lehet tanulni. (Km.). Képes kifejezéssel : néma
csend, néma éj, midőn hangot nem hallani.

A néma szó a magyarban kétfélekép elemez-
hető: a) Vagy öszvetett szó a tagadó ne és ma alkat-
részekből, s ám. nem ma v. mo, nem moctctanó, azaz
nem mondó, nem szóló, minthogy a ma mo, mint gyök
némely szavainkban hangot, szót jelent V. ö. MOND.
E szerént oly öszvetétel volna, mint a ne-vola (nya-
valya) eredeti jelentéssel ám. nem birtok, nem vagyon,
azaz szegénység. V. ö. NYAVALYA, b) Vagy egy-
eredetü azon szókkal, melyek bámulást jelentenek,
minthogy kivált a siketnémaság és bámészkodó álla-
pot között rokonság van. Különösen hasonló hozzá a
baranyai muma (a székelyeknél : mumák), azaz bá-
mész, szótlan ; a szájtátás és bámulás van kifejezve a
rokon ma, bá s bám gyökökben is; innen kiindulva
néma csekély hangváltozattal ám. muma, ki szájat
tát, és semmit sem szól. Figyelmet érdemel, hogy a
persa nyelvben numu-den ám. mutatni, s a részesülő-
ben numa ám. mutató.

NÉMA, (2), fn. tt. némát. Kriza J. szerént Er-
délyben, különösen Toroczkón ám. presely; Szabó
Páviduál pénztartó csérépedényke; talán mk az

előbbi ,néma' szó átv. értelemben, minthogy ez 'i»,
amaz is szótalan várja az alamizsnát v. kegyes ado-
mányt Molnár A. csakugyan így egészíti ki : néma
péntíarté.

NÉMA, (3), erdélyi falu Belső-Szolnok megyé-
ben ; puszta Kolos megyében; csárda Zemplin m.;
CSÁK—, ÖREG—, KIS—, puszták Győr megyé-
ben, KOLOS—, falu Komárom m.; helyr. Némá-ra,
—n, —ról.

NÉMABABÁT, (néma-barát) ősz. fit. így ne-
veztettek a Camaldnlensis szerzetesek, kik örökös
hallgatásra kötelezték le magukat

NÉMABÜN, (néma-bűn) ősz. fa. A nemzőré-
szekkel maga magában elkövetett természetelleni bűn,
melyet máskép önfertikés-nék mondanak. (Onania).
A Debreczeni Legendáskönyvben ám. természetelleni
bűn (sodornia), így szólván (az 52-ik levelén): BS a
némabffiben élők akkoron ez velágból hertelen ha-
lállal kimúlván" (és az 55-iken): „Kik természet el-
len való bűiben élnek vala, ez étszaka (éjtssaka) a tfii
ölé meg."

NÉMÁG, (ném-ág) ősz. fn. Jobban: nemtettégi
ág, t i. a nemzetséget ábrázoló fán valamely ág.
mely a törzsökből egyenes ízen vagy másképen szár-
mazók sorát adja elé.

NEHÁJ? a székely tájszólásban ám. miért?
másképen: mit máj t mintha mit mor-ból módosait
volna. Nemáj v. mit máj vt-sttegetüm reá a ttot.
(Kriza J.).

NÉMAJÁTÉK, (néma-játék) ősz. fa. Játékszín!
mutatvány, melyben a szereplő a gondolatokat, érzé-
seket és cselekvényeket csak arczkifejezések, taglej-
tések vagy táncz által, de szólás nélkül, (szavak el-
mondása nélkül) adja elé.

NEMAKARÁS, (nem-akarás) ősz. fa. A kedély-
nek, illetőleg akaratnak azon állapota, midőn vala-
mit tenni vonakodik. Nemakarásnak nySgés a vége.
(Km.)

NÉMÁN, (néma-an) ih. Néma állapotban, nem
szólva, hallgatva.

NÉMASÁG, (né-ma-ság)rh. tt. némaság-ot, hann.
szr. —a. Tulajdonság vagy állapot, midőn valaki
néma. A ttületett süketség némasággal jár. V. ö.
NÉMA.

NÉMASZEMÉLY, (néma-személy) ősz. fa. A
színpadi eléadásoknál azon szereplő, aki oly sze-

J mély képét viseli, kinek semmi mondani valója nincs,
hanem leginkább csak a főbbszereplők kíséretében,
vagy a népszemélyesítők körében az előadott darab-
hoz képest csak jönni-menni vagy állnia kell.

NEMBARÁT, (nem-barát) ősz, fn. Régibb ira-
tokban ám. ellenség. „Ezféle hazugságokat senki
egyéb nem szerzetté, hanem az k(egyelmed) nem-
baráti." (Levél 1557-ből. Szalay Ág. 400 m. l).
„Vadnak (vágynak) oly nembarátim." (Ugyanott)

NEMBELI, (ném-beli) ősz. mn. 1) Bizonyos
nemből való. Egy nembeli, mát nembeli. A juh (t
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kecske egy nembeli állatok. 2) Nemet illető, nemre
vonatkozó. Nembeli különbség. A tehén ét kanom nem-
beli társak, mennyiben mindegyik nőstény.

NÉMBELISÉG, (nem-beli-ség) fh. tt. nembeli-
séget. Nemre vonatkozó állapot.

NEMBÉR, (nő-ember) ősz. fii. tt. némber-t, tb.
— éfc, harm. szr. —e. E szó ugyan jobbára némberi
alakban fordul elé a régieknél, de alkotó részeiből
és jelentéséből világos, hogy eredetileg némber volt.
Némely régieknél, pl. a Tatrosi codexben, az első e
is rövid. „Menden, ki látand nemberiet ötét kíván-
tára." (Tatrosi cod. Máté V.). „Oh némberi, nagy te
hűtőd." (U. o. Máté XV.) „Férfiat és nemberiet (la-
tinosság e helyett: férfivá és nemberivé) töttö azo-
kat Isten." (U. o. MárkX.). „János baptistától (bab-
tístinál) nagyobb próféta nincs nembelieknek azülöttí
között" (Ugyanott Lukács. VII.). A régi némberi
szóba az » valószínűleg toldalékként becsúszott s j-vé
vált hang, mint a seederj, orj, marj, eperj szókban.
Elemezve kétségtelenül :n8-ember; s a régieknél mindig
ám. rnnlier, foemina, németül Weib, külőnböztetésfil az
aststonytól, mely a latin domina és német Frau szók-
nak felel meg. Későbben a némber helyett atttsony-
áttat jött szokásba; azonban itt is az ,állat' szó a régi,
t. i. ,substantia' (ma: állag) vagy ,ens' (lény) értelem-
ben veendő. Eléforddl néha az astmonyember is. Ré-
vai ugyan azt állítja, hogy némberi ám. nő-emberé,
mór hominis, de ez a hasonlóság ellen van, mely
szerént akkor így kellene állnia, ember-né v. nS. Ha-
sonlók : kanveréb, nSsténystamár, nem: verébkan, sza-
nárn&ttény stb. Egyébiránt v. ö. NŐ.

NÉMBERI, (nő-emberi) ősz. mn. Régente főné-
vül .némber' helyett használtatott.

NEMCSÉNY, falu Bars m.; helyr. Nemcsény be,
—ben, —667.

NEMCZE, falu Zólyom m.; helyr. Nemcté-re,
—H, —ríí.

NEMDE? (nem-de) bizonyítást kérő, másnak
tanúságára, helyeslésére vonatkozó kérdés. Nemde
jó lest sétálni? Nemde te is vétónk jöst t Nemde Péter
vitte d a könyvet t A latinban: nonne t Németben
megfelel neki: nichi wahr t tótban: ne prawda t A
de itt bizonyló erővel bír, mint ezekben: de át, de
lígy, de igen, melyekkel a nem t kérdésre szoktunk
felelni. Tehát az egész jelentése ez : nem (vagy) de t
azaz nem t (vagy) igen t Lehető az is, hogy de a kö-
vetkező nem-e szóban csak az e v. é nyomatékos vál-
tozata. Egy értelemben használtatik vele a nemde nem f

„Szíved javát ncmdenem
Megtarthatd mégis nekem?"

Csokonai.

A régieknél gyakran minem t, minemde t- nemde-e v.
nemde-ét L. ezeket.

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

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

NEM-E v. NEM-É? ősz. kérdő. '.!) Egyszerű
tudakozó kérdésben van helye, és pedig szabatosan
szólva a mondatban a nem azon szó előtt áll, melyre a
kérdés egyenesen vonatkozik, az e pedig az ige után
tétetik, pl. nem megy-e' Pál Budára t itt t. i. a megy
és nem megy között van a kérdés. Nem Pál megy-e Bu-
dára? IttPál és más között van szó. Nem Budáramegy-e
Pál t stb. Midőn kettő között foly a beszéd, s az előbb
szólónak tagadására kérdést tesz a másik szóló, ak-
kor a nem-e önállólag bizonyos sürgető, vagy megüt-
köző, vagy bámuló jelentést fejez, ki, pl. „Nem lát-
tam öcsémet." „Nem-e f „Elmentek-e falura f1 „Nem
megyünk." „Nem-e t* „Parancsolom tedd meg f „Nem
testem." „Nem-et" Ekkor az erős nyomaték az e han-
gon fekszik; ellenben az elébbi esetekben nyomato-
sabb a nem.

NEMECSIN, puszta Pozsony m.; helyr. Neme-
erinbe, —ben, —667.

NEMECSKE, falu Nyitra m.; helyr. Nemecské-
re, —n, —rSl.

NEMEDI, falu Tolna m.; ALSÓ—, KIS—,
faluk Pest m.; helyr. Némedi-be —ben, —bSl.

NÉMELY, (né-mely) ősz. határozatlan személy-
es tárgynévmás, tt némely-t v. —ét, tb. —ék. Nem
mind, hanem csak kevés számmal az egészből. Né-
mely népfajok fehérek', némelyek feketék, némelyek olaj-
snnílek. A múlt hóban némely napok melegek, némelyek
hűtek voltak. Ellentétei: mind,, vagy egy sem, tehát
számra, sokaságra vonatkozik. Előtétül fölveszi az
egy szót: egynémely, különösen midőn személyt illet.
A régieknél helyette, személyről értve, igen sokszor
néki szót találjuk (1. NÉKI), de ugyan őnálok ily vi-
szonyban előjön .némely' is. „Némelyek ke(dég) ő
közölök." (Tatrosi codex). „Kéri vala ötét némely a
leváltak közöl." (Ugyanott). „Monda egynémely
(quidam) ő neki." (Ugyanott). Egyébiránt v. ö. NÉHA.

NÉMELYHELYT, (némely-helyt) ősz. ih. Táj-
divatosán ám. néhol, néhutt; öszvehúzva: néhelyt.

NÉMELYIK, (né-mely-ik), ti. némelyiket. Jelen-
tésére egy a némely szóval, azon különbséggel, hogy
az első alakban inkább önállólag, a másikban főnév
előtt használtatik, pl. némely ember ittas állapotban
nevet, némelyik stomorkodik. Előre tétethetik az egy
szó itt is: egynémelyik. Fölveszi a többesi személyra-
gokat is: némelyikünk, —tek, —tök, v. egynémelyi-
kUnk stb. Többes számban az ik rendesen elmarad,
tehát némelyek; a tájdivatos némelyikek csak a sze-
mélyragos némelyikek. V. ö. NÉMELY, NÉHA.

NÉMELYKOR, (né-mely-kor) ősz. ih. Egyszer-
másszor, nem mindig, nem sokszor, néha, olykor-oly-
kor. ,Egy* szóval összetevő: egynémelykor.

NEMEMBÉR, (nem-ember) ősz. fn. Oly ember-
ről mondják, ki erkölcseire, kivált szívtelen, vad in-
dulatra uézve inkább oktalan fenevadhoz, vagy ba-
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romhoz hasonló. Szokták kivált a köznépnél így is
használni: semmi ember, németül: Unmensch.

NEMERE, fa. tt. Nemerét. 1) Magas hegy Er-
délyben Csík szék és Moldvaorezág között 2) Ezen
hegyről fiini szokott igen erős északi szél, mely, Fe-
renczi János szerént, még az embert is megöli.

NEMES, (1), (ném-és) mn. és fa. Mint mn. tárgy-
esete : némés-t v. —el, többese : —ék. Mint fa. tárgy-
esete : nemés-t, többese: —ék. Általános értelemben
a megszámlálhatlan szaporodások között bizonyos,
mintegy kiváló nemből való, melynek vagy kinek
eredete nem homályos, nem bizonytalan, hanem oly
kitűnő, hogy az megkülönböztetést, emlékezetben
tartást igényel, tehát jeles eredetű, nem közönsé-
ges származású. Innen érthetők következő jelentései:
1) Széles ért. állatokra és növényekre vonatkozva, a
maga osztályában kitűnő, jeles, becses nemű. A ló
nemet állat. Nemet juhok. Nemet gyümölcsök. Nemet
borok. Az ásványországi testekre nézve, nemes éretek,
ú. m. arany, ezüst, platina; de a jeles nemű kövek
magyaros szólással inkább drágák. 2) Emberről
mint polgári társaság tagjáról szólva, oly személy,
ki a társadalom többi tagjai fölött különös előnyök-
kel és szabadalmakkal bir, s több hasonlókkal együtt
az illető társadalomnak fensőbb osztályát képezi, s
nemességére, kivált a mólt időkben, sokat tartott. „A
nemes vér, a mit fogad, megtartja." (Mikes Kelemen
törökországi levelei). Magyar értelemben nemesnek
mondják, ki vagy királyi adomány, vagy nemeslevél
által emeltetett ezen osztályba, valamint ennek tör-
vényes utódai, és örökösei, különbözvén tőle mint
alantabb állók, a szabadosok, városi polgárok, és ré-
gen úgynevezett jobbágyok. Ezek neve máskép : or-
szágot nemet, különböztetésül az úgynevezett egyházi
nemetektől, kik valamely főpapnak hfibérnökei. Jelen
értelemben vett ,nemes' szónak alapját is valamely
jeles polgári erény, úgymint, vitézség, fejedelem
iránti hűség, stb. teszi. Hogy eredetileg a nemesség
földadamánynyal járt, oda mutat a közmondás is: Ne-
mesember volna, de a ftuekatok elhordták a földét.
Tót nyelven csakugyan témán a zem (föld) gyöktől
ám. földes. Sarkalatos jogokra nézve az országos ne-
mesek mind egyenlők, de külső állapotra vagy rangra,
vagyonra stb. különbözők, honnan ez ily osztályozá-
sok : főnemesek, kattélyot nemesek, kurta nemetek, bocs-
Itoros nemetek, jobbágy nemesek, kik jobbágytelken
laktak, félnemetek, kik nemtelen atyától s nemes
anyától születtek, s ennek nemes birtokát öröklöttek
(agilis). Mint melléknév oly főnevekhez csatoltatik
melyek születési nemességre vonatkoznak. Nemet ere-
det, származót. Nemet vérből, nemet agyitól született.
Nemet, nemtetet ét vitétlö wak. 3) Átv. ért erkölcsi
jeles tulajdonságú, mind gondolkozásra, mind cselek-
vésre nézve; továbbá ily tulajdonságok jeleit magán
viselő. Nemes tzivü, nemes lelkű, nemes gondolkozásu
ember. Nemes tett. Nemet büszkeség. Nemet magavise-
let, nemet indulat, nemet érzés. „Gondolataink jutalma
érzésünkben fekszik. Minden valóban nagy gondolat

nemes érzésekhez vezet" (B. Eötvös József). Nemet
Írásmód, ellentéte : aljas, pórias. Nemet árét. Nemet
vonatok, nemet idomú képek, képttobrok. V. ö.
NEM, fa.

NEMES, (2), több helység jelzője, melyeket, a
mennyiben itt nem találhatók, láss az illető helyne-
vek czíme alatt, pl. NEMES JÁCZ, I. JÁCZ, NE-
MES-KÉR, I. KÉR.

NEMES, (3), erdélyi falu a meggyen siáu
székben; helyr. Nemes-én, —re, —röl.

NEMES-APÁTI, falu Zala megyében; helyr
—Afáti-ba, —bon, —bál.

NÉMÉSASSZONY, (némes-assiony) ősz. ín.
Nemesember felesége, vagy özvegye. „Erdélyi lévén,
ott a nemesasszonyoknak a szavok olyan állandó,
valamint a brossai havas." (Mikes K. törökországi
levelei).

NÉMÉSBÉDK, (ném-és-b-éd-ik), k. m. ne'met-
béd-tem, —tél, —itt. L. NÉMÉSBÜL.

NEMES-BIKK, falu Bonod m.; helyr. —Bük
én, —re, —röl.

NÉMÉSBÍT, NÉMÉSBIT, (ném-és-b-ít) áth.
m. nemétbü-étt, pár. —*, htn. —ni v. —én*. Ne-
mesbbé tesz. Átv. ért némely dolgokról, vagy elvont
értelmű tárgyakról mondatik. Nemetbtíeni a gyUmSl-
etSket, borokat, lovakat. Nemesbtíeni át erkölcsöket. V.
ö. NEMES.

NEMESBÍTÉS, NEMESBÍTÉS, (ném-es-b-ít-éí)
fa. tt. ne'métbüét-t, tb. —ék. harm. s«r. —e. Cselek-
vés, mely által valami nemesbbé tétetik. A juhok ne-
betbttétére kUlönot költséget fordítani.

NEMES-BOGYA, 1. VÁR- éa NEMES-BOGYA.
NEMES-BÜKK, falu Zala m.; helyr. Btitk-te,

—re, —rSl.
NÉMÉSBÜL, NÉMÉSBÜL, (ném-és-b-fil) önh.

m. némésbtil-t. Nemesbbé leazen. Oltás által nemetbal-
nek a gyümölcsfák. Képtét, mUvelés által nemesbUbuJt
át erkölcsök. V. ö. NEMES.

NÉMÉSBÜLÉS, NÉMÉSBÜLÉS, (ném-es-b-ül-
és) fa. tt némétbUlét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Át-
meneti állapot, midőn valaki vagy valami bizonyos
tekintetben nemesbbé leszen. V. ö. NEMES.

NEMES-CSOÓ, falu Vas m.; helyr. —Ctoó-*,
—rá, —ról.

NEMES-DÉD, mezőváros Somogy m.; helyr.
—Déd-én, —re, —rSl.

NEMES-DEDENA, falu Árva m.; helyr. —Dt-
diná-n, —rá, —ról.

NEMES-DÖMÖLK, fáin Vas m.; helyr. —D5-
mSOe-on, —re, —rSl.

NÉMÉSÉDÉS, (ném-és-éd-és) fa. tt nemesedét^
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Rangbeli emelkedés,
midőn valaki a nemesek osztályába fölvétetik. Meg-
némétédés. 2) Állapot, midőn bizonyos dolgok a ma-
gok nemében jelesebb, becsesebb tulajdonságúikká
válnak. V. ö. NEMES.
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NEMESEDIK, (ném-és-éd-ik), k. m. némétéd-
tem, —tű, —itt. 1) Valamely személy a nemesek
outályába fölvétetik. Leginkább meg igekötővel. Ki-
OtaS polgári érdemei által megnemetedett. 2) Úgyne-
vezett nemes tulajdonságokat vesz fel, nemesbfil. Né-
metednek a* erkölcsök. Németednek a gyümölcsök, lo-
vak, juhok. V. 5. NEMES.

NEMÉSEMBÉR, (nemes-ember) ősz. fik 1. NE-
MES, fit. „Én is Trincsin varmegyén nemesember
vagyok." (Őr. Eszterházy Miklós nádor. Újabb Nem-
zeti könyvtár).

NÉMÉSEMBÉRÉS , (nemes-emberes) ősz. mn.
Nemesemben tulajdonsága, szokásu. Nemetemberes
büszkeség, rátartás. Nemesemberes vitelét, életmód.

NEMESEMÉÉRT, (némés-embéri) ősz. mn. Ne-
mesemberhez tartozó, azt illető, arra vonatkozó. Ne-
metemberi jogok, láváitságok.

NEMESEN, (ném-és-en) ib. Nemes módon, ne-
mes érzéshez, gondolkozáshoz illően.

NEMESEST, falu Krassó m. helyr. Nemesett-
én, —re, — r f f l .

NÉMÉSHÁZ, (némés-ház) ősz. fh. Tulajd. ért.
nemesi birtokhoz tartozó ház, vagy, mint hajdan ne-
vezték, szabadtelek, nemestelek, udvartelek, kfilön-
böztetésül a polgár- vagy parasztháztól. Átv. nemes
család. Nemet hátból ttármatott ember.

NEMES-HOLLÓS, falu Vas m.; helyr. — Hol-
lós-on, —ró, —ról.

NEMESI, (nem-és-i) mn. tt. néméti-t, tb. —ék.
Nemes embert illető, azzal viszonyban levő, arra vo-
natkozó stb. Németi birtok, jogok, kiválítágok. Nemeri
ctimer. Nemeri levél. Nemeri rend. V. ö. NEMES.

NEMESICZ, falu Nyitra m.; helyr. Nemesicz-én,
—re, —rSl.

NÉMÉSILEQ. (ném-és-i-Ieg) ih. Nemesi módon,
nemes gondolkozáshoz, érzéshez stb. illően, nemesen.
Nemesileg bánt vele.

NEMESÍT, NEMESIT (ném-és-ít) áth. m. ne-
mettí-étt, pár. —t, htn. —ni v. —eni. 1) Nemesem-
berré tesz valakit, nemesi czímerrel, névvel, jogokkal
felruház. Igekötóvel: megnemettí. 2) Átv. valamit a
maga nemében jeles, kitűnő tulajdonságúvá tesz, ké-
pez. NemetUeni ás erkölcsöket. Lovakat, juhokat, gyü-
mölcsfákat, virágokat nemesüeni. V. ö. NEMES.

NEMESÍTÉS, NEMESÍTÉS, (uem-és-ít-és) fh.
tt néméstíés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
mely által valakit vagy valamit nemesítenek. V. ö.
NEMESÍT.

NEMESJÓSZÁG, (nemes-jószág) ősz. fa. Ré-
gibb törvények szerént tulajdonul csak nemes sze-
mély által bírt és bírhatott jószág.

NEMESÉÉ, falu Somogy m.; helyr. Nemeské-re,
—n, —rW.

NEMES-KESZI, falu Közép-Szolnok m.; helyr.
—Kesn-be, —ben, —böl. Máskép: Magyar-Kesn.

NÉMÉSKISASSZONY, (némés-kis-asszony) ősz.
fh. Úri nemesházból született kisasszony. V. ő. KIS-
ASSZONY.

NÉMÉSLAK, (némés-lak) ősz. fh. Ház, mely
nemesi birtokhoz tartozik vagy tartozott, melyben
nemes család lakik vagy lakott.

NÉMESLELKÜ v. — LEKKÜ, (némés-lelkű)
ősz. mn. Kinek erkölcsi érzései, vágyai, kivált mások
irányában nyilatkozólag, nem alávalók, nem közön-
ségesek, pl. ki nem alacson boszuálló, ki az erényt
az ellenségben is tiszteli, ki gyöngédségre, részvétre
hajlandó; nemes érzésű, nemesszívQ.

NÉMÉSLELKÜLEO v. — LELKÜLEG, (hé-
més-lelkfileg) ősz. ih. Nemeslelkfiek módjára. Nemet-
leHaOeg megboctátani a némelye* sértést. NemetlelleU-
leg feláldotni javát, életét. V. ö. NÉMESLELKÜ.

NÉMESLELKÜSÉG v. — LELKŰ SÉG, (né-
més-lelkfiség) ősz. fh. Hajlandóság oly tettekre, me-
lyek nemes érzést, nemes lelket, szívet árulnak
el. NemesleUcüségedoen bitóm. 2) Nemes érzésből, ne-
mes szivből eredett cselekedet. NemetlelkUtégedért
örök hálával tartozom. V. ö. NÉMESLELKÜ.

NEMESLEVÉL, (némés-Ievél) ősz. fh. Régi
magyar tőrvény szerént czímeres oklevél, mely által
a fejedelem valamely érdemes férfit, javak adomány-
zása nélkül, a nemesek sorába emel, megengedvén
neki, hogy saját czímerrel, gyűrűvel stb. élhessen.
(Literae annales).

NEMESNÉP, falu Szála m.; helyr. Nememép-re,
—én, —ról.

NEMES-SÁNY, falu Szepes m.; helyr. —Sány-
ba, —bán, —ból.

NEMESSÉG, (ném-és-ség) fh. tt németség-ét,
harm. szr. —e. 1) Nemesi rang. Nemességért folya-
modni. Németségre emelni valakit. Németségtől meg-
fosttani. Ssegény örökség a pustía nemesség. (Km.).
2) Mint gyűnév jelenti az egész nemesi kart, nemesi
osztályt. Orsxág németsége. Vármegye németsége. A
nemességet közgyűlésre meghint. 3) Átv. ért valaminek
föntebb nemű, jelesebb tulajdonsága. Szív nemessége.
Énét németsége. Erkölcsök németsége.

NÉMÉSSÉGÉS, (ném-és-ség-es) mn. tt. némés-
ségés-í v. —ét, tb. —ék. Régies nyelvszokás szerént
ám. igen nemes, fölötte kitűnő a maga nemében. Ily-
féle értelem van ezekben is : dicsőséges, magasságot,
bőséges, nagyságot stb.

NÉMÉSSEGTELEN, (ném-és-ség-telen) mn. 1.
NEMNÉMÉS.

NÉMÉSSÓLYOM, (némés-sólyom) ősz. fh.
Mintegy tyúknagyságu sólyomfaj, melynek lábai sár-
gák, derekának tollai hamuszinű- és barnapettyesek.
(Palco gentílis).

NEMES-SÚR, falu Pozsony m.; helyr. —Sár-
on, —rá, —ról.

NEMES-SZEGH, puszta Pozsony m.; helyr.
—Szegh-én, —re, —rSl.

NEMES-SZER, falu Szála m.; helyr. —Sier-
én, —re, —rSl.

NÉMÉSSZÍVÜ v. -SZIVÜ, (némés-szívű) ősz.
mn. I. NÉMESLELKÜ.
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NÉMÉSSZrVÜSÉG, (némés-szivuség) ősz. un.
1. NÉMÉSLELKÜSÉG.

NÉMÉSTELEK, (némés-telek) ősz. fa. Általán
kisebb nemesi fekvőbirtok, melyet régibb törvényeink
megkülönböztettek a jobbágy- vagy polgári telektől.
Belső, küllő nemettelek. V. ö. TELEK.

NÉMÉSUDVAB, (némés-udvar) ősi. fii. Nemesi
belsőtelek, különösen, hol maga a nemesbirtokos
lakik, nemesház, nemeslak. (Coria).

NEMESÜL, NEMESÜL, (ném-és-fil) önh. m.
némésVí-t. 1) A nemesi osztálynak tagjává lest. Meg-
nemeiül. 2) A maga nemében jelesebb, kitünőbb tu-
lajdonságokat vesz föl, pl. a gyümölcsfák oltás, szem-
zés által

NÉMÉSÜLÉS, (1), (némés-ülés) ősz. fh. Lásd:
NÉMÉSUDVAB. „Az nemös ülésen való ház udvarán
lakik." (Levél 1553-ból. Szalay Á. 400 m. L). ;

NEMES-ÜLÉS, (2), paszta Nyitra m.; helyr.
— Olét-én, —re, —röl. Máskép : Egerí.

NÉMÉSÜLÉS, NÉMÉSÜLÉS, (ném-és-ül-és)
fa. tt. némttfülét-í, ti>. —ék, harm. szr. —e. Átmeneti
vagy átalakulási állapot, midőn valaki vagy valami
nemessé lesi. V. ö. NEMES.

NEMES-VID, falu Somogy m.; helyr. — Vid-
én, —re, —rSl.

NEMESVÖLGY, falu Mosony m.; helyr. Nemes-
vSlgy-re, —ön, —rSl.

NEMES-ZSUK, erdélyi falu Kolos m.; helyr.
—Zfuk-ra, —ön, —ról.

NÉMET, (1), fh. és mn. tt. német-ét, harm. szr.
—jé. Neve azon közismereti! népségnek, mely magát
Deutfch néven nevezi. Feled dunameUéki, rajnameUéU
németek. Merő német, ki nem tud máskép, mint néme-
tül. Mint jelzővel több oly főnevek előtt élünk, me-
lyek német eredetre mutatnak. Különösen jelent oly
mesterembert, ki németek módja szerént dolgozik.
Német ttabó, varga, stücs. Innen a kézmívek ilyetén
nevei is : német ing, német nadrág, német saru stb.

Mi e szónak eredetét illeti, már Tacitusnál elé-
fordul, (De Moribus Germanorum) a germán népnek
egy ága nemet-et név alatt (az és latin többes). Úgy
látszik, hogy a szomszéd szláv népek ezekről nevez-
ték el az egész germánságot nemect, q/emeet-eknek.
A törökben németé ám. Némethon, és nemcttlü, német
Hihetőleg a szlávból kölcsönöztetett a magyar nemet
is. Horvát István s némely mások véleménye szerént
a német szónak eredeti jelentése néma volna, mely a
szlávban is nemavi, (nemuvi, nemluvi = nem beszél),
minthogy kevésbeszédüek voltak, s maga a deutsch
név a deuten igével rokon lévén, ez a föntebb! véle-
mény szerént oda mutatna, hogy inkább jelek által,
mint szóval beszéltek.

NÉMET, (2), több helység jelzője, pl. NÉMET-
BOLY, 1. BOLY, NÉMET-DIOSZEG, 1. DIÓSZEG,
s » többi.

NÉMETALFÖLD, (német-al-főld) ősz. fa. Eu-
rópai királyság, mely az éjszak! tenger, Hannovera,

a porosa rajnai tartományok és Belgium között fek-
szik. Alföld nevét onnan vette, mert a többi német
tartományokhoz képest legalacsonyabb fekvésű. Né-
metül : Niederland v. Holland.

NÉMETALFÖLDI, (német-alföldi) ősz. mn.
Németalföldre való, ott termett, készített, gyártott,
oda vonatkozó stb. Németalföldi lakotok, kémkedik,
gyárak, kétmívek.

NÉMETÁRPA, (német-árpa) ősz. fa. Szálkat-
lan kalászu árpafaj, melynek tokiászai szétberzed-
nek. (Hordenm zeocrítum).

NÉMETBmODALOM, (német-birodalom) ősz.
fh. Több német országok és tartományok öszvege.
Éttaki német birodalom. Kevéssel ezelőtt (1866-ig)
egy szövetség tartotta (úgy a hogy) öszve az egész
németséget, de az 1866-ban Ausztria és Poroszor-
szág közt kitört háború és ezt követett békekötés
folytán, azon szövetség felbomlott és Poroszország
jogot nyert egy északi német birodalmat alkothatni.

NÉMETBIRODALMI, (német-birodalmi) ősz.
mn. Németbirodalomból való, oda tartozó, ott készült,
arra vonatkozó stb. Németbirodalmi népek, királyok,
fejedelmek, pUtpükök.

NÉMETDOLMÁNY, (német-dolmány) öss. fa.
Sinórtalan, nemmagyar szabású dolmányféle öltöny,
milyet a németek , s utánok mások is viselnek. Ai
eredeti Jacke után magyarosan : jankli.

NÉMETEGYHÁZA, puszta Fehér m.; helyr.
—egyhdtd-ra, —n, —ról.

NÉMETÉS, (német-és) mű. tt németét-t v. —ét,
tb. —ék. Németek szokását, divatát, erkölcsét kővető,
Németet ruhától, életmód. Németet ttéejtét.

NÉMETESEDÉS, (német-és-éd-és) fa. tt neme-
tétédés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Átalakulási álla-
pot, midőn valaki németes szokásokat, különösen
német nyelvet vesz föl, saját nyelvét mellőzve, vagy
felejtve.

NÉMETÉSÉDIK, (német-és-éd-ik) k. m. nérne-
tétéd-tem, —tél, —élt. Német erkölcsöket, szokásokat
Ölt, olyanná alakúi, milyenek a németek szoktak
lenni. Különösen ám. anyai nyelve helyett a németet
veszi föl, s azzal él rendesen. Volt idő, midőn a ma-
gyar fönemettég igen németetedett. Ctehoritágnak égett
vidékei elnémetetedtek.

NÉMETÉSEN,(német-és-en) ih. Németes módon,
mint a németek szoktak. Némeleten ejteni a magyar
ttokat. Németeten SltötkOdni.

NÉMETÉSÍT, NÉMETÉSIT, (német és-ít) áth.
m. németéetí-étt, pár. —« ; htn. —ni v. —eni. Néme-
tessé tesz, alakít valakit v. valamit Iskolák által né-
meteitíeni a honi ifjúságot. Különféle módok, ettk&Oc
által elnémeteiüeni valamely népet. V. ö. NÉMETÉS.

NÉMETESÍTÉS, NÉMETESÍTÉS, (német-es-ít-
és) fn. tt. németéttíét-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cse-
lekvés, mely által ítémetesítenek valakit V. ö. NÉ-
METÉS, NÉMETÉSÍT.
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NÉMETÉSSÉG, (német-és-ség) fn. tt. németét-
ség-ét. Németes szokás ; fó'képeu más nemzet beszé-
dében németes kiejtés, szókötés, szórend. (Germa-
nismus).

NÉMETÉSÜL, (német-és-ül), l. NÉMETÉ-
SÉDIK.

NÉMETÉSÜLÉS, (német-és-ül-és) fn. 1. NÉ-
METESEDÉS.

NÉMETÉZ, (német-éz) áth. m. németét-tem,
—tél, —élt. Valamely idegen szót vagy beszédet
németre tesz által, németül mond el. Olyan, mint
magyaráz. Van önható jelentése is, midőn ám. német
módon ejti ki valamely idegen nyelvnek szavait. Mi-
dőn magyarul bestéi, nagyon németes. Továbbá : német
szokásokat követ.

NÉMETFALU, faluk Szála, puszta Vas m.,
KAPI—, TAPLYI— Sáros, LESENCZE— Szála
m.; helyr. —falu-ba, —bon, —bál.

NÉMETFOEINT, (német-forint) ősz. fn. Német-
birodalmi régibb pénzláb szerint megállapított forint,
mely hatvan krajczárból állott, máskép : rénesforint,
különböztetésül más, nevezetesen a régi magyar fo-
rinttól, mely ötven krajczárt tett Azon forint pedig,
mely három darab tízenhét krajczáros máriásból, az-
az, ötvenegy krajczárból állott, vonásforint-nuk ne-
veztetett

NÉMETGYÖMBÉR, (német-gyömbér) ősz. fn.
1. KONTYVERÁG.

NÉMETHAS, (német-has) ősz. fn. Lágy has,
hasmenés, midőn valakinek elcsapja valami a hasát
Némethasa van. Gúnyos népmondán alapuló kifeje-
zés, mely szerént a hazánkba bevándorlóit németek
eleinte ilyféle bajba estek, akár a szokatlan víztől,
akár a kövérebbféle ételektől, nevezetesen szalon-
nától.

NÉMETHON, (német-hon) ősz. fn. Azon föld-
rész, melyen németek laknak, honolnak; különöseb-
ben : Németország. L. ezt.

NÉMETHONI, 1. NÉMETORSZÁGI.
NÉMETI, mváros Hont, faluk Báré, Baranya,

Sopron m., ALSÓ—, FELSŐ—, Ung, HERNÁD—,
Zemplén, HIDAS—, Abaúj,"SAJO—, Borsod—,
SZATMÁR—, Szatmár, TOBNYOS—, Abaúj m.;
helyr. Németi-be,—ben, -"-&ŐZ.

NÉMETÍT, NÉMETIT (német-ít) áth. 1. NÉ-
METÉSÍT.

NÉMETLEN, (ném-etlen) mn. tt. németlen-t, tb.
— ék. 1) Aminek nincs neme azaz nemi szerve. 2)
A nyelvészetben azon nyelv, melyben a dolgok nevei
rendszeréirt nemi meghatározás nélkül állanak, pl. a
magyar, töröktatár, mongol nyelv, általán -az altaji
nyelvek, de a persa nyelv is. 3) Személyre alkal-
masva oly emberről mondható, kiről bizonyosan nem
tudni, mi nemből származott, pl. ki törvénytelen
ágyon kívül született. Polgári ért ki nem veszi ere-
detét nemes vérből, s e kifejezés helyesebb és kímé-
letesebb a latin ,ignobilis' magyarázatára, mint a nrm-

AJUP. NAOT SZÓTÁR IV. K«T.

telén, mert ez átvitt értelemben is használtatván je-
lent becstelent, alávalót Pl. nemtelen tett, magavise-
let. A nemetlent máskép nemneme«-nek is mondják.

NÉMETLENSÉG, (ném-etlen-ség) fn. tt. né-
mtllenség-ét. Nemetlen azaz ncmnélküli állapot vagy
tulajdonság.

NÉMETLÓHERE, v. —LÓHEB, (német-ló-
here v. ló-her) ősz. fn. A csigacsők (medicago) neme
alá tartozó növény; ugyancsak népnyelven másképen
idegen nyelvből vett szóval és szokottabban: Inczer-
na, növénytani néven: kék csigacsS. (M. satíva).

NÉMETMEZŐ, puszta Heves m.; helyr. -Me-
türe, —n, —riíl.

NÉMETMUROK, (német-murok) ősz. fn. A bo-
lonyikok neme alá tartozó növényfaj, melynek a vi-
rág körül levő levelei hármasak, s gyökere édes.
(Sium Sisarum). V. ö. BOLONYIK.

NÉMETORSZÁG, (német-ország) ősz. fn. Szé-
les ért az egész németbirodalom. Régi földirat sze-
rént a hajdani Germania.

NÉMETORSZÁGI, (német-országi) őse. mn.
Németországból való, oda tartozó, azt illető, ott ké-
szült, gyártott, oda vonatkozó stb. Németországi kéx-
mívesek, gyáratok, kereskedők. Németországi városok,
egyetemek.

NÉMETPARAJ v. — PARÉJ, (német-paraj v.
paréj) ősz. fn. Növényfaj a maglapélek neméből;
szára felálló, levelei három szegletnek, rövidnyelüek,
kihegyzettek, halovány sárgák, máskép : labodaparéj,
tieütn fii, növénytani néven: kerti maglapéi. (Atri-
plex hortensis).

NÉMETREKÉTTYE, (német-rekettye) ősz. fn.
Rekettyenemfi növényfaj, melynek szára cserjés, tö-
vises ; tövisei bibircsós fogasak; ágai tövistelenek,
levelei láncsásak, borzasak; virágfürtei az ághegye-
ken leveletlenek. (Genista germanica).

NÉMETSÉG, (német-ség) fn. tt. németségét.
1) Német nyelv. 2) Német sajátság. 3) Német nép.

NÉMETSZEGFÜ, (német-szeg-fü) ősz. fn. Nö-
vényfaj a szegfüvek neméből, melynek virágai cso-
portos szabásúk; csészepikkelyei tojásdadok; gal-
lérja a virággombnál rövidebb, kalászhegyü; levelei
szálasak, három inuk; szirmai fölül szőrösek, piro-
sak : máskép : barátszegfÜ (Dianthus Carthusianorum).

NÉMETSZÖVETSÉG, (német-szövetség) ősz. fn.
Az öszves németországi tartományok uralkodó feje-
delmei között 1815-dik évben június 8-dikán költ
oklevélnél fogva kötött politikai szerződés és egység,
melynek főczélja volt az illető országok és fejede-
lemségek külső és belső biztonságának közös fentar-
tása. Állott a német szövetség 35 különböző nagy-
ságú fejedelemségből, és négy szabad városból. Ezen
szövetség az 1866-diki\>sztrák-porosz háború és bé-
kekötés következtében megszűnt, s belőle az osztrák-
birodalmi németség kilépvén, az északi részből po-
rosz fensőség alatt északi némctbirodaloro van ala-
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kólóban; a déli rész, mint Bajoromig, BáJen stb.
különállónak nyilváníttatván.

NÉMETTARXICS (német-taraira) ősz. fh. Nő-
vén/faj a tölcsére* bokrétája tárnicsok neméből,
melynek bokrétája ötmetszésa, szőrös torka, gyertya-
tartóforma; metszései tojaadadhegyesek; lerelei to-
jásdadláncsásak; ágai a czikkelyeknél hosszabbak.
(Gentiana germanica).

NÉMETÜL, (német-fii) ih. Német nyelven,
Tagy nyelvet Németül bettél, űr, olvat; németül ta*M.

NEMEZ, (nem-ez) fii. tt némtet, tb. ék, harm.
szr. —e. Kresznerics sserént hellén-latinul gnaphalíum,
mely Páriz-Pápainál gyapjas ftt, azaz gyopár nerö
növény. Molnár Albert szótáriban ptrnnui eoactilú,
lana coaeta. (Szőrből kallott; összevert valamely
pokrócz- vagy posztófáj). Szabó Dávidnál összeve-
retett, avatott, pl. posztó vagy gyapjú, kalapposztó.
Bégi szó. „Thovábbá minapon küldtem vala k(egyel-
med)nek húsz pénzt nemez-venni, the k, kiülgye
meg az nemezt vele." (Levél 1529-ből. Szalay Ág.
400 m. L). A székelyeknél különösen jelent oly
szőrpokróczot, melyet a ló nyerge alá tesznek. In-
nen Margit életében nemedcapcta jelent ilyféle posz-
tóból lábravalót, mely Molnár Albertnél lemetkapcta,
miből az tűnik ki, hogy a lemet és nemez egy erede-
tűek, s azon néhány szók osztályába valók, melyek-
ben az l és M fölcseréltetnek. Van a lemet szónak
más jelentése is, t i. csoroszla, vagyis azon lapos, éles
vas, mely az ekegerendelyből lefelé állva a szántóvas
előtt hasítja a földet, továbbá szélesebb értelemben
jelent laposra nyújtott érczdarabot, plébet. A lemez-
vas máskép lemetvas, miből azt következtethetni,
hogy amabban az ét képző épen olyan, mint az igát,
ttdrat, üdvüz, időé* szókban az St, ét, át, melyek az
át tt ötét S» képzőknek felelnek meg. V. ő. LEMEZ,
és LEMES. E szerént a lemet vai olyan vas, mely-
nek lemé van, és lemez potxtó is ám. lemes posztó,
melynek lemé van. Mi már a lem gyököt illeti, leg-
valószínűbb, hogy egy a lep szóval, melytől lepedő,
lepény is stb. származik, és vastag hangon lap sőt
lám szóval is, mely utóbbi különösen nemcsak lustot
jelent, hanem lelógó szőrt, gubanczot is, honnan
lamoi farka majom ám. sírnia, quae altimám partém
caudae villosam habét (Festus.) Mind a fenn kitett
jelentéseket öszvevéve az tonik ki, hogy a lem (ille-
tőleg hangváltozattal nem) és lám gyökben v. hangban
alapfogalom A le ét ál (infra). mert egy részről le-
lógó gubanczot, szorosságét jelent, műit a lemez (ne-
mez-) posztó szóban, innen a gyopárnak lemez neve
is, mert magbobja szőrös; más részről pedig, mi a
lemezvasat és lemezt illeti, ebben agyán leginkább
a laposság fogalma rejlik, s e tekintetben egyezik
vele mind hangban, mind jelentésben a latin lamna,
lamina is; azonban a lap, lapos, lepény, lepedő stb.
szók alapértelme szintén áld v. lefelé nyomulás is;
hozzájárulván még azon körülmény, hogy a lemez-
vas szintén merően lefelé áll az ekegerendelyben, és
lapos is. Mai időben szabatosan megkülönböztetve e

két szót, lemet ám. laposra kinyújtott vagy faragott
szilárdabb test, pl. tStábla, étin, vöt, vagy másnemű
ératábla ; s a növénytanban a levelek kitérőit résxe;
nemet pedig ám. szőrből, gyapjúból kallott valamely
pokróczféle kelme, mint a kalap, némely sara, -czipő
stb. anyaga.

NEMEZBÁDOG, (nemez-bádog) ősz. fh. A ka-
laposok vas vagy réz bádoga, vagy pléhe, melyen a
gyapjút izzó tűz fölé tartva öszvegyürik, dörzsölik,
illetőleg nemezzé alakítják. V. ő. NEMEZ.

NEMEZBÉL, (nemez-bél) őse. fn. A kalapo-
soknál ám. erős, de poha papiros, melyet györéskor
a nemez rétegei közé tesznek, hogy öszve ne ragad-
janak.

NEMEZBOTOS, (nemez-botos) ősz. fn. Botos
nemesféle anyagból. V. ö. BOTOS.

NEMEZCZIPŐ, (nemes-czipő) ősz. fn. Nemez-
posztóból gyártott meleg czipő. V. ö. NEMEZ.

NEMEZÉL, (nem-ez-él) ath. m. nemetél-1. A
gyapjút vagy szőrt megáztatva, úgy gyűri, gyömö-
szöli, hogy öszveálljon és nemezzé legyen, mint ezt
a kalaposok szokták tenni. V. ö. NEMEZ.

NEMEZFA, (nemez-fa) őse. fh. A fésűsöknél,
nemezzel vagy daróczposztóval behúzott fa, melyen
a fésűket simára dörzsölik.

NEMEZFÉLE, (nemez-féle) ősz. mn. Nemezből
való. Olyan mint a nemes.

NEMEZGYÁRTÓ, (nemez-gyártó) ősz. fn. Mes-
terember, ki a gyapjút vagy szőrt nemezzé alakítja,
mit a kalaposok, sfiveggyártók rendesen maguk
tesznek.

NEMEZKALAP, (nemez-kalap) ősz. fn. Ne-
mezből csinált kalap, milyenek a közönséges gyap-
júból, vagy nyúlszőrből valók, különböztetésfil a szal-
ma-, nád- s más kalapoktól. V. ö. NEMEZ.

NEMEZKALLÓ, (nemez-kalló) ősz. fn. 1) Sze-
mély, ki nemezeket készít 2) Kalló, melyben nemez-
posztót kallanak. V. ö. KALL.

NEMEZKÖPENY v. KÖPÖNYEG, (nemes-kö-
peny v. —köpönyeg) ősz. fn. Nemezféle gobanczos
posztóból készített köpeny. V. ő. NEMEZ.

NEMEZMÜ, (nemez-mii) ősz. fh. Akármelyféle
mű, melynek anyaga nemez, pl. kalapok, pokrócsok,
botosok.

NEMEZPAPÍR, (nemez-papír) öaz. fn. Vastag,
tömör papir, melyet holmi takarékul, borítékul stb.
használnak.

NEMEZPARÓKA, (nemes-paróka), ősz. fn.
Roszul csinált, borzas, gubanczos paróka, melynek
szálai öszvevissza vannak kaszálva. V. ő. NEMEZ.

NEMEZPOSZTÓ, (nemez-posztó) ősz. fn. Gyü-
rés, gyömőszölés által sajátnemüleg csinált posztó,
kfilönböztetésfil a szőtt posztótól.

NEMEZSARU, (nemez-sara) özz. fn. Vastag
nemezposztóból varrott saru, botos. Hideg ellen **•
mexsarut viselni.
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NEMEZSÁTOR (nemez-sátor) ősz. fh. Nemez-
posztóból készített sátor, különböztetésül másféle, pl.
ponyva-, gyékénysátortól.

NEMEZTÁBLA, (nemez-tábla) ősz. fii. A kala-
posok'táblája, vagy asztala, melyen a gyapjút vagy
szőrt gyömöszölik. V. ö. NEMEZ.

NEMEZTALP, (nemez-talp) ősz. fo. Valamely
lábbelinek, pl. czipőnek, sarunak nemééből való talpa.
V. ö. NEMEZ.

NEMEZÜST, (nemez-üst) ősz. fa. A nemezkal-
lók, nemesgyártók, illetőleg kalaposok fistféle edé-
nye, melyben a munkába vett gyapjút és szőrt áz-
tatják, törik.

NEMFIZETHETŐ, (nem-flzethetö) ősz. mn.
Aki oly kedvezőtlen körülmények közé jutott, hogy
tartozásainak eleget tenni nem képes. (Ineolvent)

NEMFIZETHETÖSÉG, (nem-fizetbetőség) ősz.
fa. Nemfizethető állapot. (Insolvenz). V. ö. NEMFI-
ZETHETŐ.

NÉMHAJLÍTÁS, (ném-hajlítás) ősz. fa. 1. NE-
MI alatt

NEMHOGY, (nem-hogy) ősz. ksz. A viszony-
mondatban megfelel neki a hanem inkább, hanem még,
kanon jobban, vagy valamely másodfokú határaó. Oly
két mondatot fűz öszve, melyek közöl a második ac
elsővel fokozatos ellentétben vagy különbségben áll,
s a vezérigét a feltételes mód jelen vagy múltnak
idejében vonzza; a második mondat igéje pedig a
jelentő mód jelen idejébe vagy félmúltjába tétetik, pl.
Nemhogy elmenne, hanem inkább itt letelepedni késfttl.
Nemhogy enyhült volna nyavalyája, hanem még inkább
tulyotbodék, vagy súlyosbodott. Nemhogy megdicsérné-
lek, hanem még meg it tsidlak.

Midőn a viszonymondatban hanemhogy felel
meg neki, akkor okadó jelentése van, s mindkét mon-
datban az ige a kapcsoló mód jelen idejébe tétetik,
pl. Váróiba jVtt, nemhogy tanuljon, hanemhogy mulat-
ton. Egyébiránt itt a nemhogy ám. nem azért, hogy;
minél fogva elválasztva is Írható: nem hogy.

NÉMI, (ném-i) mn. tt. némi-t, tb. —ék. Általán,
ami nemre vonatkozik, azt illet, ahhoz tartozik, abból
ered stb. A növények vagy állatok nemi sajátságait
leírni. Nemi ifttfSn. Nemi különbség. A görög, latin
stb. nyelvtanokban: nemi hajltíás ám. nemek szeréntí
hajlitás. V. ö. NEM.

NEMI, (né-mi) ősz. s dolgokra vonatkozó, hatá-
rozatlan jelentésű névmás. Különbözik tőle a néki,
mely kizárólag személyt, és a némely, mely dolgot és
személyt is illet V. ö. NEKI, NÉMELY. Némi kétséget
támatxtani valami ellen. Jobbuláiának némi jeleit ketdi
adni. Az ,egy' szóval összetétel: egynémi kevésbé van
szokásban. V. ö. NÉHA.

NÉMIKÉP, NEMIKÉPEN, (nemi-kép v.-képen)
ősz. ih. Némi határozatlan, bizonytalan, esetleges mó-
don ; valahogyan, valamikép.

NÉMILEG, (ném-i-leg) ih. Nemi tekintetben;
nemi ösztön szerént Nemileg ktidfsiűni.

NEMILEG, (né-mi-leg), 1. NÉMIKÉP.

NEM1LLETÖ, (nem-illető) ősz. mn. L. ILLE-
TÉKTELEN.

NEMIN A P, (né-mi-nap) ősz. ih. Régente ám. a
szokottabb minap, s talán ez is amabból származott.
„Ez néminap is kenyergettem (kőnyörgőttem) vala
k(egyelmed)nek valami kevés jószág felől." (Levél
1560-ból. Szalay Ág. 400 m. L).

NÉMI-NÉML, 1. NÉMINEMŰ.
NÉMI-NÉMIKÉP, 1. NÉMIKÉP.
NÉMINEMŰ v. —NEMŰ, (némi-nemü) ősz. mű.

Némi nemből való. Valami határozatlan, bizonytalan,
kétes értelem lappang benne. „Ez szent könyörüle-
tösségnek jószágáról (jóságáról) jeles példát egyebek
között ezt olvassok: Hogy néminemű jámbor asszony,
ki némely nőmös vala, mind test szerént, mind lelök
szerént, ez jámbor asszony az kórokon, legjonkább
(inkább) az poklosokon igön könyörül vala." (Góry-
codex. 40. L). Némelyek így is mondják : némi-némi,
mi oly kettőztetés, mint a kűri, olykor-olykor, néha-
néha, és ennek van saját jelentősége, mintegy kitün-
tetni akarván az alapfogalmat De hibás a néminemű
v. némünémü hosszú e*-vel az utóbbi szóban, mert nem
főnév nyelvünkben nem létezik. A Tatrosi codezben
is állandóan : néminemű.

NÉMINEMÜKÉP, (némi-nemfi-kép) ősz. ih.
Néminemű, határozatlan módon, valahogyan, valami-
kép, némileg.

NEMISÉG, (némi-ség) fo. tt nemiségét. Nem-
beli minőség, sajátság, természet.

NÉMÍT, NEMIT, (néma-ít) áth. m. némit-ott,
pár. —«, htn. —ni v. —ám. Némává tesz; eszközli,
hogy valaki szót se szóljon; elhallgattat Leginkább
átv. értelemben s el igekötővel használtatik. Erbtokok
által elnémítani a vitatkotó ellenfélt. Elnémítani a rá-
galmatókat. Elnémítani a* ellenség Algy&jit.

NÉMÍTÁS, NÉMÍTÁS, (néma-ft-ás) fo. tt né-
mtíáe-t, tb. —ok. Némává tevés; elhallgattatás.

NEMKÉPES, (nem-képes) ősz. mn. A .képes'
ellentéte; tehát 1) képekkel nem ékesített; 3) tulaj-
don értelemben vett; 3) nem illő, nem helyes; 4)
valamire nem alkalmas; 5) valamire tehetőséggel nem
bíró; 6) az erdélyi szótárasban : nem lehető.

NÉMKÜLÖNBSÉG, (nem-különbség). Különb-
ség a férfi és nő, vagy hím és nőstényállatok között
Jobb hangzással : nemi különbség.

NEMLEG, (nem-lég) ih. Nemet mondva vala-
mire ; tagadólag ; ellenmondólag.

NEMLEGES, (nem-leg-és) mn. tt nemlegét-t v.
—ét, tb. —ék. Ami valamit tagad; ami bizonyos té-
telt, állítást egy más ellenkező által elront, megsem-
misít Nemleget erő (vis negativa). Nemleges mennyi-
tég (quantitas negativa). Ellentéte : igenleges (posi-
tivns).

NEMLEGESSÉG, (nem-leg-és-ség) fo. tt nem-
legéttég-ét, harm. szr. —«. Nemleges minőség.

NEMLÉT, (nem-lét) ősz. fo. Létnek hiánya.
Fogalom, mely a létnek egyenesen ellentétetik. Lét
és nemlét.

51*



807 NEMMÉG —NÉMTELENÉDIK NÉMTELENÍT— NEMZ 808

„Miért, miért e percznyi öntudat,
Matatni a nemlét borzalmait."
Az Ember tragoediája. (Madách Imre).

V. ö. LÉT.
NEMMÉG, Molnár Albertnél és tájdivatosan

ám. még nem.
NEMMEN, (nem-mént? uzaz uem-mint, mely

utóbbi a régieknél : mént). Szabó Dávidnál, ain.
csaknem (néhol: csakmen), és : szintén ügy, helyeseb-
ben : nem egészen úgy. Pázmán Péternél cléjön :
kösd nemmen, (Krcsznerics szerént: satis prope, ut-
cunque propc), későn nemmen (satis v. utcunque tarde),
lágyan nemmen (satis molliter). ,Csakmen' is talán ám.
csaknemmcn. Eléjon Molnár Albertnél is ,utmstar',
,propemodum' értelemben.

NEMNÉMÉS, (nem-némés) ősz. fű. Polgári ért.
oly személy, ki nem nemesi rendből való. Gyöngé-
debb kifejezés, mint: nemiden.

NÉMRAG, (nem-rag) ősz. fn. Névrag, mely az
illető nevek nemét jelöli, pl. a latinban «*, a, um,
bon-ut, bon-a, bon-wm. Jobbhangzással : nemi rag.
Ilyen rag a magyar nyelvben nem létezik.

NEMSA, erdélyi falu Meggyes székben; helyr.
Nenuá-ra, —n, —ról. Máskép : NEMES.

NEM SEMMI, (nem-semmi) ősz. fn. Olyan dolog,
melyet nem lehet semminek vagy csekélységnek tar-
tani, azaz fontos tárgy.

NEMSÓCZ, falu Vas m.; helyr. Nemtóc+ra,
—ön, —ról.

NÉMSZÓ v. —SZÓCSKA, (nem-szó v. -szócska)
ősi. &. Azon nyelvekben, melyek a főneveket nemek
szerént megkülönböztetik, oly szócska, mely egyrész-
ről névmutató (articulus), másrészről az illető főnév-
nek nemét határozza meg, mint a hellénben ó, 17, ró,
a németben dér, die dós, a francziában le, la stb. A
magyarnak nincs sajátlagos nemszócskája, hanem
általában névmutatója (az v. a). Ugyanez áll némely
más nyelvekről is, pl. az angolról. Némely másoknak
pedig, pl. a latinnak, töröktatárnak ttb. névmutató-
juk sincsen.

NEMTELEN, (nem-telén) mn. és fh. tt. nemte-
len-1, tb. —ék. 1) Ismeretlen, homályos nemből szár-
mazott, milyenek általán azok, kiknek nemesi ökle-
velök és czímerök nincsen, kik ősi származásukat
hiteles kútfőből nem képesek elémutatni, máskép :
nemnemet, vagy nemellen, (ignobilis). 2) Átv. ért. er-
kölcseire nézve elfajzott, alávaló, azon tökélyeket
uem bíró, melyekért valakit a nemesek sorába szok-
tak igtatoi. Nemtelen koros ember. Nemtelen tettek.
Nemtelen életmód. V. ö. NEMES. Határozóként ám.
nemtelenül, nemtelen módou.

NÉMTELENÉDIK , (ném-telen-éd-ik) k. m.
nimtelentd-e'tt. Átv. ért erkölcsi jeles tulajdonságait
romlás, korcsosodás által elveszti. Mondh a hí i állatok-
ról és növényekről, midőn elfajulnak, elkoroso-
»ydnak,

NÉMTELENÍT, NÉMTELENÍT, (ném-telen-ít)
átb. m. némtelentí-étt, pár. —*, htn. —«t v. —eni.
Nemtelenné tesz, átv. értelemben. A rost erkölcsök,
elnemlelentíik a fényét eredetet. V.ö. NEMTELEN.

NÉMTELENSÉG, (ném-telen-ség) fh. tt. némte-
lenség-ét, harm. szr. —e. 1) Születési állapot, mely-
nél fogva valaki ncin a nemesek osztályába tartozik.
NenttelenségbSl nemességre vergődni. 2) Átv. és szokot-
tabb értelemben ám. erkölcsi alávalóság; ellentétei:
nemesleUcUtég, nemesstivUség.

NEMTELENÜL, (néin-te-len-ül) ih. Átv. ért.
nemtelen módon, alávalóan, erkölcstelenül, az emberi
méltósággal ellenkezőleg. Németnek rút dolog nemte-
lenül élni. V. ö. NEMTELEN.

NEMTELENÜL, (ném-telen-ül) önh. m. némU-
lenül-t. L. NÉMTELENÉDIK.

NEMTI, falu Nógrád m. helyr. Nemti-be, —br>i,
—bSl.

NEMTÖ, fn. tt nemtöt, tb. — k. Eléíbrdul c szó
Molnár Albert és Calepinus szótárában, és Szabó
Dávidnál is, latin geniut név alatt. Ha itt a latin ge-
nius jó szellemet tesz, mely az emberek fölött őrkö-
dik : úgy valószínű, hogy nemtő ám. az átvetett
mentS részesülő a ment igétől, s megfelel neki a né-
met Schultengel, Schuttgeút. Annyi tisztán áll, hogy
nemtS a magyar nem szóval, és származékaival sem-
mi fogalmi rokonságban nincsen.

NEMTŐI, (nemtő-i) mn. tt nemföi-t, tb. — ék.
Nemtőtől származó, arra vonatkozó. Nemtöi tégy.
NemtK ótalom.

NÉMÚL, NEMÜL, (néma-úl) önh. m. némiilt,
Némává lesz, midőn vagy hangszervei nem képesek
hangot adni, vagy midőn valaki megszün szólani,
mintha néma volna. Megnémúlni. Elnémulni. Ijedté-
ben a nagy vérét alatt ideiglen megnémúlt. Átv. ért.
mondatik akármily hangzó testről, midőn szólani sztin.
Elnémultak át ágyúk, harangok. V. ö. NÉMA.

NÉMÚLÁS, NÉMULÁS, (néma-úl-ás) fh. tt.
némulást, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn
valaki, vagy átv. értelemben valami némává lesz. V.
ö. NÉMA.

NEMŰ, NEMŰ, (neni-ü) mn. tt. nemií-t, tb. — k v.
—ele. Bizonyos nemhez vagy nem alá tartozó. Ösiveté-
telekben használtatik. Egynemű állatok, növényei. Ha-
sonnemü., Mönnemíí, másnemű dolgok. V. ö. NEM fh.

NÉMÜNKMÜ, roszul .néminemű'helyett;!, ezt
NÉMÜTT, (né-mi-ütt v. —ott) ih. Némi he-

lyfitt. Ritka használati!.
NEMZ, (ném-z) ath. m. némz-rtt, litn. — eni.

Szoros ért. férfiról mondják, midőn nővel közösülve
nemét szaporítja, midőn magvát magzattá fogantatja.
Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák pedig nemté Jákobot
Ilóoz pedig neméé Obedet Suttól .... IMvid király
pedig nemté Salamont attól, a ki Uríásé volt. Fiakai
én leányokat nemsem. Szélesb értelemben és nemcsobl)
kifejezéssel mondhatni az állatokról is a népies csinál
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helyett, pl. ezen ménló tok szép csikót nemzett. V. ö.
SZÜL.

NEMZEDÉK, (ném-z-ed-ék) ín. tt. nemzedék-ét,
harm. est. —e. 1) Bizonyos törzsatyától származott
utódok együtt réve, olyan értelemben, mint ivadék.
Ti, üt magyarok nemzedékei. A mai nemzedék elfojtott.
2) Bizonyos korban nemzett emberek sokasága, vi-
szonyban azokkal, kik közvetlenül elöttök éltek,
vagy utánok következnek. Egy századra rendesen há-
rom nemzedéket ttámtíanak. Nemzedékről nemzedékre
állalment hagyományok, szokatok. Át ti; nemzedéktől
sok jót várunk.

NEMZEDÉKI, (ném-z-ed-ék-i) inn. tt. nemzedé-
ki-t, tb. —ék. Nemzedékre vonatkozó, azt illető', ah-
hoz tartozó. Nemzedéki agatat, viszonyok. Nemzedéki
tor v. rend. Nemzedéki leszármazát.

NEMZEDÉKREND, (nemzedék-rend) 1. NEM-
ZEDÉKSOR.

NÉMZEDÉKSOB, (nemzedék-sor) ősz. fő. Sor,
melyben valamely törzsatyától kezdve fiűról-fiúra el-
számláltatnak az egymásután következő utódok, nem-
zedéki rend.

NÉMZÉK, (ném-z-ék) fii. tt. némzék-ét. 1. NEM-
ZEDÉK.

NÉMZÉKI, (ném-z-ék-i); NÉMZÉKBEND,
(némzék-rend) 1. NEMZEDÉKI; NEMZEDÉKREND.

NEMZEMÉNY, (ném-z-e-mény) fn. tt. némte-
mény-t, tb. — ék. Akit valaki vagy amit valami nemzett,
ivadék. Dicső ötök nemzeménye. Nemet ló nemzeménye.

NÉMZÉS, (ném-z-és) fn. tt. némtés-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Az állati, különösen emberi nemnek
nemi közösülés által szaporítása. V. ö. NEMZ.

NEMZET, (ném-z-et) fn. tt. némtet-ét, harm. szr.
—e. 1) Szóelemzésileg ám. bizonyos nemből lett
vagy eredt származék, nemzedék. Ilyenek a faj, mag,
sarj szókból eredt fajtat, magzat, sarjatat. Ez érte-
lemnek megfelel Molnár A. szerént a latin genus,
proaapia (nemzetség). A régiek sokszor vették ez ér-
telemben. „Kecskekigyóknak nemzeti, ki mutatott
nektek elfutnotok Istennek jövendő haragjától."
(Tatrosi codex. Máté III.).

„Imé mire hozam éltem !
Gyászban borítám én fejem;
Megrutitám szép vénségem,
Nemes nemzetem."

Búcsú-éneke egy fejvesztésre itéltnek. 1688.
(Thaly K. gyűjt.).

2) Egy égöv alatt és földrészen lakó, hasonló eredet
és nyelv által másoktól különböző emberek sokasága,
pl. magyar, német, franezia, angol, spanyol némtet.
„Hogy azoknak gonoszságok miatt is vagyon az Is-
tennek látogatása szegény hazánkon és nemzetönken."
(Gr. Eszterházy M. nádor. 1627). Különbözik tőle a
nép, mely többféle eredetű és nyelvű embernokaság-
ból is állhat; továbbá a nemzet valami egészet, s
polgárzati egységben elő emberek sokaságát jelenti,

a nép pedig határozatlan embertömeg, s különféle
viszonyban vehető, pl. verőm, falusi, pusztai nép;
úri, polgári, pór nép; hadi népek, köznépek; de nem
mondhatjuk: városi, falusi némtet stb. A nemzetet
bizonyos testalkati, és szellemi tulajdonságok jellem-
zik, milyenek a nemzeti arczvonások, nemzeti nyelv,
nemzeti erkölcsök, továbbá nemzeti szokások, pl.
táncz, zene, viselet V. ö. NÉP. 3) Az ómagyar al-
kotmány értelmében, a nemzet a nemesek és nemesi
szabadalmakkal élők testületéből állott, tekintet nél-
kül az eredet és nyelvek különségére, honnan min-
den nemes magyar volt, habár horvát, szlavón, szerb,
tót, román, német stb. vérből származott; és habár
anyai nyelve nem volt magyar. Erdélyben székely,
magyar és szász nemzetet különböztetett meg a ré-
gibb törvény.

NEMZETELLENES, (nemzet-ellenes) ősz. mn.
Ami vagy aki a nemzet érzületét, szokásait, nyelvét,
törvényeit sérti. Nemzetellenes izgatások, kormányren-
deletek.

NÉMZETÉS, (ném-z-et-és) mn. tt. nemtetés-t v.
—ét, tb. —ék. Szoros ért. nemesembert illető czim.
Nemes, nemzetéé és vitézid Farkas Péter urnák. Széles
ért. a nép tisztes rendüeket czimez vele, ha nem ne-
mesek is, pl. jegyzőket, uradalmi ispánokat, előkelő
polgárokat. Nemzetet ispán uram. Nemzetet uram.

NÉMZETÉSÉDffi, 1. NÉMZETISÉDDX.
NÉMZETÉSÍT, jobban: NÉMZETISÍT. L. ezt.
NÉMZETÉSSÉG, (ném-z-et-és-ség) fn. tt. ném-

tetésség-ét, harm. szr. —e. Állapot vagy tulajdonság,
melynél fogva valaki nemzetes. V. ö. NÉMZETÉS.

NEMZETGAZDASÁG, (nemzet-gazdaság) ősz.
fn. A nemzet vagyis öszves nép anyagi jólétének
előmozdítását czélzó gazdálkodási mód. Az áüamgaz-
daság alapja a nemzetgazdaság.

NÉMZETGAZDASÁGTAN, (nemzet-gazdaság-
tan) ősz. fn. Rendszeres egybeállítása a nemzetgaz-
daságra vonatkozó elveknek és szabályoknak.

NÉMZETGAZDÁSZAT, 1. NEMZETGAZDA-
SÁGTAN és v. ö. GAZDÁSZAT.

NÉMZETGY1LKOLÁS, (nemzet-gyilkolás) ősz.
fn. Valamely nemzetnek anyagi vagy erkölcsi eszkö-
zök, erőszakosságok által megrontása, megvesztege-
tése, kiirtása.

NÉMZETGYILKOLÓ, (némzet-gyilkoló) ősz.
mn. Ami eszközli, hogy valamely nemzet romlásnak
induljon, és elveszszen. Nemzetgyilkoló idegen erköl-
csök, elpuhulás, kicsapongások, árulások. Személyről
szólva 1. NÉMZETGYILKOS.

NÉMZETGYILKOS , (nemzet-gyilkos) ősz. fn.
Ki valamely nemzetet, mint állodalmi közönséget,
önállásától, jogaitól megfoszt, akár erőszak, akár
árulás, akár a nem/.cti erkölcsök megvesztegetése s
kiirtása által.

NEMZETI, (uém-z-et-i) mn. tt. némzeti-t, tb.
—ék. Minden, ami valamely nemzetet jellemez, amit
sajátjának vall, különösen, ami polgári viszonyaival
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ét bevett erkölcseivel, szokásaival szorosan öszvefügg.
Nemzeti gyülét. Nemzeti innep. Nemzeti tzinek, záttUk,
lobogók. Kemzeti zene, táncz, öltözet, bélyeg. Nemteti
nyele, törvény, tzokátok, szertartátok. Nemteti iroda-
lom. Németi bünket ég. V. ő. NÉPI.

NÉMZETIES, (ném-z-et-i-es) mn. tt. némtetiet-t
v. —el, tb. —ék. Nemzeti szokásokra, erkölcsökre
matató, olyan, mint a nemzeti szokott lenni. Alakjára
hasonló az úriat, pórias, népiét, városias, falusias stb.
szókhoz. V. ö. NÉPIES.

NÉMZETIESEN, (ném-z-et-i-es-en) ih. Nemze-
ties módon, a nemzetben divatozó, a nemzetet jellemző
szokások szerént. V. ö. NÉMZETIES.

NÉMZETILEG, (ném-z-et i-leg) ih. Nemzeti
szokás szerént, nemzeti módon. V. ö. NEMZETI.

NEMZETISÉG, (ném-z-et-i-ség) fii. tt nemzeti-
tég-ét, hann. szr. —e. Széles ért a nemzetnek mind
polgári, mind társadalmi köz életében, erkölcseiben,
szokásaiban, sajátságos jelleme, mely létével szorosan
öszvefügg, s melynek elromlása és megszűnte után
eredetiségét elveszti, s idegenné fajúi. A nemzetiség-
nek különös kelléke, az anyai nyelv.

NÉMZETISÍT, (ném-z-et i-es-ít) áth. m. német-
titü-étt, pár. —«, htn. —m v. —eni. Valamely nem-
zet tagjává tesz, beavat, átalakít. Bitonyot ideig tartó
lakát valamely országban nemzetittíi a* idegent. A kül-
földről bevándorlóit gyarmatokat nemzetittteni.

NÉMZETISÍTÉS, NÉMZETIS1TÉS, (ném-z-et-
i-es-ít-és) fii. tt. nemzet isiiét-1, tb. —ék, hann. szr.
— e. Cselekvés, mely által egyes személyeket vagy
népeket nemzetisítenek. V. ö. NÉMZETISÍT.

NEMZETKÖZI, (nemzet-közi) ősz. mn. Külön-
böző nemzetek, vagyis országok közt fennálló, létező
vagy létezni kellő. Nemzetközi vitzonyok, izerzSdések.
Nemzetközi jog. Nemzetközi kérdés. (International).

NÉMZETÖLÉS, (némzet-ölés); NÉMZETÖLŐ,
(némzet-ölő); 1. NÉMZETGYILKOLÁS ; NÉMZET-
GYILKOLO.

NEMZETŐR, (némzet-ör) ősz. fo. Polgári ka-
tona, ki rendkiviili esetekben fegyveres szolgála-
tot tesz.

NÉMZETÖRI, (nemzet-őri) ősz. mn. Nemzetőrre
v. -őrségre vonatkozó, azt illető. Nemzetim egyenruha.
Nemzetöri gyakorlatok. NemtetSrí szervezet, ttabályzat,
törvények.

NEMZETŐRSÉG, (nemzet-őrség) ősz. fű. Nem-
zetőrökből álló polgári katonaság.

NÉMZETŐRSÉGI, (nemzet-őrségi), lásd : NEM-
ZETŐR!.

NEMZETSÉG, (ném-z-et-ség v. ném-z-éttség)
fn. tt. némzettég-ét. Bizonyos törzsatyától származott
ivadékok öszvesége. A ,nemzetség' szélesebb értelmű,
mint a ,család" , amannak a latin gémű, gens, gene-
ratio, emennek a família felel meg. A nemzetség ma-
gában foglalja az egy tőről eredt rokoncsaládokat
mindöszvesen, pl. a Zichy nemzetség minden Vázson-

köi Zichyt, az Eszterházy nemeetség minden Gálán-
thai Eszterházyt Innen : nemzettégi esimer, mely min-
denkit illet, ki ugyanazon nemes törzsatyától szár-
mazott — Ha e két szót: némtet és nemtettég, szoros
nyelvhasonlat szerént értelmezzük, úgy a nenuet szű-
kebb, a nemzetség szélesebb értelemmel biraa, mert
a tég tág az alapszónak jelentését sokasítjs, pl. nfp-
tég ám. nép sokasága, több népek öszvesége; hegyiig,
erdStég, völgység több hegyek, erdők, völgyek együtt
véve; katonatág, paptág, polgártág, több katona, pap,
polgár stb., tehát nemtettég annyi volna, mint több
nemzetből álló sokaság. De észre kell venni egyrész-
ről, hogy inemzet betűszerintiértelme nemnotio, hanem
protapia, genut, honnan nemzetség ám. complezos
nniversae prosapiae; hogy a nemzet a szélesebb natio
jelentését is fölvette, azt egyedül a kivételes nyelv-
szokásnak tulajdoníthatni; másrészről, nemzetség to-
lajdonképen : nemzetiség, azaz a nemzettek ősszesége,
kiket t i. egy törzsök nemzett közvetlenül vagy
közvetve.
' NÉMZETSÉGÉS, (ném-z-et-ség-és) mn. tt nem-

zettégét-t v. —ét, tb. —ék. Nemzetséggel járó, apáról
fiúra szálló. Nemzetséget erkölcsök, tulajdonságok,
nyavalyák. Szokottabban : nemzetségi.

NÉMZETSÉGFA, ősz. fn. Élőfa által ábrázolt
nemzetségi sorozat, t i. az ősatyát, vagy ősszülőket
jelenti a fának törzsöké, ezeknek gyermekeit a főá-
gak, unokáikat a mellékágak, másodunokáikat a mel-
lékágak sarjai és úgy tovább.

NEMZETSÉGI, (ném-z-et-ség-i) mn. tt. nemzet-
ségi-1, tb. —ék. 1) Nemzetséghez tartozó, azt illetS.
Nemzettégi javak, jogok. Nemzettégi oklevél, cgimer. 2)
Bizonyos nemzetség tagjainál szokásos. Nemzettégi
nyavalya, melyben valamely nemzetség hradékai
többnyire szenvednek.

NÉMZETSÉGKÖNYV, (nemzetség-könyv) ősz.
fn. Könyv, melyben valamely nemzetségnek minden
ivadékai a törzsatyától kezdve az utolsó szülöttig fől-
jegyezvék. Szélesb ért. több nemzetségek ivadékai-
nak neveit magában foglaló könyv, vagy lajstrom,
milyenek a szentirás több helyein olvashatók. Jémt
Krisztus nemzetiégleönyve. Máté L).

NÉMZETSÉGTÁBLA, (nemzetség-tábla) ősz.
fii. Valamely nemzetség ivadékainak sorozata, leírva
vagy lenyomtatva.

NÉMZETSÉGTUDOMÁNY, (nemzetség-tudo-
mány) ősz. fn. A történettudománynak egyik segéd-
ága, mely a nemzetségek eredetét, elágazását, leszár-
mazását oklevelekből, czimerekböl s egyéb történeti
kútfőkből kutatja.

NEMZETT, (ném-z-étt) mn. tt némzétt-el. Akit
vagy amit valamely szüle hozott létre akár közvetle-
nül akár közvetve. Nemzettek, különösen valamely
törzsökszülétől igényes ágban leszármasok (descen-
dentes), pl. fiú, unoka, másod- v. kisunoka stb.

NÉMZETTESTv. — TESTÜLET, (nemzet-test
v. — testület) ősz. fn. A nemzet öszvesen véve mint
egy egész.
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NÉMZETVAGYON, (nemzet-vágyon) ősz. fh.
Közvagyon, melyet valamely nemzet mint erkölcsi
testület bir, melynek jövedelmei a nemzeti jólét
köz czéljaira fordítandók. További azon vagyon, me-
lyet valamely nemzet öszves tagjainak gazdasága
kereskedelme, és műipara eléteremt

NEMZŐ, (uém-z-ö), mn. és fn. tt. nemtö-t, tb.
—k. Általán aki vagy ami nemz, ami bizonyos ne-
met szaporít Nemtd mag az állatokban és növények-
ben. Nemtö tagok. Különösen mint főnév jelent atyát.
V. ö. NEMZ.

NÉMZÖERŐ, (némző-erö) ősz. fn. Különös erő
az állati testben, mely az által jelenkezik, ha saját
nemét szaporítja.

NÉMZŐESET, (nemző-eset) ősz. fn. Némelyek
által használt név a latin ,genitivus' szószerénti ki-
fejezésére.

NEMZŐI, (ném-z-ő-i), mn. tt. ném*8i-t, tb. — ék.
Nemzőt illető, nemzőre vonatkozó. Nemtöt tulajdon-
tág. Nemzői rét*.

NÉMZŐPOR, (nemző-por) ősz. fn. A növények
virágaiban a porhonból (portokból) megéréskor ki-
ömlő porforma állomány, mely a nő bibéjére hall-
ván, onnan lehat a magzatba (maghonba) s ezt meg-
termékenyíti , máskép: hímpor. (Pollen). Gönczy
Pálnál : virágpor.

NÉMZŐRENDSZER, (nemző-rendszer) ősz. fh.
Az állati és növényi testnek azon szerkezete, s a
hím- és nőnemek egymás iránti viszonya, mely a
nem szaporítására vonatkozik.

NÉMZŐRÉSZ, (nemző-rész) ősz. fn. Az állati
és növényi testekben azon szerves részek egyike,
melyek által a nemzés közvetlenül véghez megy;
különösen 1) az embernél az úgynevezett szemérem-
réssek; 2) a növényeknél a termékenyítő részek, ú.
m. a hím (stamen, Gönczy Pálnál: porodd) és nő
vagy anya (pistillum, Gönczy Pálnál: terme, azaz
termő).

NÉHZŐSZERV, (nemző-szerv) 1. NEMZŐ-
RÉSZ.

NÉMZŐTAG, (nemző-tag) 1. NÉMZŐRÉSZ.
NÉMZŐTEHETSÉG, (nemző-tehetség) ősz. fn.

1. NÉMZÖERŐ.
NÉMZŐTEST, (nemző-test)!.NÉMZŐRÉSZ.
NENE, L NÉNE.
NÉNE, Baranyában az Ormánságban: NENE,

fn. tt nénét v. nenét; kicsinyz. néni, néniké, tájdivato-
san '• nenüt, nmütke, nenne, harm. szr. nénje. 1) Szo-
ros ért nőtestvér, ki nálunk korosabb, valamint az
idősb férfitestvér: bátya. Egy tettvérnéném és két tett-
vérbályám van. Nagynéne, az atyánknak vagy anyánk-
nak vagy a közéletben nagyszüleinknek is nőtest-
vére. 2) Szélesb ért minden korosabb nő, akár ro-
konunk, akár nem. Népies nyelven tiszteletczíme
minden korosabb nőnek. Kedvet néném, hová valót
Hogy a étibe nénématuony f Át öreg nénik VttveUltek.
Mivel a ,néne* személyragozva a harmadik személy-

ben nénje, innen hasonlat nyomán azt következtethet-
jük, hogy eredetiebb alakja nén \. nen, mint az atya,
apa, anya, bátya, eredetileg aty, ap, any, báty, hon-
nan atyja, atyjok, apja, apjok, anyja, anyjok, bátyja,
bátyjok. De a nén v. nen sem látszik eredeti tiszta
gyökszónak, s valószínű, hogy az első n oly előtét,
vagyis ismétlése a gyök mássalhangzónak, mint ezek-
ben : apa papa, aba baba, ata tata táti, anya nya-
nya, ángy gyángy, így lett az ég főnévből kék, az
ivást jelentő iti, UHt-ből, titi, ttiiü, stb. E szerént
tiszta gyöke volna én, melyekhez rokon a vastaghangu
an any, és a vékonyhangu éne, em, eme, melyek álta-
lán szülő, vagy szülésre megérett, tehát korosabb
nőt vagy nőneműt jelentenek. Kifejlődést fokozatai:
én, éne, nene vagy néne, melyhez még leghasonlóbb a
bátya, a mennyiben ,atya* szóból b előtéttel származ-
tatható. Különben hangra egyezik vele a mandzsu
non; továbbá a török nene v. nme ám. anya; nagy-
anya ; a hellén varrt] vagy rén>ct (nagynéne), sőt
itt hangban és értelemben némileg rokon a ráfrat v.
nVi-o? (nagybátya) is. Rokonul tekinthető' még a német
Nonne s olasz nonno (nagyapa), és nonna (nagyanya).

NÉNI, 1. NÉNE.
NÉNIKÉ, (néni-ke) kicsiny, fn. tt nénikét. Ked-

veskedő, hízelgő, nyájas beszédben használjak, a ko-
molyabb ,néne' helyett V. ö. NÉNE.

NÉNYE, HÁZAS—, LÜKA—, faluk Hont
m.; helyr. Nényé-re, —n, —röl.

NÉP, fn. tt nép-et, hann. szr. --e. Mint gyfi-
név jelent kisebb vagy nagyobb számú, s különböző
viszonyokban és körülményekben valami egészet
tevő embersokaságot, pl. nyelvre nézve: magyar, né-
met, ttláv nép ; lakhelyre : vároti, falun, pusztai nép ;
rangra, állapotra: úri, polgári, pór nép, hadi nép,
fegyverét nép, szolga nép, kSmép, háti nép; nemre:
férfinép, nSnép v. Jkhérnép, néhutt nSsténynép. Álta-
lános értelemben mindezeket valamely államban
együtt is értjük a ,nép' alatt. Innen e közmondás:
nép tsava, Itten szava. „Az uralkodók ... a törvé-
nyek tiszteletének fentartása nélkül soha el nem ér-

j hetik se a népeik boldogságát, se az attól elválha-
tatlan magok dicsőségét" (Gr. Teleky József Ugo-
csa megye rendéihez 1790-ben). „Akár belső csend
fenntartása, akár külellenség elleni védelem forog-
jon szóban, akár a status szükségei jöjjenek kérdés-
be : mindenik esetben csak vagyonos nép segíthet."
(Kölcsey F.). „Ha mindenkor csak alamizsnát adunk,
ha egyszersmind a népnek szorgalmát czélirányos
törvények által nem ébresztgetjük, kötelességünket
csak félig, sőt félig sem teljesítettük." (Deák Ferencz.)
„Haladni csak úgy lehet, ha, míg egyik lábunkkal
előre lépünk, a másikat helyén hagyjuk. Ez első tör-
vénye minden haladásnak, mely szintúgy áll, ha
nagy államok s egész népek, mintha csak egyes em-
berek haladását tekintjük." (B. Eötvös József). Kü-
lönösen a polgári társulatnak alsóbb osztályú szemé-
lyei együtt véve, és viszonyban a felsőbb osztályuak-
kal, nevezetesen a felsőséggel. A várót tanácsa ét
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népe. A helység elöljáróit a nép válatztja. „És mikor
vádoltatnék a papok fejedelmitől és a népekiiek vé-
nitöl." (Tatrosi cod. Máté XXVII.). Adósa nép, a régi
alkotmány szerént ám. netnncmesek, különösen.jobb-
ágyság. Hadi seregnél magában a ,nép' szó is hadi
népet jelent. „Épécsen megh k(egyelmed) töb néppel,
merth az mennen (mennyin) vágyónk akár az ház-
ban legyönk, akár peneglen harczra mennénk, min-
den félre kevessek vágyónk." (Levél 1557-ből. Sza-
lay Ágoston 400 m. 1.). Megvető értelemmel bírnak
a gyVlevész-, söpredék-, csöcseléknép kifejezések. Ide
tartoznak: nép szemete, söpreje, salakja ; ellentéteik :
nép tzine, gyöngye, virága; válogatott deli csinos nép.
Midőn többes számban használtatik, gyakran ám.
emberek, pl. ki népei vagytok f Micsoda népek ezek f
Jönnek a bucsás népek. Népekkel jön (veiiit cum gen-
tíbns).

A nép, mint sokaságot jelentő, alapfogalomra
és gyökre rokon a nő, nem, nemz, nevekedik v. növe-
kedik szókkal. A \a.ünplebs is rokonnak látszik a pleo,
plenus, éa a német VoVt a telit jelentő voll szóval.

NÉPAKAEAT, (nép-akarat) ősz. fn. A népura-
lomban az öazves nép vagy legalább ennek többsége
által nyilvánított akarat.

NÉPÁMITÁS, (nép-ámítás) ősz. fn. A népnek
egy vagy másképen tévútra vezetése, balhiedelembe
ejtése.

NÉPÁMITÓ, (nép-ámftó) ősz. mn. és fn. Aki a
népet egy- vagy másképen tévútra vezeti, balhiede-
lembe ejti.

NEPBABONA, (nép-babona) ősz. fn. Babona,
melyben a nép hisz, melyet bizonyos esetekben gya-
korolni szokott, pl. bizonyos betegségek gyógyításá-
ban. Ide tartoznak az agynevezett megboszorkányo-
zások, megigézések, ördögidézések stb. stb. V. ö.
BABONA.

NÉPBARÁT, (nép-barát) ősz. fn. Oly személy,
ki a népnek jólétét, boldogságát mindenképen elő-
mozdítani iparkodik, ki a népet barátjaként szereti.

NÉPBOLDOGITÁS, (nép-boldogitás) ősz. fn.
A nép jólétének előmozdítása.

NÉPBOLDOGITÓ, (nép-boldogító) ősz. mn. és
fn. Aki a nép jólétét előmozdítja. Egyébiránt néha
e szót gúnyos értelemben veszik, midőn olyanról ér-
tik, aki csak nagy szavakkal vagy épen ferde elvek
hirdetésével izgatja inkább mint boldogítja a néptö-
meget.

NÉPCSOPORT, (nép-csoport) ősz. fn. Egy cso-
port valamely népségből.

NÉPDAL, (nép-dal) ősz. fn. 1) Oly dal vagyis
költemény, mely tárgya és egyszerű kifejezései által
a nép minden osztályai előtt értelmes és érdekes,
mely a szívnek legbelsőbb rejtekéből ered, egysze-
rűen, mint a természet, szivhec szól, s jellemvonásai
által a nép sajátságait, szokásait, vágyait, felfogási
módját hozza emlékezetbe. A népdalokban rejlik
minden nemzet felsőbb nemű, különösen lantos, hősi

és regéuyi költészetének magva. V. ö. NÉPKÖLTÉ-
SZET. 2) Jelenti azon énekszót, melylyel a nép vsgy
népies zene a népies költeményt hangoztatja.

NÉPDALNOK, (nép-dalnok) ősz. fn. 1) Sze-
mély, ki népies dalokat költ V. ö. NÉPDAL. 2) Éne-
kes, -ki népies dalszerzeményeket hangoztat vsgy
szokott hangoztatni.

NÉPELEM, (nép-elem) ősz. fn. A népéletnek
valamely egyes erkölcsi vagy szellemi része.

NÉPÉLET, (nép-élet) ősz. fn. A nép szokásai-
nak, sajátságainak folytonos nyilvánnlaaa. A népéle-
tet ismerni, tanulmányozni.

NÉPELLENÉS, (nép-ellenes) ősz. mn. Ki a
közrendit népet nem kedveli, s a hol és mikor teheti,
annak vágyai, törekvései ellen működik.

NÉPELLENÉSSÉG, (nép-ellenésség) ősz. fn.
Tulajdonság, melynél fogva, valaki népellenes. Nép-
ellenességéröl ismeretes szónok. L. NÉPELLENÉS.

NÉPÉNEK, (nép-ének) ősz. fn. Széles ért. min-
dennemű énekek, melyeket a nép énekelni szokott.
Egyházi, világi népénekek. Ide érthetni az úgynevezett
népdalokat is. V. ö. DAL, ÉNEK.

NEPER, fn. tt. Neper-t. Folyóvíz neve Oroszor-
szágban, mely néhány mértfőiddel Szmolenszken fe-
lül ered s a Feketetengerbe foly. A régi földleirók-
nál Borysthenes, az oroszoknál Dnieper.

NÉPÉRZÜLET, (nép-érzület) ősz. fn. A nép-
ben nyilatkozó érzület.

NÉPES, (nép-es) mn. tt népes-t v. — ét, tb. —ét
1) Ahol nép lakik. Népes puszta. Ellentéte, néptelen,
pl. néptelen vidék. 2) Aránylag számos néptől lakott
Népet város, falu. 8) A hol ideiglen sok nép gyűlt
öszve. Népes vásárok, gyűlések, tánczvigalmak.

NÉPESEDÉS, (nép-es-éd-és) fn. tt népeidért,
tb. —ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn bizonyos
helyen nép gyfilekszik öszve akár tartós ottmaradás,
akár ideiglenes mulatás végett Némely várótok népe-
sedése igen sebesen halad. V. ö. NÉPESEDIK.

NÉPESEDIK, (nép-es-éd-ik) k. m. népesed-lem,
—tél, —étt. Valamely helyre sok nép gyülekezik
vagy azért, hogy ott megtelepedjék, vagy csak bizo-
nyos időre. Pest városa a jelen században nagyon né-
pesedett. A tagosztályok által több puszta meynépese-
dett. A kötgyttlés mindegyre népesedik.

NÉPESÍT, NÉPESÍT, (nép-es-ít) áth. m. né-
pestó-étt, pár. —«, htn, —ni v. —eni. Valamely he-
lyen, országban a nép számát szaporítja, vagy pusz-
ta helyre népet telepít Gyarmatok által népesíteni a
puszta vidékeket. A vásár megnépesüi ideiglen a várost,

KÉPESÍTÉS, NÉPESITÉS, (nép-es-ítés) fn.
tt népesített, tb. —ék, harm. szr. e. Cselekvés, mely
által valamely hely népessé tétetik. V. ő. NÉPES.

NÉPESSÉG, (nép-es-ség) fn. tt népességül,
harm. szr. —e. Népes állapota vagy tulajdonság*
valamely helynek. Népszám. A városok népességét
öszveirás által megtudni. V. ö. NÉPSÉG.
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NÉPESÜL, NÉPESÜL (nép-es-ül), önh. m. né-
petUl-t. L NÉPESEDIK.

NÉPESÜLÉS, NÉPESÜLÉS (nép-es-ül-és), 1.
NÉPESEDÉS.

NÉPÉSZ, (nép-éss) fii. tt népét»-t, tb. — ik,
hann. úr. —e. A. középkori latin plebanut után szó-
szerént fordított új szó. L. LELKÉSZ, PLÉBÁNOS.

NÉPETLEN, 1. NÉPTELEN.
NÉPFAJ, (nép-faj) ősz. fn. Nép, mely egy mis

népből mint törzsből számlázottnak tekintetik. V. ö.
NÉPTÖRZS.

NÉPPÖ, (nép-fő) 1. NÉPPÖNÖK.
NÉPFÖLKELÉS, (nép-föl-kelés) ősz. fa. Midőn

rendkívüli esetben, pl. ha a hazát nagy veszély fe-
nyegeti, a föld népe fegyvert ragad.

NÉPFÖLSÉG, v. —FÖNSÉG, (nép-fólség v.
fenség) ősz. un. A népnralmi álladahnakban a nép
által közvetlenül gyakorlott törvényhozási és megbí-
zottjai által gyakorolt kormányzási (országlási) főha-
talom.

NÉPFÖNÖK, (nép-főnök) ősz. fn. Általában
valamely népségnek vagy ennek képét viselő testü-
letnek feje; különösen a régi római államban az
évenként választatni szokott két államfő. (Consul).

NÉPGYÜLEKEZET, 1. NÉPGYÜLÉS alatt.
NÉPGYÜLÉS, v. —GYŰLÉS, (nép-gyűlés)

öae. fn. Szoros ért alkotmányos és szabad köztársa-
sági álladahnakban a népnek öszvejövetele, hogy
némely közügyek fölött együttesen értekezzenek, ter-
veszenek, indítványokat tegyenek, követeket válasz-
szanak stb. E kifejezésnek tehát polgárzati színezete
van, s különbözik tőle a szélesb értelmű népgyUleketet,
mely jelenthet akármely végre öszvetódult népsoka-
ságot.

NÉPHAD, (nép-had) Ősz. fn. A nép közöl há-
ború idején hevenyében összeállított rendkívüli fegy-
veres had, kütönböztetésfil a rendes katonaságtól.

NÉPHANGULAT, (nép-hangulat) ősz. fn. A
népnek kedélyállapota, melynél fogva az valamely
tárgy iránt hajlammal vagy ellenszenvvel viselkedik.

NÉPHATÁROZAT, (nép-határozat) ősz. fn. Az
egész nép vagy annak választott képviselői által ho-
zott határosat (Plebiscitum). Néphatárotat által
tsámÜMni valakit.

NÉPHIT, (nép-hit) ősz. fn. Alaptalan, vak,
vagy igen csekély valószínűségen épült hit, melyet a
nép bizonyos tárgyakra nézve táplálni szokott s mely
gyakran a népbabonával szoros kapcsolatban áll.
Különösen a vallási dolgokban oly hit, melyet az egy-
ház nem tanít, hanem a népnek túlzó vakbuzgóságá-
ból, vagy saját erkölcsi felfogásaiból származik, pl.
néphit, hogy minden embernek van egy csillaga,
mely eltűnik, ha az ember meghal; vagy valahány-
szor, mint mondják, egy csillag tisztul, mindannyi-
szor egy lélek szabadul ki a purgatóriumból stb.

NÉPI, (nép-i) mn. tt. népi-t. tb. — ék. Népre
vonatkozó, népet illető, ahhoz tartozó. Népi stukátok.

AKAD. HAOT SZÓTÍB IV. KÖT.

Népi énekek. Egyébiránt ez értelemben rendesen a
nép mint főnév az illető viszonyszóval össvetett szót
alkot, népnokáiok, népmulattdgok, népdalok, népmon-
dák, népmeték, stb. V. ö. NÉPIES.

NÉPIES, (nép-i-es) mn. tt népiet-l v. —ét, tb.
—ék. A. nép szokásaival, erkölcseivel, tulajdonságai-
val egyező, azokhoz hasonló. Népiét mulatság, tánc*,
'•akodalmi tnertartdtok. Népiét bettédmód a stónoklat-
ian, oktatásban. Alakjára olyan, mint tirúu, pontú,
városias, falusias, pusttaias, hádas. Különbözik némi-
leg : népneril. V. ö. NÉPSZERŰ.

NÉPIESSÉG, (nép-i-es-ség) fn. tt népiettég-ét,
karm. szr. —e. Népies szokásokra vonatkozó tulaj-
donság. V. ö. NÉPIES.

NÉPISÉG, (nép-i-ség) fn. tt népüég-ét. L. NÉ-
PIESSÉG.

NÉPISKOLA, (nép-iskola) Ősz. fn. Az alsóbb
néposztály számára rendelt vagy alapított iskola;
különbözik a felsőbb mű- és tudományos tanodáktól.

NÉPISME, (nép-isme) 1. NÉPRAJZ.
NÉPIZGALOM, (nép-izgalom) ősz. fn. Társasá-

got nyugtalanító, kedélyeket háborgató, csendet za-
varó lázongás.

NÉPIZGÁR, (nép-izgár) öaz. fn. és mn. L.
NÉPIZGATÓ.

NÉPIZGATÓ, (nép-izgató) ősz. mn. és fn. Aki
a nép szenvedélyeit leginkább lazító beszédekkel fel-
költeni, felingerleni törekszik.

NÉP JOG, (nép-jog) ősz. fn. 1) Az öszves népet,
népséget megillető, arra vonatkozó jog. (Volksrecht).
2) Különös ért jogok és kötelességek öszvege, melye-
ket a különböző népek (vagyis országok) egymás irá-
nyában tisztelni, s iAetőleg teljesíteni viszonyosán
tartoznak. Termelteti népjog, mennyiben ezen jogok
és kötelességek tiszta természetjogon alapulnak.
Szertett népjog, mely a közösen elfogadott szokáso-
kon, és szerződéseken épül. Az utóbbi értelemben
helyesebb: népek joga. (Völkerrecht).

NÉPJOGI, (nép-jogi) ősz. mn. Népjogot illető,
arra vonatkozó, népjogból folyó. Népjogi kérdetek.

NÉPJOGILAG, (nép-jogilag) ősz. ih. Népjogi
értelemben vagy tekintetben.

NÉPKEDVELÉS, (nép-kedvelés) ősz. fn. Pol-
gári tulajdonság vagy erény, melynél fogva valaki a
nép javára és kedve szerént cselekedni iparkodik.

NÉPKEDVELÖ, 1. NÉPBARÁT.
NÉPKÉPVISELET, (nép-kép-viselet) ősz. fn.

Állapot v. cselekvény, midőn valaki valamely népség
nevében működik, szavaz, intézkedik, mint annak
megbízottja. V. ö. KÉPVISELET.

NÉPKORMÁNY, (nép-kormány) ősz. fn. Pol-
gári kormány neme, a nép kebeléből szabadon vá-
lasztott tisztviselők által.

NÉPKÖLTEMÉNY, (nép-költemény) ősz. fn.
Egyes költemény, mely a nép szájában forog vagy
a népéletben keletkezett. V. ö. NÉPKÖLTÉSZET.

62
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NÉPKÖLTÉS, (nép-költés) 1. NÉPKÖLTÉ-
SZET.

NÉPKÖLTÉSZET, (nép-költészet) ősz. fo. A
nép szájában forgó vagy a nép felfogásához, ízlésé-
hez alkalmazott költői müvek, melyeknek szerzőik
legtöbbnyire ismeretlenek; különösen kötött nyelven
dalok, regék s más versezetek; továbbá kötetlen
nyelven mesék, s ka némi történelmi alapjok van,
vagy történelmi nevekre vonatkoznak, mondák. Ná-
lunk kitűnő gyűjtemények e tekintetben: Népdalok
és mondák, a Kisfaludy-társaság megbízásából szer-
kesztette és kiadta Erdélyi János; és: Vadrózsák,
székely népköltési gyűjtemény, szerkesztette Kriza
János.

NÉPKÖLTÖZÉS, (nép-költözés) ősz. &. Közös
lakváltoztatás neme, midőn valamaly nép seregestül
odahagyván előbbi lakhelyét máshová megy új ha-
zát keresni. Valamint a nép szó jelent majd kisebb,
majd nagyobb csoportozatot: hasonlóan a népköltö-
zés alatt érthetni majd egyes helységek, és vidékek,
majd egész tartományok és országok lakosinak ván-
dorlását

NÉPKÖB, (nép-kör) ősz. fo. A népből való em-
bereknek bizonyos sokasága; a népszokásoknak, sa-
játságoknak stb. bizonyos pontban egyesülése.

NÉPLÁZADÁS, (nép-lázadás) Ősz. fn. L. LÁ-
ZADÁS.

NÉPLÁZITÁS, (nép-lázitás) Ősz. fn. L. LA-
ZÍTÁS.

NÉPLÁZÍTÓ, (nép-lázftó) ősz. fn. Lásd LA-
ZÍTÓ.

NÉPMESE, 1. MESE.
NÉPMONDA, (nép-monda) ősz. fn. Némi törté-

neti adaton épülő, de a nép képzelő tehetsége által
költőileg módosított, gyakran csodaszertt elbeszélés,
melyet a nép nemzedékről nemzedékre hagyományoz
által. Ilyenek például a Mátyás királyról és Toldi
Miklósról divatozó népmondák. Szélesb ért. a nép
ajakain forgó majd példázatos, majd csodaszertt me-
sék. V. ö. MESE.

NÉPMOZGALOM, (nép-mozgalom) ősz. fn.
Mozgalom a nép kebelében.

NÉPMOZGÁS, (nép-mozgás) 1. NÉPMOZGA-
LOM.

NÉPNAGY, (nép-nagy) ősz. fn. Az ügyneve-
zett belső- és külső tanácsosai ellátott községekben,
illetőleg városokban, a kfilsőtanács főnöke, más-
kép : népttóttóló. (Tribunus plebis).

NÉPNEVELÉS, (nép-nevelés) Ősz. fn. Általá-
ban a nép, különösen pedig az alsóbb néposztály
művelődésére szolgáló intézkedés.

NÉPNYELV, (nép-nyelv) ősz. fn. Azon nyelv,
melyen a nép sajátságos mód szerént érzelmeit és
gondolatait eléadni szokta mind anyagi, mind alaki
tekintetben; továbbá oly nyelvbeli eléadás, mely a
nép ismereteihez, felfogásához van alkalmazva, me-

lyet a nép megért; különböztetésQl a felsőbb nemű,
a műveltebb társasági, s a tudományos nyelvtől,
de nemkülönben a pórüu-tó\ vagy alj<u-tí>\ is. A nép-
nyelv fűszerét leginkább a népnél szokott szójárá-
sok, közmondások, példabeszédek, hasonlatosságok,
elmésségek, s a nép belső életének, törekvéseinek,
vágyainak ismerete és ezeknek helyes tapintatu érin-
tései stb. adják meg.

NÉPOKTATÓ, (nép-oktató) ősz. fit. Személy,
ki hivatalánál vagy kitűzött feladatánál fogva a né-
pet oktatja.

NÉPORSZÁGLÁS, (nép-országlás) ősz. fn.
Az országiásnak sajátságos neme, melyben a tör-
vényhozáson kívül a végrehajtási és igazgatási hatal-
mat is szabadon választott képviselői által a nép gya-
korolja. (Régimen democratícum).

NEPOSZ, erdélyi falu Besztercze vid. helyr.
Nepott-ra, —ön, —rál.

NÉPOSZTÁLY, (nép-osztály) ősz. fn. Általá-
ban jelenti a polgári társaság tagjainak azon részét,
mely foglalkodásánál, műveltségénél , állásánál
fogva alantabb fokon áll. Különösebben az Sszves
népségnek egyik vagy másik része, mely az egyesek
rokonabb foglalkodásainál, szokásainál, érzelmeinél
fogva egy tömböt képez. Altó népotttály. EStép nép-
otstály.

NÉPPÉZSGÉS, (nép-pezsgés) ősz. fn. Általán,
a népnek akármi okból eredt sűrű mozgása, tolon-
gása , pl. népi mulatságok, nemzeti innepélyek al-
kalmával.

NÉPPUSZTÍTÁS, NÉPPÜSZTITÁS, (nép-pusz-
títás) ősz. fn. Valamely föld lakóinak háború, gyil-
kolás, üldözés, sanyargatás és más csapások által oko-
zott irtása, kevesbítése.

NÉPRAJZ, (nép-rajz) ősz. fn. Valamely nép
szokásainak, sajátságainak, történetének stb. rendsze-
res leírása, eléadása. (Ethnographia).

NÉPRAJZI, (nép-rajzi) ősz. mn. Néprajzra vo-
natkozó, azt illető.

NÉPREGE, (nép-rege) ősz. fii. L. NÉPMON-
DA ; NÉPMESE.

NÉPSAJÁTSÁG, (nép-sajátság) Ősz. fa. Vala-
mely nép testi és lelki jó vagy rósz tulajdonainak
állandó nyilatkozata.

NÉPSÉG, (nép-ség) fn. tt néptég-ét, harm. szr.
—e. Bizonyos számú nép egész terjedelmében vére.
Itt a ség képző egyetemes fogalmat fejez ki, mint a
iatonatág, ifjiuág, paptág, polgártág, diáttág ám. s
katonák, ifjak, papok, polgárok, diákok egyetemben
vagy mindőszvesen. Különbözik tőle a népettég, mely
bizonyos hely népes voltára, azaz lakosainak szám-
beli miségére vonatkozik.

NÉPSOKASÁG, (nép-sokaság) ősz. fn. Sokasig,
melyet a nép alkot.

NÉPSZÁM, (nép-szám) ősz. fn. A népségnek
határozott számokban kifejezett mennyisége.
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NÉPSZÁMLÁLÁS, (nép-számlálás) öu. fn. Az
öszves népségnek egyes szemeljek szerénti kinyomo-
zása és számokban meghatározása.

NÉPSZAPOEODÁS, (nép-szaporodás) ősz. fa.
Állapot, midőn a nép száma növekedik.

NÉPSZAVAZAT, (nép-szavazat) ősz. fn. Szava-
zat, mely az öszres szavazható néptől ered.

NÉPSZELLEM, (nép-szellem) ősz. fa. A gon-
dolkozásnak és érzelemnek módja, minemfisége, mely
a néptömegben általán uralkodik.

NÉPSZENVEDÉLY, (nép-szenvedély) ősz. fii.
A nép izgatott állapota, mely őt gyakran veszélyes
kitörésekre és nem menthető tettekre ragadja.

NÉPSZERETŐ, (nép-szerető), lásd : NÉPKED-
VELŐ.

NÉPSZERŰ, v. —SZERŰ (nép-szerű) ősz. mn.
1) Személyre vonatkozva, ki magát a nép gondolkozása
és éraelmei módjához alkalmazva, annak kegyét, tet-
szését bírja. Népszerű stónok, költő. 2) Minden, mi a nép
gondolkozásával és érzelmeivel, vágyaival megegyezik.
Népsterü költemények. Népsterü ttonoklatok, indítvá-
nyok. „Középszerű észbeli tehetség egy bizonyos adag
szónoki tehetséggel s még több élelmességgel, ez az,
mi által legtöbben népszerűekké váltak." (B. Eötvös
József).

NÉPSZERŰÉN, NÉPSZERŰN, (nép-szerüen)
ősz. ib. A népnek gondolkodása és érzelmei szerint, i
Néptterüen írni, bestélni.

NÉPSZERÜLEG, (nép-szerűleg) ősz. ib. Lásd: '
NÉPSZERŰÉN. '<

NÉPSZERŰSÉG, (nép-szerűség) ősz. fn. Sze-
mélynek vagy dolognak azon közkedvességű talaj- l
donsága, melynél fogva azt népszerűnek mondják, l
V. ő. NÉPSZERŰ.

NÉPSZERŰSÍT v. NÉPSZERŰSÍT, (nép-szc- '
rtisít) ősz áth. Népszerűvé teszen, azaz a nép fel-
fogásához, gondolkodása módjához, érzelméhez, íz-
léséhez alkalmazza eléadásait, magaviseletét; továb-
bá a nép előtt tetszetősséget szerez valaminek vagy
valakinek.

NÉPSZERŰSÍTÉS, (nép-szerűsítés) ősz. fn.
Népszerűvé tevés. V. ö. NÉPSZERŰSÍT.

NÉPSZERŰTLEN, (nép-szerűtlen) ősz. mn. Aki
vagy ami nincs a népnek gondolkodása vagy érzel-
mei szerint, s annak tetszését, helybehagyását, kegyét
nem bírja. A népsterUtlen mónok hiába erSkodik. Nép-
stertítlen dolgok vitatása által elidegeníteni a hallga-
tókat. V. ö. NÉPSZERŰ.

NÉPSZERÜTLENÍT , NÉPSZERÜTLEMT,
(nép-azerűtlenít) ősz. áth. Népszerűtlenné teszen. V. ö.
NÉPSZERŰTLEN.

NÉPSZERŰTLENSÉG, (nép-szerűtlenség) ősz.
fn. Állapot vagy tulajdonság, mely szerint valaki
vagy valami népszerűtlen. NépsterUtlentége miatt meg-
bukott indtívány.
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NÉPSZESZÉLY, (nép-szeszély) ősz. fn. Sze-
szély, mely a néptömeget jellemezni szokta.

NÉPSZÍNHÁZ, (nép-szin-ház) öss. fn. Színház,
melyben népies színmüvek és mutatványok adat-
nak elé.

NÉPSZOKÁS, (nép-szokás) ősz. fn. Szokás,
mely a nép életmódjában, különösen öltözetében, mu-
latságaiban, játékaiban, tánezaiban, lakodalmi szer-
tartásaiban stb. divatozik. Valamely vidélcbtli népno-
kátokal leírni.

NÉPSZÓNOK, (nép-szónok) ősz. fn. Szónok,
ki a néposztály gondolkodása módjához és esze já-
rásához alkalmazva magát, a népre nagy hatást gya-
korol.

NÉPSZORGALOM, (nép-szorgalom) ősz. fn.
Szorgalom, melyet valamely nép fejt ki.

NÉPSZÓSZÓLÓ, (nép-szónóló) ősz. fn. Lásd :
NÉPNAGY.

NÉPSZÖVETSÉG, (nép-szövetség) ősz fn. Szö-
vetség, melyet több, főleg szabad népségek alkotnak
egymással; ilyennek tekinthető például a svájczi,
északamérikai szövetség.

NÉPTANÍTÓ, I. NÉPOKTATÓ.
NÉPTANODA, (nép-tanoda) ősz. fn. Elemi ta-

noda, melyben az alsóbbosztályu nép gyermekeit
tanítják, leginkább falusi iskola; másképen : nép-
iskola.

NÉPTÁRSASÁG, (nép-társaság) ősz. fn. Tár-
saság, melynek tagjai a szűkebb értelemben vett
népből valók; alsóbbrendű személyek társasága.

KÉPTELEN, (nép-telén) mn. tt. néptelen-t, tb.
— ék. 1) Szoros ért hol senki sem lakik. NépteUn
pusttdk, vidékek, vadonok. 2) Hol aránylag kevés nép
van. Népiden vásár, gytilét, tánetvigalom. V. ö.
NÉPES.

NÉPTELENEDÉS, (nép-telen-ed-és) fn. tt. nép-
telenédés-t, tb. —ék, harm. szr. —«. Fogyó állapot,
midőn valamely helynek népe kevesbedik, vagy
egészen elfogy. DUgvéss és háború által okotott nép-
telenedés.

NÉPTELENÉDIK, (nép-telen-éd-ik) k. m. nép-
telenéd-tem, —tél, —élt. Valamely helynek, ország-
nak népe, lakossága fogyatkozóban van. Ellentéte :
népesedik. V. ö. NEPTELEN.

NÉPTELENÜL, NÉPTELENÜL, (nép-telen-ül)
önb. m. néptelenUl-t. L. NÉPTELENÉDIK.

NÉPTELENÍT, NÉPTELENIT, (nép-telen-ít)
áth. m. néptelenít-étt, pár. —t, hln. —ni v. —eni.
Eszközli, okozza, hogy bizonyos hely néptelenné le-
gyen, hogy lakossága elfogyjon, elköltözzék, kihaljon
stb. A doghalál és háborúk néptelenítik a* orstágot.
Irlandot a türU kivándorlás évről évre jobban nép-
telentíi.

NÉPTELENlTÉS, NÉPTELENÍTÉS, (nép-te-
len-ít-és) fn. tt. néptelenítét-t, tb. —élt, harm. szr. —«.
Valamely hely népének, lakosaínak irtása, fogyasz-
tása, pusztítása,

52»
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NÉPTÖMEG, (nép-tömeg) öaz. fa. A népnek
nagyobb, tehát alsóbb osztálya. „Városokban lelem
a lépcsőt, minek segédével nemességünk a millio-
mokból álló néptömeggel kapcsolatba jöhet" (Köl-
csey Ferencz).

NÉPTÖRZS, (nép-törzs) ősz. fa. Nép, melyből
mások mint fajok származtak, vagy általánosabb fo-
galomban vett nép, melyhez mások mint fajok tar-
toznak, pl. sémi törte, melyhez számíttatnak az arab,
héber, ssír, khdld, kopt és fthiop népfajok.

NÉPURALKODÁS, (nép-uralkodás) ősz. fa.
Uralkodás neme, midőn a föhatalmat leginkább vá-
lasztott képviselői által a nép gyakorolja.

NÉPURALKODÁSI, NÉPURALMI, (nép-ural-
kodási v. -uralmi) ősz. mn. Népuralkodásra vonatkozó,
azt illető.

NÉPURALOM, (nép-uralom), 1. NÉPURAL-
KODÁS.

NÉPUHASÁG, (nép-uraság), 1. NÉPURALKO-
DÁS, NÉPPÖLSÉG.

NÉPÚRI, (nép-úri), 1. NÉPURALKODÁSI.
NÉPÜNNEP, (nép-ünnep) ősz. fa. Ünnep, mely-

ben különösen a nép vészen részt
NÉPVÁNDORLÁS , (nép-vándorlás), 1. NÉP-

KÖLTÖZÉS.
NÉPVÉGZET, 1. NÉPHATÁROZAT.
NÉPVEZÉR, NÉPVEZETŐ, (nép-v«zér v. -ve-

zető) ősz. fa. Ki bizonyos közügyekben, nevezetesen
a nyilvános tanácskozásokban, népgyüléseken, láza-
dásban, csatában a nép éféiwáll, s mint főnök műkö-
dik. Köznépies kifejezéssel : nfpkolompos, vagy egy-
szerűen : kolompoe.

NÉPZÉNDÜLÉS, (nép-zéudülés) ösa. fa. L.
ZÉNDÜLÉS, LÁZADÁS.

NÉRCZ, 1. NYÉRCZ.
NESIDER, 1. NEZSIDER.
NESPOLYA, I. NASPOLYA, LASPONYA.
NEST, 1. NYEST.
NESTE, 1. NESZTE, (2).
NESZ, hangutánzó önálló gyök, fa. tt. nett-t,

tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Lassan susogó, szuszogó
hang, mely valamely testnek mozgása, motszanása
által támad és terjed. E jelentésénél fogva a hang-
utánzók osztályába tartozik, s alaphangja a szuszogó
v. szúzcgö «z. Kincs semmi netté, ám. leggyöngébb
hangját, szuszogását sem hallani. Mintha valami nettt
hallottam volna. Hallani a fuíkárotó egerek nettét.
Nettt fog, a vadászok nyelvén a rőtvad, midőn figyel-
ve fülel. (Bérczy K.). Jelenti különösen a szaglászó
orrnak eznszogáeat, innen nettelni valamit, ám. szag-
lászni, szaglászva keresni, kutatni. 2) Átv. ért mint-
hogy a hírek, kivált titkosak , csak suttogva terjesz-
kednek, tehát a nesz jelent alattomban, susogva buj-
dosó hírt Némi nettét már én is kaptam, vagy hallot-
tam. Még temmi netse «em vala, mikor már ín tudtam
a dolgot. 3) Ugyan a fcnnemlítclt oknál fogva ain.

alattomos ürügy, melyet valaki csak sugdosva közöl.
Ásón nett alatt ment el, hogy rokonait látogatja.

NESZE, (ne-sze), a kínáló ne szónak igeszeru
alakja, mely a parancsoló módnak felel meg, s értel-
me : íme vedd! itt van, vedd el! Itt a we utóragról
azt tartják, hogy aa nem egyéb, mint a második sze-
mélyes névmás te, pl. jöttté igében, mi máskép: jer
tte ; azonban azon »te eléjön mind a régieknél, mind
a mai tájnyelvben a 8-ik személyü ige mellett is (T.
ö. SZE), sőt a n« sióval öszvetéve, mind a te, mind
a »te együtt is fordul elé, pl. nettte (=* ne-sze-te),
némtek (ne-sze-tek). Itt is tehát a «te valamely ösz-
tönzést fejez ki. Hasonló öszvetételiiek az indulatszók
közöl : nosza, kopttá, hajtta és uszu, eredetileg MM.
Több személyhez intézve : netek (hic habetis) v. nea-
tek. Egyébiránt v. ö. NE, (1) kináló, hívó.

NESZEL, (nesz-el) áth. m. nettel-t. Valamit
szaglározvak azaz orrával szuszogva, a levegőt szivo-
gatva megérez, vagy keres. A vittldk nettelik a vadai.
Nettelni valamely bűit. Átv. ért valamire némi figye-
lemmel lenni. Nem it nettéit (= nem is hederített)
reá. Miskolczvidéki sEÓ.(Id. Mándy Péter). V.ö. NESZ.

NESZELEJ, falu Szála m.; helyr. Ntttelej-be,
—ben, —bői.

NESZELÓ', (nesc-el-ő) mn. és fa. tt nettet&t.
1) Aki vagy ami neszei, v. ö. NESZEL. 2) Vadászok
nyelvén a szarvas nevű állat orra. (Bérczy Károly).

NESZERE, (nesz-er-e) mn. tt. netterét, tb. ne-
merék. Székely tájssólás szerint ám. szeles, szele-
verdi, szeleskedő, serteperte; szelesbolond, félesső.
Eredeti alakja valószínűleg neszele, azaz: nettdS, ne-
ttel igétől, melyben az l átalakult rokon r-vé, mint a
nyomott Mátyásföldén : nyottont. Máskép : nettet,
netteti. V. ö. NESZEL, NESZES, 8).

NESZES, (nesi-es) mn. tt. nettet-t v. —ét, tb.
—ék. 1) Neszszel mozgó, járó. Nettet telyemtífntSt,
ttoknya. 2) Mondják lóról, mely minden neszre meg-
ijed , valamint legyet, mely nyugtalankodik, mintha
legyek csípnék. 3) Emberre alkalmazva ám. szele-
verdi, széleszfi, ki szélessége által folytonosan nesst
üt; székelyesen : nettére.

NESZE8ÉDIK, (nesz-es-éd-ik) k. m. menteted-
tem, —tél, —élt. L. NESZESÜL.

NESZESÜL, NESZESÜL, (nesz-es-ül) önh. Ne-
szcssd lesz. V. ö. NESZES.

NESZETI, (nesz-it-ő) mn. tt netteti-t. A széke-
lyeknél ám. neszere, vagyis neszelő.

NESZEZ, (nesz-ez) önh. m. ntstes-tem, —tél,
—étt, pár. —z. 1) Beszédnek, hírnek neszére figyel,
hallgatódzik, pl. a kis gyermek neszez, midőn figyel-
mezni kezd a beszédre. 2) Némely vidékeken tál «
Dunán ám. fenhangon beszél, lármáz. A mindkét ér-
telemben vett nett különösen emberi hangra vonat-

_ kozik. V. ö. NESZ.
| NESZÍT, (nesz-ít) alakjára áth. de jelentésére
. nézve öub. m. netttí-élt, htn. — ni v. —eni. Eredeti-
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tag ám. neszét csinál ; a székelyeknél neki netttíett
ám. vágyat kapott reá. (Kriza J.).

NESZMÉLY, falu Komarom m. helyr. Nett-
mély-be, —ben, —bSl.

NESZTE, (1) (ne-sze-te) 1. NESZE alatt.
NESZTE, (í) női kn. tt. Netttét. Anastasia.
NESZTEJE, (ne-sze-te-je) régiesen ám. az egy-

szerűbb ,neszte.'

„Mentéje komámasszony, igyunk mi is egyet.'
Töltsük meg bögrénket ngy mint az egy pintért."

Ének a részegségről a XVI. szazadból.
(Thaly K. gyűjt).

NESZTEK, (ne-sze-tek, vagy a A w hanggá vál-
tozván, neb-tek) 1. NETEK.

NESZÜDÉ8, (nesz-fid-és) fn. tt. neuüdét-t, tb.
—ék. Állapot, midőn valaki neszüdik.

NESZÜDIK, NESZÜDIK, (nesz-üd-ik) k. m.
ncvMd-tem, —tél, —ott. Sebes mozgásnak indul, nagy
•Béllel mozgani kezd. Különösen Kemenesalon ám.
neki gyulád, felháborodik; a székelyeknél, Kriza J.
szerint i ndulatosan vágyik reá.

NET, elvont gyöke a tájdivatos netet, netez és
neténtók szóknak. Egynek látszik ,nesz' szóval; 1.
NETET.

NETALÁN, (ne-talán) ősz. ksz. Legszokottabb
értelme ám. nehogy v. hogyne. Azon mondatot ve-»
zérli, mely kétkedéssel vegyes félelmet, tartózkodást
jelent bizonyos történhető dologról. Jól elrejtsd, ne-
talán (nehogy) meglátták. A régieknél B tajdivatosan
ma is: netalántán, melyben az utóbbi ,tán* az előbbi
,talán* ismétlése. „És áldozzál a menyei isteneknek,
. . . . netalántán haragodjanak reád és veszessenek
el tégedet" (8z. Krisztina élete. Toldy F. kiadása).
A közéletben sokszor csak ám. az egyszerű ,talán.'
„Az mely szolgám fogta volt, annak adnám, nitalám
vehetne valamit rajtok." (Levél 1554-ből. Szalay Á.
400 m. L). Különösebben midőn a feltételes ha téte-
tik elébe, ám. az egyszerűbb ,ha talán;' s ekkor az
ntána kővetkező ige akár a mutató, akár az óhajtó
mód jelenében állhat, pl. ha netalán kérdétre vonnak
vagy vonnának, att mondd, hogy

NETALÁN!, (ne-taláni) ősz. mn. Netalán lé-
tező' v. meglevő.

NETALÁNTÁN, 1. NETALÁN.
NETEK (ne-tek, azaz ne-tik), a kínáló és adó

ne szócskának többes második személye s ám. itt van,
vegyétek. Netek, mindegyiknek tí* forint. L. NE (1),
hívó, kínáló.

NETÉNTÓK, (net-ént-ók mintegy neténtő v.
netető, a ,neténtók' helyett, melynek 8 ragja -ők vagy
mély hangon -ók képzőt vett föl); fn. tt. neténtökot.
A székelyeknél ám. ügyetlen, egyűgyü. (Kriza J.).
V. ö. NETET, NETEZ.

NETET, (net-et) önh. m. netet-tem, —tél, —étí.
A székelyeknél: szeleekedve összezavar valamit, ides-

tova kapkod. Ne netett te nettere! te netted ! (Kriza
János).

NETEZ, (net-ez), önh. m. neiet-ttm, —tél, —itt.
Tétováz, kapkod, néz szerteszét Mit netettt annyit
tét (Kriza J.).

NETHUS, erdélyi falu Segesvár székben; helyr.
Nethut-on, —rá, —ról.

NETÓD, erdélyi falu Fogaras vidékében; helyr.
Netód-on, —ró, —ról.

NETOVÁBB, (ne-tovább) sajátlag iaz., de a
mely néha főnévként némely ragokat is fólveszen,
ám. ez vagy itt a legvégső határ, ez a maga nemében
a legkitűnőbb. Netovábbot mondani. Ét valamennyi-
nek a netovábbja.

NETREBULA, tajdivatosan ám. nadragulya.
NÉV, (ne-fi, ne-v) fn. tt. nevet, tb. nevek. Álta-

lán röviden hangzik a személyragok és képzők előtt is :
nevem, neved, neve, nevünk, nevetek, nevük v. nevek; ne-
vű, nevet, nevetlen, nevet, nevetét; kivétetik: névtelen,
névleg, névi. 1) Legezélesb ért oly szó, mely személyt
v. dolgot, továbbá, mely ezeknek minőségét v. mennyi-
ségét juttatja eszünkbe. Midőn személyt jelent, meg-
felel e kérdésre W t pl. Péter, Pál, Stabó Janót. Mi-
dőn dolog értetik alatta, e kérdésre felel meg, mi t
pl. kenyér az eledele, bor az itala. Mindkét esetben
nyelvtanilag fbnév-nek mondjuk. A minőséget jelentő
név a minő t v. mily f a mennyiséget jelentő mennyi
v. hány kérdésre felel meg; pl. régi, új, ttép, rút, s
ezek melléknevek, egy kettő", tok, kévét számnevek.
A főnév ismét vagy tulajdonnév, mely egyedi alanyt,
azaz, egyedi személyt vagy tárgyat jelent, pl. Ádám,
Éva, Buda, Bakony, Balaton, Duna; vagy kStnév,
mely azonegy nemű vagy fajú személyek, dolgok
mindenikére illik, pl. várót, falu, ember, hegy, vVlgy,
tó, folyó; vagy gyünév, mely több egyenlő, vagy kü-
lön részekből álló sokaságot foglal magában pl. te-
reg, etapot, nyáj, csorda, gyVlevétt, ctoport; vagy
Vstteerti név, mely a személyt vagy dolgot teljes léte-
zésében, miuden tulajdonságait együtt véve jelenti,
pl. Isten, ember, állat; vagy elvont, mely az önálló
egyedtől elgondolt jegyet, tulajdonságot, működést
stb. jelent, pl. stépség, jóság, boldogtág. 2) Különö-
sen személyre vonatkozólag mindazon szók, melyek-
kel valamely személyt másoktól megkülönböztetés
végett jelzeni szoktunk, milyenek : keresztnév, melyet
valaki keresztségben kapott; vezetéknév, melyet mi
magyarok jelző gyanánt a keresztnév elébe teszünk,
pl. ezek közöl : Farkas Mihály, az első vezeték, a
második keresztnév. Egyébiránt a keresztnév is lehet
vezeték : mint Péter István, Ferenc* Imre, mi némely
vidékeken nagyon divatos, midőn a fiú az apjának
keresztnevét viseli vezetékül, pl. Péternek Jancsi fiát
így nevezik: Péter Jancsi. Az adományleveles neme-
seknél régi szokásban volt és van a birtoknév, melyet
a vezeték előtt mondanak és írnak, pl. Vátonykoi
Zichy, Monyorókerékí Erdödy, Homonnai Dntget, Gáti
Ortgdg, melyek többnyire mar csak előnevek, birtok
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nélküli, vagyis üres nevek. Azt te tudja, mi a neve.
Végtére maga nevét is elfelejti az ember. (Köz-
mondás.) Nagy dolog ha valaki ezégyenli nevét
(Közmondás). A mondottak népnyelven szólva: be-
dttletet nevek; különböztetésül a gúny, vagy ctáf-
név-ti>\, mely néha állandóvá és közszokásuvá leszen,
mi egyébiránt nálunk magyaroknál nem oly gyakori,
mint némely szomszéd nemzeteknél. Álnév, költött név,
melyet valaki bizonyos körülményekben azért vészen
föl, hogy személyét eltitkolja. Jó név, mely erkölcsi-
leg jó oldalról ismertetik és becsültetik. Mindennél
jobb a jó név. (Km.). Nagy név, melyet a társadalomban
nagyszerű és nemes polgári tettek s erények vívtak
ki. A magyar történelemben nagy név a Hunyadi név.
Veszett név, rósz oldalról ismert név. Kinek veszett
neve indult, a ítél is árt annak.. (Km.). Sajátságos
szokás, hogy az ebeket, lovakat, ökröket, a teheneket
stb. szintén tulajdonnevekkel különböztetik meg, pl.
Szikra, Villám, Ctillag, Tütet stb. lónevek; Csákó,
Szarvat, Szilaj, Vilid* stb. ökörnevek. Átv. ért. 1)
Mint a valódi személynek vagy dolognak ellentéte
jelent oly valamit, minek csak a neve van, valóban
pedig nem létezik. 2) Jelenti azon jó vagy rósz hírt,
közvéleményt, melyben valamely személy áll. Nagy,
hírét nevet tzerezni. Dictb', halhatatlan név. Híre, neve
mindenfelé elterjedt. A katonának szép a neve,'rótt át
élete. (Km.). Vetztzen el a neve. 3) Hasonlatra mutat,
s ám. gyanánt ezen kifejezésekben : jó néven venni
valamit, úgy, mint jó dolgot. Sóst néven venni, úgy,
mint roszat. Panatt nevén venni, megpanaszolni, szem-
rehányni valamit. Itten ne vegye panatz néven. 4) Néha
az illető személy helyett áll, pl. király nevében kiadott
rendelet. Az udvarnak távollevő urának nevében fo-
gadja a vendégeket. Áfáinak nevében tenni valamit.
Valakinek nevét gyalázni, becitelentíeni. Jámbor ke-
resztényi nyelven: Itten nevében kérni vagy adni va-
lamit, ám. alamizsnaképen, melyet az Isten egykor
megjutalmaz, megfizet. Néha élünk e kifejezéssel:
Itten nevében ! s azt akarjuk jelenteni, hogy valamit
nem ellenezünk, vagy jó szerencsét kívánunk hozzá.
Menj Itten nevében l. máskép : hírével.

Mi azon alapfogalomból kiindulva, hogy a
név tulajdon eredeti értelemben oly szó, mely
által valakit vagy valamely állatot hívunk, felszó-
Htunk : legvalószínűbbnek tartjuk, hogy a név gyöke
a hívást, idézést jelentő indulatszó ne l melyből ii
képzővel lett ne-tl, név, s megnyújtva név, t i. a nett
úgy tekintendő, mint más ó, öv. u, ü képzőjü
melléknevek, melyek főnevekké lettek, pl. nyelő'nyelü
nyelv, 818 olil ölv, homu homv stb. Só't a régieknél
csak tisztán ne v. né törzs igen gyakran található,
pl. „Egy özvegyasszony, kinek csak két fillére vala,
azt és isten nébe (= nevébe) adá." (Góri-codex).
„Seneca neü (= nevű) mester." (Ugyanott). „Daci-
anus neü fejedelm." (U. o.). „Cassiodoras neü doc-
tor." (U. o.). Egyébiránt más nyelvekben számos
rokonságai vannak, baszinte más származatnak le-
hetnek, ú. m. a német Name, dán navn, angol mámé,

(olvasd : nem), görög óVopa, szanszkrit náman, latin
nőmén, persa-török nam, finn mmt, mongol nere stb.

NÉVALÁÍRÁS, (nóv-aláirás) ösc. fn. Általam
cselekvés, midőn akármiféle iromány, különösen ok-
mány alá nevűnket odajegyezzük.

NÉVBÉCS, (név-becs) ősz. fn. 1) Általán mi a
valódi értéknek csak nevét, czimét, szinét viseli, mi-
nek magában véve belbecse nincsen, pl. a papiroa-
pénznek névbecse, az ezüstnek valódi becse van.
2) Különösen azon érték, mely valamely papírpén-
zen, állam- vagy magánkötelezvényen stb. kiírva van,
különböztetésül azon üzleti értéktől, melyet a forga-
lomban adnak vagy ígérnek érette; pl. gyakran ol-
vassuk a tőzsdei folyamjegyzékekben : ő°/0 (aátalé-
kot) foldtehermentettíén kötvény 70 frt, azaz a köl-
csönkötelezvényben 100 frt van beírva, s az állam
évenként 5 százalékot fizet tőle, de a tőzsdén adáa-
vevési ára csak 70 frt, ennyiért lehet venni vagy el-
adni. -

NÉVBECSÜLÉS v. —BECSÜLÉS (név-becsü-
lés) ősz. fn. A váltóüzletben, azon cselekvény, midőn
a váltón megnevezett vagy megnevezettek vagyis
megbízottak, vagy bármi módon kötelezettek a váltó
elfogadását vagy kifizetését nem teljesítvén, egy har-
madik járul közbe, és valamely megbízott vagy vál-
tóadós hitelének fentartása végett, ennek nevét mag
is nevezvén s mintegy megtisztelvén, késznek ajánlko-
zik a bemutatót kielégíteni. (Honoration, Ehrenan-
nahme, Ehrenzahlung).

NÉVBECSÜLÉSI, NÉVBECSÜLÉSBELL (név-
becaülési v. —becsülésbeli) ősz. mn. Névbecsül áere
vonatkozó, Névbeetüléti elfogadót. NévbeetOléti fitt-
tét. V. ö. NÉVBECSÜLÉS.

NÉVBECSÜLÖ, (név-becsülő) ősz. mn. és fh.
Közbenjáró valamely váltón, aki valamely megbízott
vagy váltókötelezett, de a megbízást vagy köteleste-
tést bármely okból nem teljesítő nevére a váltóbe-
mutató követelésének eleget tenni Ígérkezik, vagy
már eleget is tett (Honorant , Ehrenacceptant,
Ehrenzahler). V. ö. NÉVBECSÜLÉS.

NÉVBECSÜLT, (név-becsült) ősz. mn. és fn.
A váltóüzletben, kinek nevére, vagy hitelére, tehát
mintegy becsületére, a váltókötelexettséget valamely
közbenjáró teljesíti. (Honorat).

NÉVCSERE, (név-csere) ősz. fn. 1) Midőn va-
lamely név helyett mást veszünk, vagy mondunk.
2) A nyelvbeli, nevezetesen szónoki és költői élé-
adásban, midőn a tárgy neve helyett annak tulajdon-
ságáét, vagy viszont használjuk, vagy általán a fogal-
makat egymással felcseréljük, mennyiben bizonyos
rokonság létezik köztök, pl. Tokajnak arany gyöngyei,
hol az arany sárgát, a gyöngyök pedig borcseppeket
jelentenek. (Metonymia).

NEVED, falu Bars m.; helyr. Néved-re, —én,
—rSl.

NEVEDÉK, (nev-ed-ék) fn. tt nevedék-ét, hann.
sár. —e. Ami növő állapotban létezik, ami még ki
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nem nőtte magát. Sxokottabban: neoendék v. növen-
dék. Ama ásóból az tűnik ki, hogy létezett haj-
dan neved önható ige, melyből ék képzővel úgy lett
nevedák, mint a marod, fakad, terjed igékből: mara-
dik, f okádék, terjedik.

NEVEDÉKENY, 1. NEVENDÉKENY.
NÉVEGYEZTETÉS, (név-egyeztetés) ősz. fn.

1) Szókötési működés, midőn a nevet, mint a mon-
datnak alanyát, személy, szám és rag szerint az állít-
mánynyal öszveillesztjük. 2) A szókötésnek azon ré-
sze, mely ezen működés szabályait eléadja.

NEVEKÉDÉS, .(ne-v-e-kéd-és) fn. tt. neveké-
dét-t, tb. ék, harm. szr. —e. Altalán azon állapot,
midőn valami nevekedik, tulajd. és átv. értelemben.
Állatok, növények nevekedéte. Számnak, sokaságnak ne-
vekedéte.

„Vígan látják házasságunk
Drága gyümölcsét.
Mindennemű jószágunknak
Növekedését."

Házasok éneke a 16. századból.

NEVEKEDIK, (ne-v-e-ked-ik) k. m. nevekéd-
tem, —tű, —««. Tulajd. ért valamely életszerves test
folytonosan nő, nagyobbodik. Közönségesen ngyanegy
értelemben vétetik vele a nevelkedik, de szabatosan
véve azon különbség látszik köztök lenni, hogy az
első egyedül önmagában fejlődő növést, gyarapodást
jelent, pl. növekednek a vadon tenyésző növények és
állatok; ellenben, ami külső gond, ápolás által nő,
vagyis, amit nevelnék, az nevelkedik, pl. a kerti növé-
nyek, a házi állatok, az ember. Átv. ért. mondható
mindenről, minek száma, mennyisége, terjedelme
szaporodik, sokasodik. Nevekedik a várót népsége.
Nevekedik a jövedelem. Becsülete híre, nevekedik. „Az
ellenséges körülmények nevekedő hatalma nemcsak
szebb jövendőnk reményeit, de a jelent is veszélylyel
fenyegette." (Deák Ferencz). Hangmódosítással nS-
vekedik, mi változatosabban, szebben is hangzik, s
a nS igével világosabb öszhangzatu v. ö. NE (4), el-
vont gyök.

NEVEL, (ne-v-el) áth. mn. nevel-t. Széles ért.
eszközli, hogy valami nőjön, hogy nagyobb száma,
mennyisége, terjedelme, hogy több legyen, tehát ám.
nagyít, szaporít, sokasít. Ipar állal nevelni a jövedel-
met. Gyarmatok által neveim a népeitéget. „Neveli
fájdalmunkat annak érzése, hogy szánákozásnál, és
kérelemnél nincs hatalmunkban egyéb, amit az el-
nyomottakért tehetnénk." (Deák Ferencz a lengyelek
agyében.)

„Neveled óránként gyönyörűségemet.1'
Zrínyi.

Szűkebb ért. életszerves lénynek növését, • szaporo-
dását eszközli, előmozdítja. Fákat, virágokat nevelni.
Szarvatmarhát, háti madarakat nevelni. Legszorosb
ért emberi magzatot születésétől fogva bizonyos ko-
rig testileg ápol, táplál, egyszersmind testi és lelki

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

NEVELDE, 1. NÖVELDE.
NEVELÉS, (ne-v-el-és) fn. tt nevelés-i, tb.

—ék, harm. szr. —e. Szélesb ere. minden cselekvés,
mely által valami növő, szaporodó, sokasodó álla-
potba tétetik. A népestég nevelésére intézkedéseket
tenni. Jövedelme nevelétérSl gondoskodik egyedül. A
fák nevelésére gondot fordítani. Szoros ért. folytonos
működés, mely által valaki emberi magzatot nevel,
továbbá azon eredmény, melyet e működés létre ho-
zott Gyermekek nevelésével foglalkodni. Jó neveléte,
rósz nevelése van. Nincs semmi nevelése, ám. művelet-
len, idomítatlan, udvariatlan. A legszorosabb értelmű
nevelés különösen erkölcsi képzésre vonatkozik, 's
különbözik tőle aa oktatás és tanítás, mennyiben en-
nek czélja egyedül tudományt és ismereteket terjesz-
teni. A gyermekeknek nemcsak oktatásra, hanem ne-
velétre is van szükségük. „Nevelésünk el van hi-
bázva, — mi rendszerető emberek nem vagyunk."
(Gr. Széchenyi István).

NEVELÉSBELI, (nevelés-béli) ősz. mn. Neve-
lést illető, arra vonatkozó. Nevelésbeli szabályok,
módszerek.

NEVELÉSI, (nev-el-és-i) mn.l. NEVELÉSBELI.
NEVELÉSMÓD, (nevelés-mód) ősz. fn. Gya-

korlati mód, melyet valaki a nevelésben követ.
NEVELÉSTAN, (nevelés-tan) ősz. fű. Elméleti

ismeretek és gyakorlati szabályok rendszeres tana,
melyek az ember tökéletes neveltetésére szüksége-
sek. V. ö. NEVELÉS.

NEVELÉSTANI, NEVELÉSTUDOMÁNYI,
(nevelés-tani v. —tudományi) ősz. mn. Neveléstant
illető, arra vonatkozó, azt tartalmazó stb. Neveléstant
értekezések, könyvek.

NEVELÉSTUDOMÁNY, (nevelés-tudomány, I.
NEVELÉSTAN.

NEVELÉSÜGY, (nevelés-ügy) ősz. íh. Ügy,
mely nevelést tárgyaz.

NEVELÉSZ, (ne-v-el-és») fn. tt nevelétz-t, tb.
— ék. L. NEVELŐ.

NEVELÉSZET, 1. NEVELÉSMÓD és NEVE-
LÉSTAN.

NEVELETLEN, (ne-v-el-et-len) mn. tt nevelet-
len-t, tb. —ék. 1) Gyermekekről szólva ám. kiskorú,
föl nem nőtt Három neveletlen árvát hagyott maga
után. 2) Kinek testi és lelki tehetségei rendeltetésé-
hez képest kiművelve, kiképezve nincsenek; különö-
sen erkölcsi tekintetben, durva, faragatlan, udvariat-
lan magaviseletü. Neveletlen ripok, betyár. Neveletlen
tuskó. Határozóként ám. neveletlenül.
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' NEVELETLENSÉG, (ne-v-el-et-len-sóg) fa. tt.
neveletíen»ég-ét, hann. tar. —e. Emberi nevelés hiá-
nyára matató tulajdonság. Különösen erkölcsi ért.
durvaság, nyereség, faragatlanság; a finomabb tár-
salgási életmódban, az udvariasság szabályaiban való
járatlanság.

NEVELETLENÜL, (ne-v-el-et-len-ül) ih. l)Föl
nem nőtt állapotban. Neveletlenül hagyott árva gyer-
mekek. 2) Emberi nevelés nélkül. Különösen erkölcsi
és társadalmi tekintetben, nyersen, durván, faragat-
lanul; a finom életmód szabályait megvetve, udva-
riatlanul : neveletlenül vitetni magát.

NEVELKEDÉS, (ne-v-el-kéd-és) fii. 1. NEVE-
KÉDÉ8.

NEVELKEDIK, (ne-v-el-kéd-ik) k. 1. NEVE-
KÉDIK alatt

NEVELŐ, (ne-vel-ő) mn. és fa. tt nevelö-t.
Sz41es ért. minden, ami vagy aki valamit nagyít,
szaporít, növeszt Hajnevelö kenőét. Virágokat nevelő
kertit*.

„A lány csak búnevelő,
Mert egy sem hű szerető."
Tréfás népdal. (Erdélyi J. gyűjt).

Különösen emberi, testi és lelki tehetségeket fejtő,
képző, idomító. NeveUfintétet, melyben gyermekeket,
ifjakat képeznek. NevelSatya, ki más gyermekét ma-
gáé gyanánt neveli. Hint főnév jelent oly személyt,
kinek kitűzött feladata vagy hivatása, gyermekek és
ifjak nevelésével foglalkodni. V. ö. NEVEL, NE-
VELÉS.

NÉVELŐ, (név-elő) ősz. fa. Nyelvünkben azon
szócska, mely a név elébe tétetvén, a név által jelen-
tett tárgynak vagy lénynek közelebbi vagy távolabbi
megjelölésére szolgál. A magyarban is, mint több
más nyelvben, kétféle névelő van, d. m. határozott:
át vagy a, és ritka esetekben a határozatlan : egy;
amaz által azt jelentjük ki, hogy a maga nemében
bizonyos meghatározott lényt vagy általános fogalmat
értünk, pl. tuhog a tiél, remeg áfa, a» ég dörög, hvtt
a* etö, át ember halandó, a kutya h&tégee állat. A
határozatlan által pedig azt, hogy azon nemből nem
közelebbről meghatározott, hanem csak a többi között
valamely gondolható tárgyat vagy lényt akarunk
értetni, pl. volt hajdan egy király, azaz valamely ki-
rály, kit közelebbről nem akarunk megjelölni; ha
azt mondjuk a király, ezalatt már bizonyos, vagy
közelebbről meghatározott királyt értünk, pl. a költő
ezen versében : „a legelső magyar ember a király",
a magyar királyt értjük. A határozott névelő rokon
a távolra matató a v. át szócskával, sőt alkalmasint
ebből is vétetett át, csakhogy hangsúlyát elvesztette;
a határozatlan névelő pedig az ,egy' számnévből,
hangsúlyát ez is elveszítvén, úgy hogy pl. így embert
itmerek (hangsulylyal), és : egy embert itmertk (az
,egy' (súlytalan) különböző jelentésüek. A* vagy a
helyett tájdivatosan és vagy e használtatik. V. ö. AZ,
EGY, EZ, és NÉVMUTATÓ.

NEVELŐANYA, (nevelő-anya) ősz. fa. Nősze-
mély, ki másnak gyermekét anya gyanánt ápolja,
neveli, milyenek kőtelességöknél fogva a mostoha-
anyák , vagy, kik valamely gyermeket örökbe fo-
gadtak.

NEVELŐATYA, (nevelő-atya) ősz. fa. Férfi, ki
mostoha, vagy örökbe fogadott gyermeket nevel.
Alkalmazott értelemben szent Józsefet, szfiz Máris
jegyesét, Jézus nevelőatyjául tisztelik a keresztények.

NEVELŐHAZ, 1. NEVELŐINTÉZET.
NEVELŐI, (ne-v-el-ő-i) mn. tt nevelSi-t, tb.

—ék. Nevelőre vonatkozó, nevelőt illető. NevelBi tu-
lajdonok. NevelM pálya.

NEVELŐINTÉZET, (nevelő-intézet) ősz. fn.
Intézet, melyben gyermekeket nevelnek. Különösen
oly intézet, melyben a növendékeket köz élelmezéssel
ellátják, bizonyos tanulmányokra oktatják, és erköl-
csi képződésükről gondoskodnak. Katonai, egyháti
nevelSintétet.

NEVELŐNÉ, jobban: NEVELŐNŐ, (nevelő-né
v. -nő) ősz. fa. Nőszemély, kinek kitűzött feladata ét
rendeltetése neveléssel foglalkodni, akár valamely
intézetben, akár magáncsaládnál.

NEVELŐSKÖDIK, (ne-v-el-ő-ös-köd-ik) k. m.
nevelStküd-tem, —tél, —Ott. Nevelői pályán működik,
nevelői hivatalt visel.

NEVELŐSZÜLE v. —SZÜLŐ, (nevelő-szüle v.
-szülő) ősz. fn. Nevelőatya v. anya. L. ezeket

NEVELT, (nev-el-t) mn. tt nwelt-et. 1) Akitv.
amit neveltek. KVtintésetben nevelt árvák. 2) Átv. ért
jó erkölcsü, udvarias. Nevelt fiatal ember.

NEVELTSÉG, (ne-v-él-t-ség) fa. tt nweütég-
ét, harm. szr. —e. Művelt, finom, udvarias erköl-
csiség.

NEVEL VÉNY, (ne-vei-vény) fn. tt nevelvé*y-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Körülbelül egyjelantésü a
nevendék szóval, csakhogy amaz inkább növényekre
és oktalan állatokra, emez személyekre vonatkozik.
A virágok a kertéamek neveivényei. E nevelőnek tok
nevendűce van.

NEVENDÉK, (ne-v-end-ék) fa. tt *eve*dék-tt,
harm. szr. —e. Általán nevelés alatt levő gyermek
vagy ifjú ; különösen valamely nevelő- vagy képző-
intézetnek serdülő tagja. Katonai, papi neéendéktk.
„Hogy ifjabb s nevendéktársaink iá tudhassák."
(B. Orczy Lőrincz, Abaújmegye főispánja 1784-ben).
Melléknevi értelme is van, de ekkor rendesen a vi-
szonyfőnéwei öszvetett szót alkot Nevendékkalona,
nevendékpap. Szélesb ért mondják serdülő növények-
ről s állatokról is. NevendékvettttÖ. Nevendéktyík.
E szóban a közép n becsnsztatott hang, s eredetileg
nevedék a neved azaz növed törzsöktől; és csakugyan
Szabó Dávidnál eléjön ,nevedékeny' ám. nevendé-
keny. Az sincs alap nélkül, ha azt teszszik fel,
hogy törzse a feltételes jövő neve*d, növend, mintha
oly gyermeket jelentene, ki felnövend.
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NEVENDÉKENY, (ne-v-end-ék-ény) mn. tt.
nevendékeny-1, v. —ét., tb. —ék. Folytonos növésben
levő, serdülő. Nevendékeny ifjú, fiatal csemete. Innen
átv. ért nevendékeny ujj, miskép : nevendékujj, mely
a kisujjhoz képest már serdülőnek tekinthető, de
mégsem a leghosszabb, mint a középujj; még más-
kép : nevetlen ujj, gyűrűs ujj, (digüup annularís); 1.
NEVETLEN UJJ.

NEVENDÉEPAP, (nevendék-pap) ősz. fa.
Gyermek, vagy ifjú, vagy férfi, ki papi hivatalra
szánta magát, s a szükséges egyházi tudományokban
mint a papnevelőintézet tagja oktatást vesz, illetőleg
pappá neveltetik.

NEVENDÉKUJJ, (nevendék-ujj) ősz. fa. L.
.NEVENDÉKENY' alatt

NEVENKÉNT, (ne-v-en-ként) ih. Mindeniket
külön-külön nevénél fogva említve, megnevezve. Ne-
venként elmondani a tény rémeseit. A katonákat neven-
ként szólítani.

NEVENKÉNT!, (ne-v-en-ként-i) mn. tt. 'neven-
kénti-t, tb. —ék. Különkülön nevénél fogva emiitett,
nevenként való.

NÉ VER, falu, részint Bars, részint Nyitra m.;
helyr. Néver-re, —én, —rSl.

NÉVÉRTÉK, (név-érték) ősz. fn. 1. NÉVBÉCS.
NÉVÉRTÉK!, (név-értéki) ősz. mn. Névértékre

vonatkozó, névszerént vett vagy veendő. Névértéki
ár, folyam. V. ő. NÉVBÉCS.

NEVES, (ne-v-es) mn. tt neves-t, v. — ét. tb.
— ék. Tulajd. ért kinek vagy minek neve van, me-
lyen különösen hívják. Az igát barmok, ú. m. ökrök,
lovak nevetek szoktak lenni, ellenben a gulyabeliek ne-
vetlenek. Atv. ért oly emberről mondják, kinek nevét
sokan emlegetik, kinek nagy híre van. Híres, nevet
ember ; összehúzottan is: hírneves ember.

NEVESSÉG, (ne:v-es-ség) fn. tt. nevesiég-ü,
harm. szr. —e. Híresség, midőn valakinek nevét, ki-
vált dicséretes oldalról, sokan és gyakran emlegetik.

NEVET, önh. és áth.m. nevet-tem, —tél, —élt,
pár. neveti. Alakutánzó vagy alakutánzásból is ere-
dett szó, amennyiben nyílt ajakkal ejtetik; t. i.
furcsának látszó, vagy különösen tetsző dolgon belső-
leg megindulva szájának izmai széthúzódnak, s az n
által teljesen, vagy a régies ,mevet' szóban az m ki-
ejtése után, nyilt ajkai közöl olyféle hang ömlik ki,
melynek alapja az e szintén nyilt önhangzó s ismé-
telve és lehelettel ejtve hehe gyanánt is szól. Némi
változattal a régieknél mint érintők: mevet. Alap-
hangokra nézve (ne) leginkább egyezik vele a sínai
6» (subridere; hilaris); közelít hozzá a szanszkrit
stmi és szláv szmejem is. Miben különbözik a vihog,
ihog, mosolyog, kócsag, hahotát, röhög igéktől, erről
L MOSOLYOG.

Mint önható egyszerűen a kedélynek illető ál-
lapotát fejezi ki. Aki hamar nevet, hamar is sir. Ne-
vet, mint a bolond, mint a fakutya, mintha elment
volna az esze. Majd megpukkad, úgy nevet. (Kozmon-
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dások). Különösen állapító ragu neveket vonz. Holmi
fületlen tréfákon nevetni. Minden hiábavalóságon ne-
vet. Azon nevet, hogy bakot lőttem. Majd nevet rajta,
ha megtudja. Jót nevetett rá. Áthatólag a) valakit
vagy valamit nevető hangon gúnyol, csúfol, visszato-
rol. A kevéty szegényt mindenki neveti. Azt esküszi,
hogy szeret, egyet fordul, kinevet. (Népd.). b) Tetszé-
sét, kedvét jelenti ki valami iránt A bohóczot nevetik
a nézők, c) Valamivel nem gondol, s a komoly dol-
got könnyen veszi. Nevetem a világot, a világ bolond-
ságát. Mások tűrik, marják magokat, S meg neveti az
egész dolgot. Atv. ért. mondják lelketlen dolgokról
is, melyek kedves, vidám, vonzó külsejük által tet-
szésre, s mintegy nevetésre gerjesztőnek. A sok szép
gyümölcs, piros alma szintén nevet a fákon. A szeme
is nevet. (Népd.).

NEVETÉS, (nevet-és) fa. tt. nevetés-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. A. kedélynek nyilatkozata sajátszera
arcz- és hangmódosítás által, midőn t i. valaki ne-
vet. Vidám, jó kedvU nevetés. Gúnyos, ctúfolódó neve-
tét. Hangot, erős nevetés. Nevetésre fakadni. Nevetés-
sel elárulni magát. V. ö. NEVET.

NEVETÉS!, (nevet-és-i) mn. tt nevetési-t, tb.
—ék. Nevetésre vonatkozó. Nevetéri viszketeg. Neve-
téri mód.

NEVETGÉL, (nevet-g-él) önh. m. nevetgélt.
Gyakran nevet, de bizonyos mérséklettel. Végképző-
jének hangzója eredetileg rövid : nevetgél. V. ő.
NEVET.

NEVETGÉLÉS, (nevet-g-él-és) fn. tt nevetgé-
lét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Gyakori folytonos, de
mérsékelt vagy nyájaskodó, tréfás nevetés.

NEVEIKÉHEZ, (nevet-ke-er-ez) önh. m. nevet-
kérez-tem, —tél, —étt. L. NEVETKEZIK.

NEVÉTKEZÉS, (nevet-kez-és), fn. tt nevetke-
tés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Többszöri vagy foly-
tonos nevetés. V. ö. NEVETKEZIK.

NEVETKEZIK, (nevet-kéz-ik) k. m. nevetkét-
tem, —tél, —élt, pár. —zél. Másod, vagy többed ma-
gával viszonyos jó kedvből, tréfából stb. gyakran
vagy folytonosan nevet Ez igében a közép k átala-
kult gyakorlatos g, mintha volna nevetgezik.

NEVETLEN, (nev-etlen) mn. tt nevetlen-t, tb.
—ék. Kinek vagy minek neve nincsen, vagy nevét
nem tudni. A gulyából kifogott nevetlen tinónak nevet
adni. Használják e szót az írók aláírásul, midőn ne-
vöket nem akarják kitenni. Máskép: névtelen. Hatá-
rozóként ám. nevetlenül, név nélkül.

NEVETLENFALU, falu Ugocsa m.; helyr.
—falu-bő, —bán, —ból.

NEVETLEN UJJ, a kisujj és középujj között;
hasonló nevezete fordul elé némely nyelvekben mind
az árja, mind az altaji családban. Máskép a magyar-
ban : nevendékujj, gyűrűt ujj.

NEVETŐS, (nevet-ő-ös) vm.tt.nevetös-tv. —ét,
tb. —ék. Aki hamar és örömest nevet. Nevetős gyer-

53
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mek, leány. Olyan nevetőt tsája van. V. ő. MO-
SOLYGÓS.

NEVETŐSEN, (nevet-ő-ös-en) ih. Úgy, mintha
nevetni ftfcft"ia, nevetésre késéén.

NEVETSÉG, (nevet-ség) fő. tt nevettég-ét, hrm.
•zr. —e. 1) Sok nevetés, többek nevetése együtt véve.
Volt nevetség, midőn a bohóac föllépett. Nevettégre in-

dítani a tartóságot. 2) Valamely furcsa dolognak tu-
lajdonsága, melynél fogva nevetésre indít, különösen
gúnyos, csúfolódó módon. Az égett dolog két* ne-
vettég.

NEVETSÉGES, (nevet-ség-és) mn. tt. nevelté-
gét-t, v. —ét, tb. —ék. Furcsasága által nevetésre
indító, kigúnyolni, kicsúfolni való; akin vagy amin
szfikségképen nevetni kell. Nevetséges bohózatok. Ne-
vetséges ember. Nevettéget dolog tűt hinni, hogy ....
Ne tedd magadat nevetségesé. Némely ember előtt a
komoly dolog is nevetségesnek látstik.

NEVETSÉGESEN, (nevet-ség-és-en), ib. Nevet-
séges módon.

NEVETSÉGÉSSÉG, (nevet-ség-és-ség) fn. tt.
nevettégésség-ét, barrn. ser. —e. Tulajdonság, mely-
nél fogva valaki vagy valami nevetséges, nevetni, ki-
gúnyolni, kicsúfolni való; tréfás, bobózatos oldala
valaminek.

NEVETTETŐ, (nevet-tet-ő) mn. tt nevettetS-t.
Ami furcsasága által nevetésre indít Halálra nevet-
tető bohóctkodás.

NEVEZ, (ne-v-ez) áth. m. nevet-tem, —tél,
—étt, pár. —*. 1) Valakinek vagy valaminek nevét
kimondja. Nem nevenem, ki lopta el át órát, de jól tu-
dom. Megnevezni a bűnrészeseket. Többeket nevetett, de
elfeledem neveiket. 2) Tulajdonító ragu névvel ám.
valakit v. valamit bizonyos néven hí, vagy külön-
böztet, nevet ad neki. Eltöfiát Péternek, mátodikat
Pálnak nevette. Hát téged kinek nevetnek t Bolondnak,
ostobának, tolvajnak nevetni valakit. Hogy is nevetik
öt t Sándornak. E másod értelemben egy értelmű
vele a hí, mely szintén a megszólító s hivó, he v. hé
indulatszóból eredett; miből legvalószínűbb azon állí-
tás, hogy a név gyöke is a hivó ne l nyílt ajakkal
ejtve. V. ö. NE indulatszó, öszvetételei: elnevez, ha-
tározott, maradóé nevet ad. Gúnyból elnevették St
tiuitogónak. Megnevet, nevét megmondja. Kinevet,
valakit bizonyos hivatalra emel. O Felsége N. N. al-
ispánt a Királyi tábla WnSkévé nevette.

NEVEZÉS, (ne-v-ez-és) fn. tt nevetét-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. 1) Valamely névnek kimon-
dása. 2) Néven való hívás, vagy névadás. Altalán
szólás, mely által valakit vagy valamit nevezünk.
Innen az öszvetételek: megnevezet, elnevezés, kineve-
tét. V. ö. NEVEZ.

NEVEZET, (ne-v-ez-et) fn. tt. nevezet-ét, harm.
szr. —e. Azon szó, mely valakinek vagy valaminek
névül szolgál, melyen valakit vagy valamit rendesen
híni szoktak. A név á nevezetnek mintegy alapját,
anyagát teszi, s olyfonna viszony létezik köztök, '

mint a mag és magtat, faj és fajtat, hóTyag hólyug-
tat stb. között V. ö. NÉV. Midőn így szótank,
nevezet tterént, a többi általánosságban érintett dol-
gok közöl egyet vagy többeket különösen ki akarunk
tüntetni. A ,nevezet* szóban nagyobb meghatározás,
és bizonyos terjedelmesség alapfogalma rejlik, hon-
nan a nevezetes származéknak értelme is kitűnik. V. ö.
NEVEZETES.

NEVEZETES, (ne-v-ez-et-és) mn. tt nevetetét-t,
v. —ét, tb. —ék. Kinek vagy minek nevét rendkívül
sokan tudják, emlegetik, sok nyelven forgó. Különö-
sen jó oldalról véve, nagy hírben álló, jeles, dicső.
Nevezetes történeti férfiak. Nevetetet ember a maga ne-
mében. Etek mind nevetetet események.

„Ez a csárda nevezetes,
Gólya jár rá nagy kelepé*."

Vörösmarty.

Néha ám. fontos, nagyszerű. Nevezetes váltósatok ki-
stülnek. Igen nevetetet dolgot fogok elmondani. Han-
nájuk csodálkozás! indulatszóul is. Nevetetet! Neve-
zetes tett Pesti Gábor meséiben ám. szeméremtest

NEVEZETESEN, (ne-v-ez-et-és-en) ih. {!) Név
szerint megnevezve. Sokan voltak jelen, neveteteten a
vidék föemberei és títztviteloi. 2) Különösen, kiválólag.
Ezredünk legénysége nevezetesen vitéziU harctolt.

NEVEZETESSÉG, (ne-v-ez-et-és-ség) fn. tt
nevetetésség-ét, harm. szr. —e. 1) Kitűnő tulajdonság,
mely közbeszéd tárgyát teszi. 2) Oly tárgyak, melyek
kitűnő, ritka, jeles tulajdonságnak a maguk nemében,
melyeket tudni, látni érdemes, melyeknek birok nevők
van. Megnézni a város nevezetességeit. E vidéken nin-
csen semmi nevezetesség. 3) Fontosság, nagyszerűség.
Nevezetessége miatt e dologról tanácskozni kell. V. ö.
NEVEZETES.

NEVEZETLEN, (ne-v-ez-etlen) mn. tt nevetet-
len-t, tb. —ék. 1) Aki vagy ami nevezve nincsen,
elhallgatott nevű. Nevezetten háti szegények számára
kéregetni. 2) Nevezet nélkül levő, akinek vagy aminek
nevet nem adtak. Újonnan feltalált neveletlen ttigttek.
Nevezetten gulyabeK tulkok, ménesbeli csikók. 8) Meny-
nyiben a nevetetet szónak ellentéte, jelenthet személyt
vagy tárgyat is, kinek, illetőleg minek semmi híre
neve nincsen.

NEVEZGET, (ne-v-ez-g-et) gyak. áth. m. M-
vezget-tem, —tél, —étt, pár. nevetgest. Többeket egy-
más után, vagy egyet többször, gyakran nevez. V. 5.
NEVEZ.

NEVEZGETÉS, (ne-v-ez-g-et-és) fit. tt nevttge-
tét-t, tb. — ék. Gyakori nevezés.

NEVEZHETETLEN, NEVEZHETLEN, (ne-v-
ez-het-etlen) mn. tt nevezhetetlen-t, tb. —ék. Akit
vagy amit nevezni nem lehet, nem illik, nem szabad,
nem tanácsos stb. Bizonyos tekintetből nevethetíen sze-
mélyek. Továbbá, ami oly különös, oly sajátszern,
hogy kellő kifejezésére szót nem találunk. Nevtthet-
len érzés, orom, fájdalom. Határozóként ám. nevez-
hetlenUl, meg nem nevezhető módon.
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NEVEZHETŐ, (ne-v-ez-het-ő) mn. tt neoethetö-t.
Kit vagy mit nevexni lehet, szabad, illik, jó, tanácsos,
helyes. Különösen a) megmondható, kijelenthető;
b) bizonyos névvel illethető", különböztethető. Éten
ember eltS pillanatra gőgösnek nevethető. V. ö. NEVEZ.

NEVEZŐ, (ne-v-ez-ő) fh. tt. nevetS-t. 1) A tört-
számban (részlőben) azon szám, mely kijelenti, hány
egyenlő részre osztatott valamely egység, vagyis va-
laraelyegész, (denominator); különböztetésfil a námlá-
lótól (nnmerator); például ebben : */« forint, az alsó
szám, vagyis négy, azt jelenti, hogy a forintban, mint
egységben, négy részt kell nevezni, vagyis a forint
négy részre osztatott, a felső szám pedig, vagyis a
három azt teszi, hogy azon négy részből három részt
kell érteni, vagyis számlálni. Teljesen kiírva a deno-
minator réunevetS, és a nnmerator réetstdmláló. 2)
1. ALANYESET.

NEVEZÖESET, (nevező-eset), L ALANYESET.
NÉVHATÁROZÓ, (név-határozó) ősz. fn. 1)

Általán, mindazon szók, s illetőleg ragok, melyek a
nevek különféle viszonyait kijelölik, milyenek a név-
M, névutók, névragok. 2) Némely nyelvészeink, különö-
sen a (határozott) névelőt értik alatta, mennyiben a
névnek eléje tétetvén, annak határozott jelentést köl-
csönöa. V. 5. NÉVELŐ.

NÉVI, (nev-i) mn. tt névi-t, tb. —ék. Nevet
illető, névre vonatkozó. Főnévi, meUéknévi.

NEVICZKE, falu Ung m.; helyr. Nemaiké-re,
—*, — rK.

NÉVJEGY, (név-jegy) ősz. fa. Valamely név-
aláírás helyett használtatni szokott jegy, kivált a
melyben a név egyes betűi egybe vannak mintegy
fonva.

NÉVJEGYZÉK, (név-jegyzék) ősz. fa. Bizonyos
osztályba tartozó nevek sorozata, lajstroma. Máskép:
névmutató. Valamely történeti mtíhto némelyei é» helyi
névjeyytéket csatolni. A vádlottak névjegytéke. Stemély-
tet névjegytéke.

NÉVJEL, (név-jel), 1. NÉVJEGY.
NÉVKÉPZÉS, (név-képzés) ősz. fa. Nyelvi és

nyelvtani működés, midőn az úgynevezett névképzők
által új szókat alkotónk. V. ö. NÉVKÉPZŐ.

NÉVKÉPZÉSI, (név-képzési) ősz. mn. Névkép-
zést illető, arra vonatkozó. Névképtéri stabályok.

NÉVKÉPZŐ, (név-képző) ősz. fa. Nyelvünkben
oly betű vagy szótag, mely valamely önálló vagy
elvont gyökhöz, vagy már egy vagy több képzőjü
tőszóhoz járulván, ezekből újabb nevet alkot Külö-
nösen fSnévképtö, mely főneveket, melléknévképtS,
mely mellékneveket alakit, pl. ezen önálló gyökök-
ből : ad, etap, üt, ver leszen, át és képzővel: adat,
etapot, Vét, vérét, ezekből ismét » képzővel: adási,
etapáti, Utési, vereti ; ezekből : dob, bor, lap leszen,
öl v. ős képzővel : dobol, borot, lapot; ezekből ismét
némely más képzőkkel : doboltál, borotan, laposság ;
az elvont ig, idgyökökből leszen iga, igát, idő, ideg;
ezekből ismét: igát, igcuuág, időt, ideges stb. A ma-

gyar nyelv a képzőkben leggazdagabb nyelvek egyike.
V. ö. MAGYAR NYELV.

NÉVKÖLTEMÉNY, (név-költemény) ősz. fn.
Versezet, melynek soraiból az első betűk öszvevéve
bizonyos nevet tesznek. (Acrostíchon). Költeményne-
vet alig érdemlő versjáték.

NÉVKÖNYV, (név-könyv) ősz. fa. Könyv, mely-
ben bizonyos testülethez tartozó tagok s egyéb sze-
mélyek nevei, rang, hivatal, állás, lakhely szerint stb.
följegyezvék. PUtpökmegyei, katonai, stinháti név-
ItSnyv. (Schematismus.)

NÉVLEG, (név-lég) ih. 1) Név szerént, nevén
híva, megnevezve. 2) Névérték szerént.

NÉVLEGES, (név-leg-és) mn. tt. névleget-t v.
—ét, tb. —ék. 1) Névszeréntí, megnevezett. 2) Név-
értékszeréntí.

NÉVMAGYARÁZAT, (név-magyarázat) ősz. fa.
Valamely tulajdon névnek, különösen helyneveknek,
keresztneveknek szószármaztatás után vagy az ere-
deti nyelvből értelmezése, pl. Kecskemét ám. kecs-
kemenet, vagyis kecskejárás; István (Stephanns) a
görögben ám. koszorú.

NÉVMÁS, (név-más) ősz. fa. Oly szó, mely a
mondatban név helyett áll, mely név képét viseli,
vagy névre vonatkozik. 1) Snemélyes névmás, mely
személynév helyett áll, úgymint én, te, S, mi, tt, 6%,
ide tartozván a vittseatérb" névmások is: enmagam,
tenmagad, önmaga, vagy ennenmagam, temunmagad
stb. 2) Birtokol névmás, enyém, tiéd, övé stb. 3)
Mutató névmás, mint: ét, emet, át, ómat. Ide számít-
ják a nyelvészek az a e mutató szócskákból származott
milységi mellékneveket: ily, ilyen, oly, olyan, emüy,
emilyen, amoly, amolyan. 4) Visttahotó, vagy vittonyló
névmás, úgymint a személyre nézve: W, a dolgokra:
mely, mi. 6) KérdS, mint K t Kosodat mit micsodát
mily, milyen t 6) Határotott, milyenek: egyik, mánk,
mindenik, tiki, mindenki, senki. 7) Határotatlan, mint
annyi, ennyi, akkora, ekkora, mennyiségre mutatók;
néki (régies), némi, némely, néhány, részletet jelentők;
valaki, valamely, valami, bizonytalan személyre, vagy
tárgyra vonatkozók; akárki, akarmely, bárki, bármi,
bármely stb.

NÉVMÁSA v. —MÁSSÁ, az utóbbi birtokragos
szó, s a többesben : névmásai v. mássai; a régieknél,
pl. Szabó Dávidnál ám. a ma szokottabb névmás.

NÉVMUTATÓ, (név-mutató) ősz. fa. 1) Általá-
nosabb jelentésű, mint a ,névelő* szó; minthogy
vannak nyelvek, melyekben különösen a határozott
névmutató a név után tétetik, így a skandináv pl. dán
nyelvben utói áll: kong-en (király-az), hus-et (ház-az),
így a román nyelvben is. A latinban, szanszkritban,
tatárban s több más nyelvben épen nincs névmutató.
2) Névjegyték.

NÉVNAP, (név-nap) ősz. fa. Az egyházi nap-
tár rendé szerint azon szentnek tiszteletére kitűzött
nap, kinek valaki nevét viseli keresztnévül. Személy-
ragozva: nevemnapja, nevednapja, nevenapja, nevem-
napján, nevemnapjára, nevemnapjától stb. Névnapot

58*
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títtni, tartani. Valakit neve napján megköszönteni. Mind-
ttent napján minden embernek nevenapja van.

NÉVNAPI, (név-napi) ősz. mn. Névnapra vo-
natkozó, azt illető, ahhoz tartozó. Névnapi kiSitiSntét,
ver*, ajándék, lakoma.

NEVOLYA, NEVOLYÁS, elavult szók, 1.
NYAVALYA, NYAVALYÁS.

NEVÖ, a székelyeknél ám. növő. (Gyarmatai
Sámuel).

NÉVRAG, (név-rag) ősz. fa. Oly szócska, mely
a névhez kapcsolva, annak értelmét különféle viszo-
nyok szerént módosítja. Ilyenek 1) a ttemélyragok,
a) tulajdonképeni személyragok, melyek a személyes
névmások viszonyait fejezik ki, mint: nekem, neked
stb. velem, veled, stb. tőlem, tőled stb. hozzám, hozzád,
stb. stb., b) tzemélyi birtokragok, melyek a névnek
birtokszemélyi viszonyát mutálják, mint hátam, né-
pem, lábad, kezed, egy birtok, egy személy; hátaim,
népeim, több birtok, egy személy; hasunk, népünk,
egy birtok, több személy; hátaink, népeink, több bir-
tok, több személy. E kétféle ragok nemcsak ér-
telemre, hanem önmagukban is némileg különböznek
egymástól, mert a több birtokot mutató ragok (óim,
eim, óink, eink stb.) a személyragoknál elé nem for-
dulnak. 2) Belvistonyt jelentük, mint a sajátító -nők
v. nek, a tulajdonító -nak v. nek, a tárgyesetí -t. 8)
Kttlvisconyt jelentől: vagyis helyragok, melyek a név-
nek közeledési, maradási, vagy távolodás! viszonyait
fejezik ki, mint: házba, hátban, hátból; hátra, háton,
hátról; háthot, hátnál, háttól. 4) Különféle ragok,
melyek a névnek egyéb, általános szabály alá nem
vonható viszonyait jelelik, mint: ért, kor, vá, ül. A
névragok értelmét és alkalmazását egyenként 1. saját
rovataik alatt

NÉVEAGOZÁS, (név-ragozás) ősz. fn. Nyelv-
tani működés, melynél fogra a nyelv szabályai sze-
rént a névnek értelmét hozzá kapcsolgatott névragok
által különféle viszonyokhoz képest módosítjuk. V. ö.
NÉVRAG.

NÉVRAGOZÁSI, (név-ragozási) ősz. mn. Név-
ragozást illető, arra vonatkozó. Névragotári uabályok.

NÉVROKON, (név-rokon) ősz. mn. és fn. Kik
egy nevet viselnek, egymás irányában névrokonok;
pl. Stilágyi, Német, Stabó, Hunyadi! ha különösen a
keresztnév rokonságát értjük, akkor az másképen s
az általános divat szerónt: árvita, a székelyeknél
férfiak között: ját, nőszemélyek között: eturáta (só-
ror v. tore-j&tl)

NÉVROKONSÁG, (név-rokonság), ősz. fii.
Ugyanazon nevet, különösebben keresztnevet viselő
két vagy több személy közti rokonság.

NÉVSOR, (nér-sor) ősz. fn. 1. NÉVJEGYZÉK.
NÉVSZERÉNT, ősz. ih. Nevénél fogva, nevezve,

nevét a többieké közöl különösen kiemelve. Név tte-
rént elttámlálni a tártatág tagjait.

NÉVSZERÉNTI, (név-szerénti) ősz. mn. Név-
szerént való. Névnerénti felnólítát. V. ö. NÉV SZE-
RÉNT,

NÉVSZÓ, (név-szó) ősz. fn. 1. NÉV alatt
NÉVTELEN, (né-vte-len) mn. tt névtelen-^ tb.

—ék. L. NEVETLEN. Béla király névtelen jegyfajé.
NÉVTELENÜL, (név-te-Ien-ül) ih. Név nélkül,

nevét elhallgatva, alá nem írva.
NÉVTELENSÉG, (né-v-telen-ség) fn. tt. *évU-

lentég-ét, harm. szr. —e. Névtelen állapot, név nél-
küliség. V. ő. NÉVTELEN.

NÉVUTÓ, (név-utó) ősz. fn. Oly szó, mely ren-
desen a név után áll, melynek értelmét módosítja, s
azt leginkább hely, továbbá ufó', ésofc szerént megha-
tározza. A névutó a bevett helyesírási szabályok aze-
rént nem olvad öszve a névvel, s néha reájok vonat-
kozó szabályok szerént annak elébe is tétethetik. A
helyhatárotó névutók gyökei: ál, föl, fél, hegy, kör,
köz, mtSg, mell, honnan: alá, fölé, felé, hegyé,
köré, köti, mögé, mellé stb. Ide tartoznak: által, el-
len, iránt, után, nélkül, helyett. Időre vonatkoznak:
óUa v. óta, múlva; okra: miatt stb.Részletesen 1. sa-
ját rovataik alatt

NEVŰ, NEVŰ, (ne-v-ü) mn. tt neofl-í, tb. — t,Jv.
— ék. Bizonyos nevet viselő, vagy névvel nevezett
Péter nevű ttolga. V. ö. NÉV.

NÉVÜNNEP, (név-ünnep) ősz. fa. Ünnep gya-
nánt megtisztelt névnap. Atyánk tiszteletére név&tae-
pet tarttvnk. V. ö. NÉVNAP.

NÉVVÁLTOZTATÁS, (név-változtatás) öu. fn.
Az öröklött vagy előbb viselt név helyett más újnak
fölvevése. V. ő. NÉVCSERE.

NÉWERS, (név-vers) , 1. NÉVKÖLTEMÉNY.
NÉWONZAT, (név-vonzat) ősz. fa. A nyelv-

tanban, illetőleg szókötésben a neveknek mint a be-
széd részeinek viszonybeli öszveköttetése, pl. Péter
okosabb Pálnál, v. okotabb mint Pál, azaz a közép-
fokú hasonlításban a hasonlított szó ,nál' ragot vé-
szen magához, vagy pedig elébe ,mint' szó tétetik.

NÉZ, (ni-ez v. né-ez, 1. a czikk végén) őnh. és áth.
m. nét-tem, —tél, —éti , pár. —s. Szemeit bizonyos
tárgyra függeszti s rajta tartja, rendesen a végett,
hogy észrevegye, miiétét, vagy milyenségét megtudja.
Különbözik tőle a lát, mely a nézés eredményét fe-
jezi ki, s oly viszony létezik köztök, mint ok és oko-
zat, eszköz és czél között Nét, de nem lát. Nétttnk,
hogy láttunk valamit. Néha nétünk, még tem látjuk,
amit keresttnk. Sötétben erősebben nétünk, mint világot
nappal, mégit kevexebbet látunk.

„Ne nézz rám, ne nézz rám,
Mert megölsz engemet."

Népdal.
A nét latinul spectat, intuetur, németfii tchauet; ellenben
látni latinul videre, németül tehén. Merőn, figyelmeién
náwí.fW-, le-, ki-, benétni. Fétrenéuti, alámétni, tóHtf-
nétni, östvenézni, visszanétni, áttatnéati. A bagoly it
fényre nét. (Km.). Bátran át ember nemébe né*. Úgy néz,
mint a tűit hal, mint borjú át új kapura. (Km.). Mire
nétedanapotf ám. miért töltőd az időt henyélve?
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Konctól kováét nem, oda iü, a hová néz. Különösen,
valamit vizsgálat alá vesz, figyelemben tart. Háztuz-
nézni, ám. a vőlegény házához menni, s annak gaz-
dasági állapotát szemügyre venni. Színjátékot, lovag-
lást némi. 'Kéét, munkdsolcaí némi. A ritkaságok gyüj-
teményét, a képtárt megnézni. Átvert bizonyos irány-
ban áll, bizonyos pont felé van fordulva. Az én abla-
kaim az utezára, a tieid az udvarra néznek. Városunk
legszebb hátai a Dunára néznek. Továbbá valamit
figyelembe vészen. „Úr Isten igazságot néz." (Bécsi
codex. Machabens). Felható viszonyrag mellett ám.
vár : tok néz reám, v. sok dolog néz reám. Sajátságos
jelentéssel bír ezen öszvetételekben: lenéz pl. valakit,
azaz, magát kevélyen más fölé emeli, s ezt mint ma-
gánál alacsonyabbat megveti; elnéz valamit ám. nem
akad fenn, engedékenyen viseli magát oly dolog
iránt, melyet akadályozhatna, roszalhatna; kinéz, pl.
lator, zsivány né* ki belőle; izeméből it kinéz, hogy go-
nosf ember; nem tok néz ki belőle; azt néztem ki minden
mozgásából, hogy katonának kellett lennie. Németes kife-
jezések : jól néz ki, rotzvl néz ki, ezek helyett jó,
rósz szinben van, v. jó, rósz kinézéstt; noha Kriza J.
azerént amazok a székelyeknél is divatosak. Latinos
ezen mondat: ami azt nézi, quod hoc concernit, ma-
gyarosan : ami ott.illeti, köznépi nyelven: arra való
nézve. Á székelyeknél eléjön nöz is.

„Szeress rózsám I csak nőzd meg kit,
Mett (= mert) a szeretet megvakitt"

Székely népdal. (Kriza J. gyűjt.).
Ezen ige jelentésében a folytonosság alapfogal-

ma is benfoglaltatík, minthogy nézni ám. folytonos
figyelmű szemmel tartani valamit; innen okszerüleg
azt is állíthatjuk, hogy nem tiszta gyök, hanem oly
származék, mint a tűz, fSz, űz, ráz igék, s gyöke a
figyelmeztető ni v. ne, melyhez ez képző járulván,
keletkezett ni-ez v. ne-ez, öszvevonra néz (v. ö. NI);
mint a mutató la gyökből lett lát. Innen a régieknél
eléjön az eredeti alakban is: „Kire tekéntsek és
niézjek hacsak (= hanemha) az alázatos ezivüre és
az én beszédimet félőre" (Carthausi névtelen; mint
látjuk a többi szóban az é nem változik ti-ve). Roko-
nok finnül naen (nézek); arab-török nyelven: nezr
(nézés); sínai nyelven: nidng (aspicere, exspectare);
Alapfogalomra nézve legközelebb rokona tekint; de
ez abban különbözik tőle, hogy ez csak kezdő, és ki-
sebb terjedelmű szemrevevést jelent, pl. valahová tekin-
teni ám. egyes pillantást vetni, ellenben valahová
nézni, tartósabban, figyelmesebben odufüggeszteni a
szemeket. Azonban átv. ért. egyik a másikkal néha
fölcseréltetik.

„Kit úgy szeret, néz, mint önnen fiát."
Erdélyi János.

V. ö. LÁT, TEKINT.
NÉZCSŐ, (néz-cső) ősz. fn. L. LÁTCSŐ.
NÉZCSÖVECSKE, (néz-csövecske) ősz. fn. Kö-

zel fekvő tárgyakat nézni való kis látcső, milyenek a
színházi látcsövek.

NEZDEL, (ni-ez-dcl) önh. és áth. L. NÉZEL.
NÉZDEGEL, (ni-ez-d-cg-el); NÉZGEL vagy

NÉZGÉL (ni-ez-g-el), 1. NEZKÉL.
NÉZEGET, (ni-ez-ég-et) gyak. önh. és áth. m.

nézéget-tem, —tél, —élt, pár. nézegess. Mint önható,
ám. gyakran néz valahová, vagy valahonnan. Az ab-
lakokon benézegetni. Kinézegetni az erkélyről az utczára.
Áthatólag, egy dolgot többször, gyakran, vagy többe-
ket és külön-külön szemügyre vesz. Nézegetni az alku
alatt levő csikót, paripát. A gyűjtemény ritkaságait
megnézegetni. V. ö. NÉZ.

NÉZEGETÉS, (ni-ez-ég-et és) fn. tt. nézégetés-t,
tb. —ék, harm. szr. —«. A szemeknek némely figye-
lembe vett tárgyakon jártatása; vizsgálgatás, kutat-
gatás. V. ö. NÉZEGET.

NÉZEL, (ni-ez-el) áth. m. nézel-t v. nézlétt, htn.
—ni v. nézleni. Átv. ért valamit lelki szemekkel néz,
vagyis a felfogott tárgyat elmélkedve több oldalról
tekintetbe veszi, megvizsgálja. (Intueri, contemplari).

NÉZELÉS, (ni-ez-el-és) fn. tt. nézelét-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Lelki szemekkel nézés, elmélkedve
vizsgálgatás.

NÉZELŐDIK , (ni-ez-el-ő-d-ik) belsz. m. néze-
ISd-tem, —tél, —m. 1) Tulajd. ért. ide-oda néz,
többfelé tekintget, vizsgálódik. 2) Átv. a felfogott
tárgy felől elmélkedik, gondolkodik.

NÉZÉS, (ni-ez-és) fn. tt nézést, tb. —ék, harm.
szr. —e. 1) Cselekvés, midőn valaki bizonyos tárgyra
vagy irányban néz. Valamint a néz, hasonlóan a nézés
többféle öszvetételekben divatozik : elnézés, kinézet,
megnézet, fölnézel, lenézés, alánézéi, visszanézel, áltál-
nézés. V. ö. NÉZ. 2) Azon mód, vagyis arczkifeje-
zés, melylyel valaki nézni szokott Mogorva, haragos,
vidám nézés. Nézetéből látni, hogy nem jó ember. Mi-
csoda nézés ez l

NÉZET, (ni-ez-et) fn. tt. nézet-ét, harm. szr-
—e. Átv. ért azon kép, melyet valaki nézel és, el*
mélkedés által bizonyos dolognak miléte vagy milyen-
sége felől alkot magának. E szerint ugyanazon tárgy-
ról a nézetek különbözők lehetnek, amint azokat
egy vagy más szempontból veszszttk föl. Nézetem sze-
rint máskép áll a dolog.

NÉZETI, (ni-ez-et-i) mn. tt nézeti-t, tb. —ék.
Nézetre vonatkozó, azt illető.

NÉZETKÜLÖNBSÉG v. —KÜLÖNSÉG, (né-
zet-különbség v. -különség) ősz. fn. Különség egyik
és másik ember nézete között. V. ö. NÉZET.

NÉZGÉL, (ni-ez-ég-él) gyak. önh. és áth. L.
NEZKÉL.

NÉZHELY, (néz-hely) ősz. fn. Lásd : NÉZŐ-
HELY.

NEZKÉL, (ni-ez-k-él) önh. és áth. m. nézkél-t.
Gyakran, vagy ide-oda néz; valamit többször, vagy
több tárgyat külön-külön szemügyre vesz. Egész nap
a» utczán áll, és nézkél. A nők egymás öltönyeit és f éj-
ikéit nénkélik. Ez igében a k átalakult gyakorlatos g,
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s a második hangzó eredetileg rövid, mint általán a
többi hasonnemfi igékben, tehát: nétgel, nétegel.

NÉZLEL, (ni-ez-el-el) gyak. áth. Folytonosan
nézel valamit. V. ö. NÉZEL.

NÉZLET, (ni-ez-el-et) fa. tt. nétletét. Belső,
szellemi látás, mint az ismerő tehetségnek egyik fo-
kozata. (Intuitus).

NÉZŐ, (ni-ez-ő) mn. és fa. tt. nétö-t. 1) Aki
valahová, vagy valamire néz. TukSrbe nétö leány. Ká-
posztás kertbe nétö, sziz g&rbén, kanctahtl nétö stemek.
Alánéti) macskának nem kell hinni. Másokat lenétö
kevély. Égre nétö csillogásé. 2) Mondják tárgyakról,
melyeket vagy melyekkel, vagy honnan nézni szokás,
mely esetben a viszonynévvel öszvetett szót alkot.
NétöesÖ, nétöhely, nétÖjáték, nétöpont. 3) Főnév gya-
nánt használva és önállólag a) személy, ki különösen
valamely látványt szemmel tart Ilyenek a színházi
nézők, b) Személy, ki a fölvetett kártyákból, vagy
más babonajelekből holmi rejtélyes, titkos, jövendő
dolgokat fejteget, máskép : látó. c) Cselekvés vagy
eljárás, midőn valaki megnézni megy valamit. Nétö-
ben voltunk. Menjünk leánynétöbe. V. ö. NÉZ.

NÉZŐHELY, (néző-hely) ősz. fa. Hely, melyről
valamit néznek, vagy nézni lehet. Nétöhelyek a wtn-
házban.

NÉZŐI, (ni-ez-ő-i) mn. tt nétöi-t, tb. —ék.
Nézőt illető, arra vonatkozó. NétSi ülőhelyek.

NÉZŐJÁTÉK, (néző-játék) ősz. fa. Széles ért
minden színmű, mennyiben az valamely cselekvényt
a nézők előtt visz véghez. Szorosan véve, a dráma
azon középneme, mely a szomorú és vígjáték között
áll, minthogy egyfelől komoly cselekvények szövevé-
nye által aggódásra s részvétre buzdít, másfelől sze-
rencsés kimenetellel vidámít föl. Történeti nétojáték,
mely a történelemből, jettemi, családi nétojáték, mely
a jelen müveit életből veszi tárgyát. V. ö. SZÍNMŰ ,
SZOMORÚJÁTÉK.

NÉZŐPONT, (néző-pont), 1. NÉZPONT.
NÉZŐSÉO, (ni-ez-ő-ség) fa. tt nétöség-ét. A né-

zők őszvesen véve. NN. színész úgy remekelt, hogy a
nézőséget többszöri tapsra ragadá.

NEZŐSZÍN, (néző-szín) Ősz. fa. Olyan nézőhely,
melynek szín neve van, vagy a szín nevű helynek
részét teszi, pL a színházban.

NÉZŐTÉR, (néző-tér) ősz. fa. Nézőhely nagyobb
terjedésben véve.

NÉZPONT, (néz-pont) ősz. fa. Azon pont, melyre
a szemek különösen irányozvák, midőn valamit néz-
nek. Átv. ért a gondolkodás, elmélkedés tárgyának
azon oldala, melyről azt a fürkésző, vizsgálódó ész
tekintetbe veszi. A néspontok MOnfélesége sterént a
hozott üdétek is különfélék stoktak lenni. Máskép :
nempont.

NÉZT, (ni-ez-t) névhatározó, 1. NÉZVE. Kép-
zésre olyan, mint : kivált, a kiválik igéből.

NÉZTE , (ni-ez-t-e) egyes harmadszemélyi bir-
tokragos igenév; a többi személyekkel : néftem, net-

ted, nettünk, nettetek stb. Ám. nézet, különösen átv.
ért; alakjára olyan, mint éltem, élted, élte.

„És más világba szállnak nézte!,
Hol nyugosznak volt jámbor ősei."

Erdélyi J.

NÉZVE, (ni-ez-ve) névhatározó. Felható ragu
neveket vonz, s ám. tekintettel bizonyos tárgyra, do-
logra, személyre; mennyiben valakit v. valamit illet
Péterre nétve örvendetet Mrt hótok. Erre nétoe semmi
kifogásom. Mire nétve ott határoztuk, hogy . . . Bám
nétve nagy baj. Rendesen egyértelmű vele: iüetSleg.
Hosszadalmas népszokás szerint: mire való nesvc,
arra való nétve, erre való nétoe, mi okra való nétve-eÜ>.

NÉZSA, falu Nógrád m.; helyr. Néuá-ra, — n,
—ról.

NEZ8ETTE, falu Nyitra m.; helyr. Netsetté-re,
—n, —röl.

NEZSIDER, mváros Mosony m.; helyr. Ifeasi-
der-re, —én, —röl.

NÉZSFT, fa. tt. nétsit-ét, harm. szr. —jé. ÁM
egynttnemzők seregéből és egyenlőnősök rendéből
való növénynem; vaczka polyvás, fészke félgolyóbú,
fódelékes; bóbitája nincs; virága sárga. (Santolina.)
Alakjára olyan, mint pattit.

NEZSITHÁZA, falu Liptó m.; helyr. —hátá-ra,
—n, —ról.

NI, mutató indulatszócska, mely által másokat
figyelmeztetünk valami különös, meglepő dologra,
hogy nézzék, és lássák. Gyakran bámuló indulattal
párosul. Ni l mily sebesen nyargal t Ott van ni l Gyak-
ran kettőztetve is. Ni ni! mit látok l Ni ni t hitten e»S.
Igen nagy bámulásban háromszoroz tátik is m ni m /
Ettől származik nét, régiesen és tájdivatosan me*.

Minthogy e szóban alapfogalom a figyelmezte-
tés, a végett, hogy valamit közelebbről szemlélünk:
innen okszerüleg állíthatni, hogy alaphang benne
azon », mely több szavainkban közeledést, közelséget
jelent, milyenek ide, itt, ihol, innen, ily, igy. A széke-
lyeknél ne (ne, éles /-vei); 1. ezt; egyébiránt ezen t-hez
általában legközelebb áll az «, pl. ét, éten, erre, ehol,
emut szókban is. Az n pedig e szónál az általános
mutató m képét viseli, ügy hogy a ni csaknem azonos
im, v. ime, v. eme szóval, s rokon hozzá közelebb a
latin én, hellén íjtí, sínai min (aspicere, intneri).
V. ö. —NI, (1) névrag.

—NI, (1), névrag, mely a székely és palóez
tájnyelvben ám. a közdivatu hős, hét, hűt. Járul egye-
dül személy, s különösebben családi nevekbe*, min-
dig lakhelyre vonatkozólag, e kérdésre : hová t pL
Pál~ni, Nagy-ni, Antal-ni, pap-ni, biró-ni, me*tsr-w
megyek, azaz Pálhoz vagy Palákhoz, Nagyhoz v. Na-
gyékhoz, Antalokhoz, paphoz, mesterhez. Mondják
így is : Pálékni, biróikni, mesterékai. Ezen kérdésre:
hol t a felelet: nüt (a székelyeknél), v, nőtt (a palo-
czoknál): Nagy-nitt v. Naffyék-nüt, Antaljait, pap-
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nitt, metter-nüt, v. Nagy-nott stb. £ kérdésre : hon-
rum t mU nül, v. nól nöl; Nagy-mü v. —nól, Antal-
nM v. —nól. A nógrádi éa hevesmegyei palóczoknál
néha azon különbség van , hogy a ni lágyítva hang-
ák : nyi, pl. pap-nyi, metter-nyi. £ három helyvi-
szonyrag: m, nitt v. nőtt, és nól ágy állanak, mint
ezen névutók: alá, alatt, alól ;f6lé, fölött, fWl; mégé,
megélt, megöl stb. Figyelemre méltó, hogy ezen —ni
helyviszonyitó ragunk, teljesen egyezik a tatár nyel-
vekbeli tárgyesetí —m raggal, pedig a nyelvbölcse-
lök szerént a tárgyeset (accusativus), szintén a ,hová'
kérdésre felel.

Véleményünk szerint a fentebbi helyviszony-
ragok lényeges része szintén a valamire mutató ni l
melyből egyszerű használattal lett a helyreirányzó ni ;
a hol f kérdésre lett: ro'-ott, öszvehúzva: nitt v. nőtt:
pap-nitt, pap-nott; a honnan t kérdésre a távolitó el
képzővel m-ef, öszvehúzva : nól, mély hangon : nól
(mint -.toltál, rtHról, W ból ragok is) : HU+nöl,
Antalitól, vagy lüét-nül, Antal-núl. Innen lehet meg-
fejteni , hogy & tói, tol & régieknél a hasonlító fok
mellett néha ám. nál, nél, pl. szebb tőlem, jobb tőlem
= szebb, jobb nálam, t i. ezen nál itt tulajdonkép
úgy tekinthető, mint nól.

—NI, (2), a határtalan mód ragja, pl. ir-ni,
olvcu-ni, men-ni, jár-ni, kd-ni; néha több mással-
hangzó után a v. « segédhangzókat vészen közbe, pl.
udnt-a-ni, irt-a-ni, fest-e-ni, fényl-e-ni; valamint ak-
kor is, ha a törzsben végső t-t hosszú önhangzó előzi
meg, pl. boctát-a-ni, épít-e-ni. Némely tájbeszéd-
ben : nyi.

A határtalan mód ezen ragjának eredetét nyo-
mozván , mindenek előtt annak használatát kell
uemttgyre venni. T. i. a magyar határtalan mód fő-
képen két esetben használtatik, 1-ször mintegy fő-
névként, 2-őr irányzóul. Főnévként használtatik pl.
ezen és hasonló mondatokban : írni akarok, tetttik
inti, illik hallgatni, nép a hasáért meghalni, melyek
Révay M. szerént is az értelem megerőtetése nélkül
főnévvel is fölcserélhetők: írott akarok, tetmk át irat,
ülik a hallgatót, ttép a hátáért meghalát. Irányzó
(rapinum) jelentése van ás ilyen mondatokban : írni
megyek (= írás végett v. caéljából megyek), látogatni
jSttem (= látogatás ezéljából jöttem). Midőn főnév-
nek tekinthető a határtalan mód, akkor a ni rag talán
ám. mi, csagataj nyelven : ni; mikor pedig irányzó-
nak, talán ám. ni mutató szócska, vagy az ebből szár-
mazott —m helyrag (1. ezt). Az első esetben gyakran
fölveszi a személyragokat is ; pl. írnom, intőd, írnia,
Írnunk, írnotok, irmok kell; ttabad mennem, menned,
mennie, mennünk, mennetek, menniük ; illik hallgatnom,
hallgatnod, hallgatnia stb.; az első és második sze-
mélyben u i mind az egyes, mind a többes számban
elenyészett, pl. írnom e helyett áll: írniofn; de a
régieknél tálalónk reá példákat, hogy az t a többi
uemélyben is megmaradt, pl. „Jó vana (volna) az
mónáth elvenifink és az tóth meghalaséthaniunk."
(Levél 1557-ből. Ssalay Á. 400 m. l).

Ezen ni rag a többé-kevésbé rokonnyelvekben
vagy teljesen egyenlő, vagy legalább hasonló alakban
feltaláltatik, pl. Révay szerént a votjákoknál vaszt-a-
ni ám. fbszt-a-ni, múi-i-ni ám. menni; az észteknél
neel-ma ám. nyel-ni, tund-ma ám. tud-ni; a török-
tatárban it-mek ám. te-n-ni, gel-mek ám. kel-ni (menni),
bil-mek ám. tud-ni, ÜSl-mak ám. cseleked-ni, ol-mok
ám. lenni, azonban kivált főnévként használva a mak-
mefe-ből a * el is marad, pl. TfU-ma = cselek-meny
v. cselek-vény, bil-me ám. tnd-o-más; a persában put-
id-en ám. födöz-ni, firitt-ád-en ám. ereszte-ni, sőt a
görög —«r s a német —én határtalan módbeli ragok
is ide sorozhatok stb.

—NIA, határtalan mód képzője az egyes har-
madik személy ragjával. £ szóban innia a határtalan
mód i-je az n-et némely tájbeszédben meglágyítja, s
Önmaga eltűnik: innya. V. ö. —NI, (2).

NICS, 1. NINCS.
NICZK , falu Vas m.; helyr. Nictk-re, —én,

—rSl.
NICZKIFALVA, falu Temes m.; helyr. Nictki-

fakd-ra,'—n, —ról.
—NIE, 1. —NI, (2).
NEÉ, palóczos kiejtése nél ragnak; 1. NÁL.
NÍHA, tájdivatosan ám. néha; 1. ezt.
NIHANY, tájdivatosan ám. néhány; 1. ezt.
NIKAPOLY, helynév, tt. Nikápoly-t. Város neve

Bolgárországban, (Nicopolis). Helyr. Nikdpoly-ba,
—bán, —ból.

NIKI, régies tájnyelven ám. néki névmás; 1. ezt.
NIKLA, falu Somogy m.; helyr. Niklá-ra, —n,

—ról.
NIKLAVA, falu Sáros m.; helyr. Niklavá-ra,

—n, —ról.
NKÓ, féfi kn. 1. MÍKÓ, MIKLÓS.
NIKODÉM, (hellén eredetű, jelentése : népgyő-

ző), férfi kn. tt. Nikodém-ot. Nicodemus.
NIKOLINCZ, falu Krassó m.; helyr. Nikolinct-

ra, —ön, —ról.
NIMA, tájdivatosan ám. néma; 1. ezt.
NIMFA, fn. tt. nimfát. Növénynem a sokhíme-

sek seregéből és egyanyások rendéből; csészéje négy-
öt levelű, belül színes; bokrétája sokszirmu; bibéje
száratlan; tokja húsosbelü, sokrekeszü. Virágai és
levelei a víz színén lábók. Népies nyelven: visi tök.
(Nymphaea). Van vítúárga és vitifehér nimfa (n. lutea,
álba), mtlegvizi nimfa (n. ló tus).

NIMI, tájdivatosan ám. némi; 1. ezt.
NIMNICZ, faluTrencsín m.; helyr. Nimnict-re,

—én, — rSl.
NINA, kn. tt Nindt. Az ^nna női keresztnév-

nek kicsinyített módosulata.
NINCS, sajátnemü tagadó szó, mely személy-

telen vagy hiányos igének mondható, ellentéte a lé-
tezést állító van igének; többesben toldalékosan :
ninctenek, a régieknél az egyszerű ,nincs' után: nin-
c*ek (1. NINCSEN); ellentéte : vannak. Mint tagadó
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jelenti a mondat alanyának nem létét. Ninos ette,
nincs kenyere, nincs pénze, ninct hatója. Nincs jó dolga.
Nincs kedve. Nincs mit ennie. Nincs mihet fognunk.
Nincs tudtára. Nincs többé. Nincs rottabb egy kenyér-
Hű. (Km.)' Sok nincs őrsi a vagyont. (Km.). Hot nincs,
Itten te vett. (Km.). Hol nincs, ne keress. (Km.). Tol-
dalékkal : nincsen. Nincsen neki sem orczája, sem po-
fája. Ninctenen vetri a semmin 'adottat. (Km. a tol-
vajról).

„Az a jó csak azért tetszik jónak , hogy nincsen
hatalmunkban."
Mikes Kelemen.

„Nincsen nekem semmi bajom ,
Csakhogy pénzem nincsen."

„A nagy világon e kivfil,
Nincsen szamodra hely."

Népd.

Vörösmarty.

Már gr. Eszterházy M. nádor is mondotta 1634-ben:
„Nem hazánk-e tehát nekünk is ez, mint édes Elteink-
nek ? Az bizony, más nincsen kívülié. (Történelmi
Tár. VEQ. K. 91. 1.). Értelméből kitűnik, hogy egyik
alkotó része nem, élesen ejtve nt'ro ; második részében
pedig a van fogalma rejlik, mintha volna: nemvan.
Révai szerint, Elab. Gramm. Vol. H. p. 843. a vég
tt (cs) rokon a chaldeai Uh v. its (van) szóval. Egyéb-
iránt közel áll ehöz a latin est is, mely a hellénben
iotl, a szanszkritban astti, a németben, góthban itt,
a portában et*t stb.; különösen a szláv nyelvekben

'nijestti, nejestti, szintén ám. nincs, és nict, nyict, nyics,
nyist ám. semmi; a persában pedig a tagadó szóból
és létigéből öszvetéve minden személyben feltalálta-
tik nisztem (nem vagyok), níszti (nem vagy), nistt
(nincs), nisitim (nemvagydnk) nitttid (nem vagytok),
niszíend (nincsenek). A Müncheni codexben a nincs
változtatva: incs, incsen, melyhez legközelebb áll az
ingy, ingyen, t i. a cs és gy úgy változkodnak itt,
mint a roncs és rongy, a varancs és varangy, a göröncs
és göröngy szókban. Ide tartozik a jó állapot taga-
dását jelentő mség (nyomorúság), és inkedik (nyomo-
rog). Mindezeket öszvevetve kilátszik, hogy a n»'nc«
szónak alapját tagadás teszt, mely nem, ne, ni, meg-
fordítva : m,, an, un alakokban több nyelvek tulaj-
dona , s méltán egy köz ősi nyelv maradványának
tartható. Mi pedig vég kifejlődését illeti, hihetőbb,
hogy az a magyar nyelv észjárása nyomán alakult,
mely szerint az s, gyakran csv.gy hangokra változva
majd bizonyos tárgyat, majd állítást, majd tételt je-
lent, pl. e szókban roncs, loncs, varancs, göröncs, az
elemzett fogalmak: romot, lomot, varat, görös vala-
mi ; kajcs oly tárgy, melynek kaja (görbesége) van;
vakarcs oly test, mely vakarás által létesült. E sze-
rint nemet vagy nincs ain. nem tárgy, nem letető. A ré-
gieknél eléjön nics is. „Még arra válaszunk nics."
(Levél 1541 v. —47-ből. Szalay Ágoston 400 m.
1. 12. !•). „Hiszem szerető uram és apám hogy te
ke(gyelmednek) nyilván nicsen, minemii dolgam én-

nekem történek:" (Levél 1547-ből. U. o.). „For-
gách Sigmont uram keváná azt, hogy az húsz húsz
pénzbei és (pénzből is) esnék az ravók (rovok) jár-
galássára, de én nem akarom, mer ara tannossá-
gom nics."(Levél 1548-bóL.U. o.). Ezen nics AZ n és
t betühangok helycseréjével egészen egyezik a szin-
tén régies incs szóval

NINCSEN, (nincs-en) L NINCS. Amarra] nézve
megjegyzendő, hogy többes száma is van: nincsenek,
mely régiesen nincsek is, tehát csupán a ,nincs' töb-
bese. „Az therek (török) soksága felől azt mondja
egy ember, ki keztek (köztök) volt, hogy bizony-
nyál nincsek öt ezerén."

NINCSI, női kn. tt Ninct-it, tb. — fc. Az AMO,
névnek kicsinyített alakja, máskép: Nancsi, Nina.

NINI, (ni-ni) figyelmeztető, bámnláai indulat-
szó, 1. NI.

NINKA, (1), a ,Nina' szónak isméti kicsúuöje
tíNinkdt.

NINKA, (2), fn. tt ninkát. Hont megyében ám.
néniké. Mikes leveleiben is eléjön néne mély képsó-
vel : nénékám.

-NIOK, —NIÖK, L -NI (2) alatt
NISPESZ, falu Zemplén m.; helyr. Nispest-rt,

—én, —rSl.
NTTALÁN, régies, netalán helyett; 1. ezt
NITT, székelyes és palóczos névrag, e. h.

nál, \nél, pl. Pap-nüt v. papék-nüt, Antai-mtí stb.
voltam. L. —NI (1), névrag alatt

NIZSNA, falu Nyitra m.; helyr. Nixtnd-ra,
—n, —ról.

NIZSNYA, falu Árva m.; helyr. Niunyára,
—n, —ról.

NO, indulatezó, melynek alapértelme, a moz-
gásra, tovább haladásra, működésre való bíztatás,
szólítás. Kitetszik ez származékaiból: nosta, notttí,
nostogat, nőitől, nádit, nádul, nógat, nógatás. Tájdi-
vatosan na. E szó előhangváltozattai rokon azon el-
vont mo gyökhöz, vagyis gyökelemhez, melyből moz-
gást jelentő származékok erednek, mint: momdit,
mozdul, mattan, motog stb. Amennyiben / is mozgást,
haladást jelent, rokon hozzá az elvont ló gyök is,
melyből egészen hasonló módon : UdÜ, lódul, lógat,
lóbál stb. szók alakulnak. Bejlik benne a távol-
ság, távolodás mellékfogalma is, melynek képét kü-
lönösen az o hangzó viseli, mint az ott, oly, oda, on-
nan, óvakodik, cto, tó, tol, nyom stb. szókban. 1)
Élünk vele, midőn valakit vagy valamit rögtöni meg-
indulásra, menésre vagy valaminek tevésére biztatunk.
No legények, menjünk l Siettünk no l Hajh no l No
most l Néha arra szólít föl, hogy a megkezdett mű-
ködést, munkálkodást folytassuk. No csak tovább l
No még! No még egyster l No már most louabban
mehetünk l Ezekben szeret egyesülni ,sza' ösztönző
vagy biztató szórészecskével is: nosta legények ! MMM
még egyszer l 2) Néha egyszerű felszólításul szolgál
No mit akart* f No mi kell f No mi e* t 3) Olykor,
kivált régiesen ám. tovább, azután foytatólag. No-
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hát mit csináljunk ! No majd megláttuk. „No miko-
ron immár neveködnék." (Nádor-codez).

„No ezek Szigetvárhoz elindnlának
Mikor oztán kapukhoz kö«el jutának."

Gr. Zrínyi Miklós.
4) Van ráhagyó, mintegy beleegyező jelentése is.
No no, Itten neki! 5) Ellenkező, tiltó, óvó, fenye-
gető értelmű az ily mondatokban: No bitón, nagy
dolog. No nőt majd adok. No no! csak ne hallgass.
No no! ne oly hirtelen,l No! ctak gyere háta, gonost
gyermek í A. görög *>ö, vóv, szanszkrit ntt, mi, német
mm, góth na, nuh, holland, svéd, dán, izland tra stb.
mind hangban, mind némileg értelemben is hasonlók
hozza. A görögben is véofiai ám. megyek. A finnben
nohüan vagy nohotan ám. noszolok, noszítok. Betű-
áttétellel ugyan csak ,nosza' szócska van az önétől,
otutoldt vagy unttól, tuutolát származékokban, mint-
ha nőstől, notfolát volnának.

NÓDÍT, NÓDIT, (no-od-ít) áth. m. nódít-ott,
pár. —», htn. —ni v. óm. No no t biztató szóval
menésre, mozgásra, működésre szólít, biztat valakit,
vagy valamit Nódíttd meg ott a lovat, hadd menjen
gyártóbban. Alakra s némileg értelemre is hasonló
hozzá :&W«. V. ö. NO.

NÓDÍTÁ8, NÓDITÁ8, (no-od-ít-ás) m. tt nó-
ditás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által embert vagy más állatot no no! biztató szóval
mozgásra indítunk.

NÓDÚL, NÓDUL, (no-od-úl) önh. m. nódO-t.
Mozgásnak indul, működni kezd. Vernémet kell venni,
botorságra nódulni. (Paludi). Alakra s némileg érte-
lemre hasonló hozzá: ládái. V. ö. NO.

NOÉ, férfi kn. tt Noé-l. ,Noach' a héberben ám.
nyűg, mely amazzal hangokban is egyezik.

NÓGAT, (no-og-at) gyak. áth. m. nógat-tam,
—tál, —ott, pár. nógatt. No no! biztató szóval va-
lamire sürget, ösztönöz, siettet A munkásokat nógatni,
hogy nettének. A serény embert nem kell nógatni. Fel-
nógatni a heverSket.

NÓGATÁS, (no-og-at-ás) fn. tt nógatát-t, tb.—ok,
harm. szr.—a. Cselekvés, mely által valakit nógatunk. A
gyakorunttolátét ttépnógatátindftjaagyermeket. (Km.)

NÓGATLAN, (no-og-at-Ián) mn. Akit vagy
amit nógatni nem kell vagy nem kellett Határozó-
ként ám. nógatlanul. Nógatlan tenni valamit.

NÓGATLANUL (no-og-at-lan-ul) ih. Nógatás
nélkül.

NÓGRÁD, egyik vármegye a Dunabalparti ke-
rületben ; továbbá mváros Nógrád m.; ez helyr. Nóg-
rádra, —ön, —rtft/ha pedig megyét értünk alatta:
Nógrád-ba, —bon, —ból. — Mint vármegye, Pest,
Hont, Zólyom, Gömör, Heves vármegyékkel határos.
A Nógrád szlavnl Novigrad, magyarul volna : Újvár.

NOHA, (no-ha) ksz. Élünk vele, midőn két
mondat tétetik egymás ellenében, melyek közöl az
egyik bizonyos előzményt, illetőleg okot vagy esz-
közt vagy czélt föltételez, a másik pedig amazokkal
ellenkező, vagy nem egyező eredményt fejez ki, A

AKAD. «A«T IZOTÍB Ff. KOT,

föltételes mondatot a noha vezérli, a másikat pedig
mégis, vagy mégsem, vagy mindazáltal, mindamellett
stb. Noha háromszor írtam neki: mégsem jött el. Noha
semmi kedvem sincsen, mégis megtettem kedvedért, hogy
útra megyek veled. Néha viszonykötszó nélkül is basz-
náltatík, kivált midőn a vezérletté mondat másod he-
lyen áll. Nem jettél el, noha bizonyosan vártunk. Rokon
értelműek, vele: bár, ámbár, hattinte, jóllehet, ugyan.

Hogy e szóban feltétel fogalma rejlik, abban
nincs kétség, mert ezt a ha világosan mutatja; a mi
pedig a no jelentését illeti, itt is a no idnlatszónak cse-
lekvésre biztató mintegy bitonyló értelme szolgál ala-
pul. Az sem látszik valószínűtlennek, hogy' a no átala-
kultwe, mint soha,seha,sohol, sehol-.teh&tneha = noha.

NOHÁT, (no-hát) ősz. indulatszó. Biztató, föl-
szólító, ösztönöző értelme van, kivált bizonyos előz-
mények után. Nohát menjünk. Nohát mit tegyünk t
E szóban a Mi, az időt jelentő Aa-ból eredt határo-
zó, mint a ma és idS szókból van most, idétt. Ugyan-
ezen alapértelem lappang az öszvetett tahát (tehát)
szóban, melynek első része a távolságot jelentő ta,
a hát pedig ám. időben, és így tahát ám. további
időben vagy egyszerűen tovább. A tahát tehát követ-
keztetési kötszó, a következtetésnek pedig lényegét
teszi a gondolkozás, vagy ítélés fonalán való tovább
haladás, és így, midőn bizonyos állítások után ezt
mondjuk: tahát, jelenteni akarjuk, hogy tovább ez
következik a gondolkodás fonalán, s ezt így mondja a
latin: ultro teqwtvr, vagy consequenter. V. ö. TEHÁT.
Ezen következtetési jelentése van a nohát szónak is,
pl. no hát mi is megyünk. Nehát úgy semmi baj.

NOHISZEN L NOJSZEN.
NOJSZEN, (no-iszen, vagyis no-hiszen) ősz. in-

dulatszó. 1) Jelent némi nagyító, vagy csodálkozó
bizonyítást oly dologról, ami ezután leszen. Nojsten
majd lett dinom-dánom. Nojstan majd meglátod. Vi-
szonyban áll vele a dejsten, mely ellenkező bizonyí-
tást jelent Dejsten tudom én ott. Dejsten nem lett
abból semmi. Midőn valamit akár a múltra, akár a
jelenre, akár a jövőre nézve állítunk, rokon vele be-
teg v. bezzeg. Át volt bezteg át ember. Betteg derék
katona vált beliSle. Betteg lett jelet tanárunk. 2) Néha
félelmet, fenyegetést, váratlant jelent Nojsten jaj
lett nekünk. Nojsten megadja át nekünk. Nojtten csak
gyere háta. Megfordítva itten no v. hiszen no, hason-
lólag bizonyít de az ellentét mellékfogalmával.

„Hiszen no, csendes este van, nincs semmi szél."
Csokonai.

E szó öszve van téve a távolodást, különösen itt az
időtávolságot jelentő no, és a bizonyító isten v. hi-
tten szókból, mely ismét rokon a bit, bitony, beteg
szókkal; s mennyiben erős bizonyítást jelent, hasonló
hozzá az elavult ita.

—NŐK, —NŐK, névképző; pl. baj-nők, ál-nok,
fegyver-ónk; hangokban egyezik -ánk, -énk képzővel;
a persában: nak, pl. sad-nak, vid-or, tahir-nak, mér-
g-es; gajib-nak, gyalázat-os (Beregszászi). L. Élőbe-
széd 145, 146. 1.

54
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—NÓL, vékonyhangon n8l névrag, pl. pap-nól,
metter-nöl, ám. papáktól, mesterektől, 1. —NI névrag.

NOLÁNA, fn. tt nolánát, tb. nőidnek. Növény-
nem az öthímeaek seregéből és egyanyások rendéből;
csészéje három hasába, hasábjai szélesek; bokrétája
harangforma; magva öt; anyaszara a magvak közöl
nő; bibéje gombos. (Nolana, a latin ,nola' szótól
mely csengetyüt jelent). Faja: tyúkOrSm nolána, mert
a tyúkok nagyon szeretik, szára lecsepült (Nolana
prostrata).

NOLC8Ó, fala Turócz m.; helyr. Noletó-ra,
—n, — ról.

NO MOST, 1. NO alatt
NÓRANY, (nór-any) fa. tt. nórany-t, tb. —ok.

Igen ritka s kevéssé ismeretes könnyű fém, mely
rendesen a jáczany (circonium) kíséretében jön elé,
» minthogy nórhoni (norvégiai) ásványokban fedez-
tetett fel, latinni norium, magyarul nórany nevet ka-
pott (Török József tr.).

NÓBÁP, falu Veszprém m.; helyr. Nóráp-ra,
—ön, —ról.

NOBSINCZ, fala Vas m.; helyr. Nortinc+ra,
—ön, —ról.

NOS, (no-s) indulatszó. Öszve van téve a biz-
tató vagy sürgető no, és a kapcsoló ét t szócskákból,
mintha volna no és. Nőt mit láttál, ám. no és (azu-
tán) mit láttál? Nőt mi tSrténtf V. ö. NO.

NOSZA, (no-sza) indalatszó, mely a buzdító,
ösztönző no szónak nyomatékosabb módosítása, t. L
a ,sza' nem egyéb, mint a parancsoló módhoz járulni
szokott ste tea, pl. jertte, adtom, hotdtea, még pedig
3-dik személynél is, mint adja tta, fogja tta, s a ré-
gieknél egyebütt is; miből megtetszik, hogy az nem
,te' módosulata, mint közönségesen tartják. V. ö.
SZA, SZE. E szerint a nosza mintegy igealakot ölt,
s ám. mozdulj, vagy mozduljon ön, vagy mozdul-
junk, mozduljatok. Ilyenek a haj t hop l ne t indulat-
szókból eredt hajtta t kopttá l netté l továbbá az uttu,
azaz u-sta. (Az ósdi v. tttdi már inkább csak ám. ős-
te az oson igének, öt gyökéből, s az elrontott ittkwrdi
eredetileg inkódj-te, v. Mcolódj-te). Használtatik eré-
lyesebb biztatás, és ösztönzés gyanánt Notta rajta
legények! Notta utána t Notta no t Notta f élre a bú-
val I Notza vigadjunk t Gömörben: notti, hol általá-
ban a tta v. tte, MI alakban hannáltatik, pl. hallja
ati, mondja tti. (A világért sem a német ,Sie*).

NOSZALY 1. NOSZOLLY.
NOSZÁT, falu Kraszna m.; helyr. Nouát-on,

—rá, —ról.
NOSZI1. NOSZA.
NOSZÍT, NOSZTT, (no-sza-ít), áth. m. nostü-

ott, pár. —t, htn. —m v. an». E biztató szóval: nona l
valakit bizonyos tettre ösztönöz, buzdít Bókon hozzá
az u u így okból származó, s kutyabuzdító-uwtt, és a
haj haj /gyökből eredőtoywoí, s az « tt gyöküits, (ü-öz).

NOSZÍTÁS, NOSZÍTÁS, (no-sza-ít-ás) fn. tt.
notftíát-t, tb. —ok, barm. szr. —a. Biztatás, buzdí-
tás, ösztönzés, sürgetés ezen indulatszó által: nona l

NOSZKOVA l. NUSZKOVA.
NOSZLOP, falu Veszprém m.; helyr. Nottlop-

ra, —ön, —ról.
NOSZOGAT, (no-sza-og-at), gyak. áth, m. no-

etogat-tam, —tál, —ott, pár. nottogatt. Gyakori no-
tta! kiáltással sürget, ösztönöz, buzdít valakit. E
szóban a közép a hang kimarad, mi a hangzóval vég-
ződő toszok előtt néha megtörténik, ha gyakorlatot
képző járul hozzájok, pl. tinta, titttogat. V. ö.
NOSZA.

NOSZOGATÁS, (no-sza-og-at-ás) fn. tt notto-
gatát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori notta szó
által történő biztatás, buzdítás.

NOSZOL, (no-sza-ol) m. nostol-t; NOSZOLÁS,
(no-sza-ol-ás), tt nostolás-t, tb. —ok, 1. NOSZÍT,
NOSZÍTÁS.

NOSZOLLY, erdélyi falu Doboka m,; helyr.
NowMyba, —bán, —W. Máskép: Nattoly, Nottaly.

NOSZPOLYA, 1. NASZPOLYA.
NOSZTÁNY, puszta Tolna m.; helyr. Notttány-

ba, —bon, —161.
NOSZVAJ, falu Borsod m.; helyr. Nottvaj-ba,

—bán, —ból.
NÓTA, (latinból kölcsönzött) fa. tt nóía-L

í) Szokottabban a hangoknak zeneszerű folyama, mely
bizonyos egészet képez. Különösen az emberi hangra
vonatkozólag oly zeneszerű hangzat, melynek lejté-
sei szerént énekelni szokás, mit máskép ujabban dal-
íam-nak neveztek. Víg, ttomorí, komoly nóta. Vala-
mely népdalra nótát tteretni. Új dalt régi, ismert nó-
tára énekelni. A nótát már tudom, de a dal ttOvegti
nem. Oly itméretet nóta, hogy már a gyermekek w fit-
tyoWe át vtctán. Valamely -nótát hegedűn eVnSfni, tön-
gorán verni, furulyán fájni. Stomorá a magyar nóta.
Minden éneknek van nótája. Egy nótát fáj. Ctak a
régi nótát fújja. (Km.). 2) Hangjegyek, melyek ás il-
lető zenemüvet alkotó hangok lejtéseit, módosításait,
mérsékletét stb. mutatják; L KÓTA.

—NŐTT, (ni-ott), névrag, a palócz tájnyelven,
ám. nál, nél, pL Antal-nott, pop-nott, L NI névrag
alatt

NOVA, falu Szála m.; helyr. Nová-ra, —n,
—ról.

NOVAJ, falu Borsod m.; ALSÓ—, FELSŐ-,
faluk Abauj m.; helyr. Novaj-ba, —bán, —ból.

NOVAK, falu Nyitra, puszta Pozsony nu;
MÁTRA—, falu Nógrád m.; helyr. Novák-ra, —ön,
—ról.

NOVAKOVECZ, falu Szála m.; helyr. Novalco-
vect-re, —én, —rSl.

NOVÁLY, erdélyi falu Kolos m.; helyr. Nocály-
ba, —bon, —ból.

NOVELLA, (latin eredetű, novut [ám. űj] szó-
tól) fa. tt novellát. 1) Költői kisebbszerB elbeszélés
neme, mely nem annyira a tárgynak fontossága, mint
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meglepő újdonsága, vagy kalandszerfisége átal érde-
kel, s főleg nemi időtöltő mulattatás a czélja. 2) Je-
lent altalán újdonságot, és 3) különösebben újabb
törvényrendeleteket; így neveztettek különösen Jus-
tínián újabb törvényei.

NOVEMBER, (latin eredetű, jelentése a régi
római naptár szerint: kilenczedhó), fn. tt. novembert,
tb. —,ék, harm. azr. —e. A. polgári évnek tizene-
gyedik hava, mely harminca napból áll. Régi nap-
tári névvel: Szent Andrát hava, újabban kezdett fel-
osztás szerint: őaeutó, vagy túenegyedhé vagy vég-
előtti M.

NOVERGA, mn. tt. novergát. Székely tájszólás
szerint jelent együgyttt Ugyan a székelyeknél ha-
sonló értelműek : ergója, gendeboja. Mint népies
gúnynevekről fóltehetni, hogy eredeti magyarok, de
épen, mint gúnynevek, valószínűleg a nép szájában
elveszték ősi alakjokat s így homályosakká lőnek,
talán öszvetétel no-ergója szókból, így keletkeztek a
hóbolygó szóból a magukban értheüen hőbölygő, hö-
börgö, hődön, hóbortos, hóbortot változatok.

NOVOSZELLO, falu Bács m.; helyr. Novomel-
ló-ra, —n, —«W.

NOZDROVICZ, falu Trencsín m. helyr. Nos-
droviet-ra, —ön, —ról.

NŐ,(1) (rokon vele a szanszkrit moh, mely szintén
ám. nő); önh. növök, nőst, növünk, nőtök, nőnek ; első
múlt: növék; második múlt: nb'tt; jövő : növend;
pár. nőj. 1) Szoros ért. valamely életszerves test be-
lülről kifelé, mintegy önmagából magasodó vagy
szétterjedő irányban nagyobbodik. Midőn a növé-
nyekről vagy állatokról egyszerűen mondjuk, hogy
nőnek, rendesen a fölfelé emelkedő terjedelmet ért-
jük alatta, némi kivétellel. Nőnek áfák. Kő a fű, a
gabona, a virág. Nőnek a barmok. Nőnek a gyerme-
ket. Nagyra, magasra nőni. Lattan nőni. 2) Szélesb
ért. a növényi vagy állati test terjedelme mindenféle
irányban nagyobbodik. A fénynek magáira, a (Vigyek
vastagra ét terepélyetre nőnek. A kígyó hotttura nS.
Ugyanazt mondhatni a növények és állatok egyes ré-
szeiről. NÖnek a fák tarjait levelei, gyümölcsei. Né-
mely gumókból ét gyökerekből évenkiat új marok nő-
nek. Át embernek nő a háta, haja, bajutta, ttakála,
körme. A szarvasnak ét ökörnek starvai, a ráknak ollói
nőnek. Alapfogalomra nézve rokon hozzá a terem,
csakhogy ebben azonfelül ás eredet s a nagyító vagy
eléállító erS mellékfogalma is foglaltatik, miért ter-
mettlem többet jelent, mint növettteni; & terem magá-
ban foglalja az illető testnek egész kifejlődését első
eredetétől fogva, a nS pedig a megfogant életnek
csak fejlődését jelenti. A latin és német mindket-
tőre egy szót használ, cretcü, wOchit. V. ö. TEREM.
Átv. ért 1) akármiféle életszervetlen testnek terje-
delme bizonyos hozzájáruló részek által nagyobbo-
dik. NS a vít, midőn árad. Nő a hold, midőn sötét
tányérán a fény tovább-tovább terjed. Nőnek a ttél-
hordta bucskák, a* árvit által megtorlóit zátonyok.

2) Mondatik elvont dolgok szaporodásáról. Nő a jö-
vedelem, át elégaletlenek ttáma. Tapattlalátai, itmé-
retei nőnek. Tavattttal a napok, öttttel át éjek nőnek.

Igekötőkkel: benő, mely őnhatólag és átható-
lag használtatik, pL benőtt a feje lágya. Át utakat
benőtte a gát. Kinő, bizonyos téren kivfil, vagy túl
terjed, pl. át indát növények kinőnek át útfélre. A fa
ágai kinőttek a kertiéten. Néha ám. hibásan, ferdén
nő. Némely gyermekek hibás ttokátu testtartás által
kinőnek. — Óttvenő, midőn két vagy több életszerves
test öszveragad, vagy egymásba tekerődzik. RánŐ,
vagyis oly nagyra nő, mint egy valaki más. Fiaim
már mind rám nőttek.

Ez igének gyöke lenne azon nO v. félzárt ajak-
kal ejtett né, melyben alapfogalom a magasodás,
mellékfogalom pedig a terjedés, szaporodás. Innen
vannak a növel, nevel, növendék, nevendék, nő né vál-.
tozatok, 1. NE elvont gyökelem. Alakjára ezen egy-
szerű igék osztályába tartozik: lő, sző, fő, ó, ró, vi,
hl, itt, nyi, nyő, jő, melyek eredeti alakban valószí-
nűleg mind rövidek voltak: lő, ttS, f ő , o, ró, vi, ki,
tti, nyi, nyö, jS, valamint világosan rövidek a te, ve,
le, vi, hi, a tett, vett, lett, vitt, hitt származott igék-
ben ; de ezeknek félmúltjaik: te-v-ék, ve-v-ék, le-v-ék,
vi-v ék,hi-v-ék, t. i. a v csak széphangzati középragasz
lévén bennök; és épen e hasonlat szerént ragoztatnak
amazok i»: iS-v-ék, szö-v-ék, fö-v-ék, o-v-ék, ro-v-ék,
vi-v-ék, hi-v-ék, tti-v-ék, nyi-v-ék, nyO-v-ék, jS-v-ék;
hasonlóan amazokból lesz: tevés, vevét, levét, vivét,
hívét; e épen így emezekből: lövés, növés, fövét,
óvás, rovat, vívás, hivat, szívás, nyivát, nySvét, jövet
stb. stb.

NŐ, (2), fh. tt nő-t, tb. —*, személyragozva:
nőm, nőd, nője, v. nejem, nejed, neje. Kicsinyezve:
nőcske, Vörösmartynál eléjön nőké is: szellemi nőké.
1) Széles ért személy, ki nem a férfinemhez tartozik,
korbeli, életviszony!, és rangbeli tekintet nélkül. Nőt
szilit, nem fiút. Nőgyermekei nincsenek. Ugyan derék
nő, nem tudom lány-e vagy már férjnél van. Úri nő,
polgár nő, pór nő. Fiatal, koros, vén nő. Nőkkel tár-
talkodni. Nők iránt lovaglásán viselni magát. Ezen
új alkotása szókban : úrnő, dehtő, a nemesebb értel-
mű asszonyság helyett áll. 2) Szorosb ért. oly más
nembeli személy, kinek férje van vagy volt, első eset-
ben különösen : feleség.

„S ha tettdús életed
Zajában ebiémúl az égi szó, •
E gyönge nő tisztább lelkülete,
Az érdekek mocskától távolabb,
Meghallja azt, és sziverén keresztül,
Költészetté fog és dallá szűrődni."

Madách Imre. (Az ember Tragoediája).

„Legszebb pedig a nő piros szerelemmel."
Arany J. (Buda halála).

Ez értelem van különösen a tagadó nőtelen szóban,
mely oly férfit jelent, kinek felesége nincsen, továb-
bá : nős, nősül., szókban, melyek mind feleségre vo-

64*
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natkoznak. Az illető férjnek nevére! szokottabbab
né (=» neje) alakban tétetik őszre: Nagyné, Kováét-
né, Farkamé, bíróné, ispánné, jegytüné, papné, » ám.
az illető férjnek (Nagynak stb.) neje rágj felesége.
Szabatosság végett is, de azért is, mert né = neje,
felesége,nő pedig általános értelemben (mintáz 1. alatt)
rétethetik, különbséget kell tenni pl. királyné és W-
rálynö között; amaz a király felesége, emez nősze-
mély királyi hatalommal, pl. jelenleg az angol és
spanyol királynők, kik nem férjeik után neveztetnek
így. A régi némber (ám. nőember) hasonlóságára he-
lyesebb volna agyán nökirály, azonban a nyelvszokás
egy-két kivétellel, mint nSfegyenct, nössemély, ezen
öszretételt eddig még nem kedvelte meg. A Tatrosi
codexben is atstonybarát ám. a mai barátnő. Hasonló
különböztetésnek van helye a grófnS és grófné, bárónő
és báróné, stakácsné és tzakáctnS s több számtalanok
között Mint ni képző vagy összetétel a ragokat nem
mint öszretett, hanem mint képzett szó részi fel
hangrend szerint, pl. Királynénak, Nagynénak, Nagy-
néval, Nagynéhot, nem: királynénk, Nagynéne& stb.
Mai divat szerént így ragozzuk a húsvétot is, régiesen
húsvétét. Ellenben királynőnek, grófnőne*, bárónőne*
stb. 3) A székelyeknél Cserey Elek szerént jelent
különösen menyasszonyt, újasszonyt. 4) Átr. alkal-
maztatik egyéb állatokra is, mint a hím nemnek el-
lentéte, csakkogy ezekre nézve inkább a belőle szár-
mazott nőstény divatozik. V. ö. NŐSTÉNY. 5) Nö-
vénytanban a növénynek azon lényeges része, mely-
ből a termés vagy gyümölcs lesz (pistillum, néme-
lyeknél : nScte, Gönczy Pálnál: terme), melynek
rendszerént ismét három része van : a magtat (Gön-
czynél: maghon), az anyattár (Qönczynél: bibeszár),
és a bibe; továbbá jelenti némely növényeknél azon
szart, melyen a nőrészek elkülönítve vannak a hím-
részektől, pl. nökender ám. magvas, hímkender ám.
virágos kender.

Ezen értelmekből kitetszik, hogy a nS főnév
egy alapfogalom alá tartozik a no igével, mennyiben
mindkettőben alapfogalom az önmagából fejlődő sza-
porodás, terjeszkedés, nagyobbodáa. A nőnek, legyen
az ember vagy oktalan állat, vagy növény, életszervi
rendeltetése, hogy nemét közvetlenül szaporítsa, ter-
jeszsze, tenyészsze, növeszsze. így a szanszkrit

' mohi (asszony, nő), világosan a moh (nő) gyökből
eredett E szerint a ,nő* főnév nem más, mint cselek-
vőleg értett igenév nOvS v. ne-8, épen úgy, mint a vő
ám. vevő, a híí ám. hivő. — Rokonságban van vele
a sfnai níít (femina; filia); továbbá megfordítva a
német «n,<pl. a HUndin, Gtirtnerin, Schneiderin szók-
ban ; a finn nainen ám. férjhez mehető nő, ettől:
nain, nőszök, feleséget veszek (Fábián István).

Különbség van a nü, hölgy és atstony szók kö-
zött Nő, mint föntebb eléadatott, általában is értet-
hetik, tekintet nélkül a házassági viszonyra; hölgy
leginkább előkelő személyeknél, különösen szintén
ily általános értelemben vétetik; régre asszony, ki-
váltképen házas nőről mondatik, kivévén némely ösz-

vetételeket, milyen pl. kisasszony, mely előkelő CM-
ládbeli, de még férjhez nem ment nőszemélyt jelent,
OMtonyember, mely alatt általában nőnembe!! sze-
mélyt értünk.

NŐALAK, (nő-alak) ősz. fn. Nőt ábrázoló ta-
táét vagy kép vagy szobor. Olyan alak, milyen a nőké.

NŐBARÁT, (nő-barát) ősz. fn. 1) Ki a nők irá-
nyában különös vonzalommal viseltetik, ki velők tár-
salogni szeret, stb. 2) Megfordítva barátnő helyett
Van férfibanltom és nöbarátom.

NÖBARÁTSÁG, (nő-barátság) ősz. fn. Nővel
kötött baráti viszony. V. ö. BARÁTSÁG.

NŐBECSÜLET,(nő-becsfilet)l. NÖTISZTELET.
NŐC8ELED, (nő-cseléd) ősz. fn. Házi szolgá-

lati minőségben álló nőszemély.
NŐCSELÉDSÉG, (nő-cselédség) ősz. fn. N5-

cselédek öszvege bizonyos háztartásban, vagy hely-
ségben, vagy városban stb.

NŐCZE, (nő-cze) fn. tt noc*i-t. L. NŐ, 5).
NŐDÖGÉL, NŐDÖGEL, (nő-d-ög-el) gyak.

áth. m. nodögél-t. Lassan-lassan, nem hirtelen, de
folytonosan nő, felnő.

NOÉK, (nő-ék) ősz. fn. Általán mindenféle drá-
gaságok, cziczomák, csecsebecsék, melyeket a nfik
szépítő, kellető, vonzó szerekfii magákra vééinek,
öltözékeikre alkalmaznak, pl. gyöngyök, hajtfik, kar-
pereczek, fodrok, szalagok stb. Átv. ért lelki tulaj-
donság, mely a nőket mindenek fölött diszesíti. A
s»&t stemérem egyik legstebb nSék. V. ö. ÉK, (2).

NŐÉKESSÉG, 1. NOÉK.
NŐERÉNY, (nő-eníny) ősz. fn. Erény, mely

különösen a női kötelességek magasabb nemű teje-
sítésében áll, milyenek a szemérmesség, szelídség,
gyermekszeretet, férj iránti hűség stb.

NŐFÉLTÉS, (nő-féltés) ősz. fn. Nyugtalan ag-
gódás neme, midőn valaki akár alapos okból, akár
alap nélkül s merő gyanúból attól fél, azon búsul,
attól tart, hogy neje hütelen lehet, hogy mások el-
csábíthatják.

NŐFÉRTÉZŐ, (nő-fértéző) ősz. mn. és fn. Ki
tisztességes nőket, akár hajadonokat, akár fürjeseket
vagy özvegyeket nemi ösztönének kielégítésére erő-
szakosan használ.

NÖGYILKOS, (nő-gyilkos) ősz. fn. 1) Ki maga
nejét megöli. 2) Ki nőszemélyt öl általában. 3) El-
lentéte a férfi nemen levő gyilkosnak, vagyis oly
gyilkos, ki nemére nézve nő, azaz fehénzemély,
gyilkosnő.

NŐGYILKOSSÁG, (nő-gyilkosság) ősz. fn. A
gyilkosságnak azon neme, midőn valamely férfi saját
feleségét öli meg. Szélesb ért akármily nőn elköve-
tett gyilkosság.

NŐHANG, (nő-hang) ősz. fn. A rendes férfi-
hangnál vékonyabb és magasabb hang, milyen a nő-
személyeké. Némely férfinak nShangja van; ezt kap-
panhang-najt is nevezik.
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NÖHARISNYA, (nő-harisnya) ősz. fn. Haris-
nyaféle lábravaló, milyet a nők szoktak viselni. V.
ö. HARISNYA.

NÖHELY, (nő-hely) ősz. fh. Bizonyos köztere-
ken, vagy körökben, vagy középületekben azon el-
választott hely, mely különösen a nők számara van
rendelve. Dyen némely templomokban a baloldal,
vagy nőkarzat

NŐHOZOMÁNY, (nő-hozomány) ősz. fn. Törvé-
nyünkben azon ingó vagy ingatlan vagyon, melyet
a menyasszony akár menyekző alkalmával, akár ké-
sőbben is, szüleitől vagy másoktól is kapott, vagy
öröklött és férjéhez hozott (Allatára).

NŐHÜBÉR, (nő-hfi-bér) ősz. fn. Oly hübér,
melyet a nőkre, vagyis nőörökösökre át lehet szállí-
tani, kfilönböztetésfil a férfihfibértől, melyet nő nem
örökölhet. V. ö. HÜBÉR. '

NÖHÜSEG, (nő-hűség) ősz. fn. A nőnek, mint
házastársnak erénye, melynél fogva testtel és lélek-
kel folyvást és egyedül törvényes férjéhez ragasz-
kodik.

NŐI, (nő-i) mn. tt. noi-t, tb. —ék. Nőre vonat-
kozó, nőt illető, azzal viszonyban levő. Női gyöngéd-
ség, tstretet, tteKdtég. Női Mltég, erény. NSi gyünge-
tég, hiutág, bottal, irigység. V. ö. NŐ, (2).

NŐIES, (nő-i-es) mn. tt nSiet-t v. —ét, tb.
—ék. Nők tulajdonsága, vagy nők szokása szerént
való.

NŐIESEN, (nő-i-es-en), ih. Nők tulajdonsága,
nők szokása szerént.

NŐIESSÉG, (nő-i-es-ség) fn. tt nőiesség-ét. Női
talajdonság.

NŐIETLEN, (nő-i-et-len) mn. tt niOetlen-t, tb.
—ék. Nők tulajdonságával vagy szokásával ellen-
kező.

NŐINTÉZET, (nő-intézet) ősz. fn. Általán in-
tézet, melyben nőszemélyek neveltetnek, oktattatnak,
ápoltatnak.

NŐIBÁS, (nő-irás) ősz. fn. Sajátságos jellegű
irás, milyen rendesen a nőké szokott lenni, kivált
kik ritkábban szoktak írni.

NŐJOG, (nő-jog) ősz. fa. 1) Jog, melyet a nő
férje irányában a házas élet czéljánál fogva bír. 2)
Azon jogok öszvege, melyek a polgári törvény sze-
rint a nőt illetik, milyenek különösen az özvegyi
jogok.

—NÓK, L —NŐK.
NŐKALAP, (nő-kalap) ősz. fn. Kalap, milyet a

nővflág viselni szokott, mely, mint a férfiaké, sőt
még inkább, különféle alakú és módosítása.

NŐKAPOCS, (nő-kapocs) ősz. fn. L. NŐS-
TÉNYKAPOCS.

NŐKEBEL, (nő-kebel) 1. NÖSZIV.
NŐKELLEM, (nő-kellem) ősz. fn. Kellem,

mely különösen a nőt teszi kedvessé, tetszőssé, mely
tulajdonkép a nőnem sajátja, pl. gyöngéd, szelid
arczvonaaok, szerény magatartás. Testi és Ulki nS-
keUemek. l
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NŐKÓRSÁG, (nó-kórság) ősz. fh. Zabolátlan
indulat és vágy a nők iránt, akár a finomított, akár
a durva állatiság ösztönéből ered.

NŐKÓBSÁGOS, (nő-kórságos) ősz. mn. Ki a
nőnembe zabolátlanul, szinte bolondulásig szerelmes.

NŐL, (nő-öl) önh. m. nöl-t. Tájdivatos ige nő'
helyett

„Kicsin vagyok én,
Majd megnőlök én."

Népdal. (Erdélyi J. gyűjteménye).
L. NŐ ige.

•—NOL, vastaghangon nól, névrag a székely és
palócz tájnyelvben, némely különös esetben ám. tol,
tói. L. —NI alatt

NŐLAK, (nő-lak) ősz. fn. Általán a háznak
azon osztálya, mely különösen a házbeli nők, vagy
házi asszony tartózkodási helye. Ilyenek voltak a
régi hellének gynaeceumi, vagy ma is az előkelőbb
úri házaknál az úrnők lakosztályai. Nevezetesen a
keleti népeknél, hol még a soknejüség divatozik,
azon szorosan elzárt s gondosan őrizett lak a nők
számára, hová az illető úron kivül más férfinak, ki-
vévén béreltnek, bemenni tilos. (Hárem).

NŐM, 1. NEM fa. és NEM tagadó ih.
NÖMÖS, tájdivatouan ám. nemes.
NÖMÖSKŐ, (nömös-kő) ősz. fn. A Góry-codex-

ben ám. drágakő.
NŐNÉM, (nő-ném) ősz. fn. Azon nem, mely

nőkből áll, mely alá a nők tartoznak, ellentétül a
férfinemnek. A nőnemből ü váltak jelet hStSk, ét neve-
telet írók. Átv. ért némely nyelvekben alkalmaztatík
szókra is, midőn általán azokat nő- v. Mm- v. kStne-
müekre osztályozzák: pl. a latinban ezek: terra, ár-
bor, domut, a nőnemhez tartoznak.

NŐNEMŰ, (nő-némtt) ősz. mn. Nőnemből való,
ahhoz tartozó. Nőnemű ttemélyek. Nőnemű főnevek.
V. ö. NŐNEM.

NŐNÉV, (nŐ-név) ősz. fn. Általán név, különö-
sen keresztnév, melyet nőknek szokás adni; pl. Ér-
ztébet, Katalin, Mária, Sarolta.

NŐNEVELÉS v. —NEVELTETÉS, (nő-neve-
lés v. —neveltetés) Ősz. fn. Nőgyermekek nevelése
akár családi körben, akár valamely intézetben. V. ö.
NEVELÉS.

NŐORSZÁGLÁS, (nő-országlás) ősz. fn. Ország-
lás, midőn valamely nő fejedelmi czimmel, pl. mint
császár, király, uralkodik. Nagy-Britanniában jelen-
nennöorsságlásvan. Továbbá, midőn valamely ország
kormányában a nők döntő befolyást gyakorolnak.

NŐORZÁS, (nő-orzás) ősz. fn. 1. NŐRABLÁS.
NÖPIPERE, (nő-pipere) ősz. f n. Pipere, cziczo-

ma, milyenekkel a nők díszítik, éke sitik, crifrázzák
öltönyeiket, különösen válogatottabb nemű divatozik -
kék, nőék. V. ö. PIPERE.

NŐRABLÁS, (nő-rablás) ősz. fn. Az emberrab-
lásnak azon neme, midőn valamely férfi, vagy nő is,
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valamely nftssemélyt erőszakosan elragad, rendesen
a férfi ösztön kielégítése végett, vagy, ahol lehetséges,
kereskedelmi czélból.

NŐRABLÓ, (nő-rabló) ősz. fa. Személy, illető-
leg férfi, ki nőt vagy nőket rabol. V. ő. NŐRABLÁS.

NÖRAGADÁS, (nő-ragadás) 1. NŐRABLÁS.
NÖRÁK, (nő-rák) ősz. fa. Nőnemű rák, mely-

nek ikrái vannak.
NŐRÉSZ, (nő-rész) ősz. fa. 1. ASSZONYIL-

LETMÉNY.
NŐRÍM, (nő-rím) ősz. fa. Rím, midőn két vers-

sor két végszótagjai hasonló hangzatnak, melyek kö-
zöl az előbbi hoszszu, az utóbbi rövid mértékű, pl.
jára, fára, ága, vágó, égé, vége, tépe, képe. Ellentéte:
férfirím, midőn csak az utósó szótagok egyeznek és
hoszszak, pl. kiás, folyat, kacsint, tekint. A német
nyelvben ez utóbbi csak egytagú szókra alkal-
mazható. V. ö. RÍM.

NÖRINCZ, tájdivatosan, különösebben a széke-
lyeknél ám. Lőrincz; 1. ezt

NÖRUHA, (nő-ruha) ősz. fa. Sajátnemü szabású
ruha, milyet a nők szoktak viselni, mely jobbára kel-
méjére nézve iá különbözik a férfiak viseletétől.

NŐS, (nő-ös) mn. tt nSt-t v. — ét, tb. — ék.
Férfi, kinek törvényes felesége van; népies nyelven
hátat, ámbár ez szélesebb értelmű, mert a nőre is
mint feleségre illik. Nős ember, férfittemély. NSt pa-
pok, katonák. V. ö. NŐ, fa.

NŐSÍT, NŐSÍT, (nő-ős-ít) áth. m. nőstí-étt, pár
—t, htn. —ni v. ént. Nőssé tesz, megházasít valakit
Át apák ét anyák tzerelik nősíteni fiaikat.

NŐSÍTÉS, NÖSITÉS, (nő-ös-ít-és) fa. tt liStí-
tét-t. tb. —ék, harm. szr; —e. Cselekvés, mely álta
valakit nőssé tesznek, házasítás.

NÖSÖZVEGY, (nös-özvcgy) ősz. fa. Diószegi
Fűvészkönyve nősözvegy seregnek nevezi, melyben
vagy ugyanazon tövön egyik virág nős (1. NÖSVI-

RÁG), a másik csupa hím vagy csupa nőstény, (me-
lyeket egy szóval ozvegy-nek mondhatunk) ; vagy kü
lön tövön egyik tő nősvirágokat, a másik tő vagy
csupa hím vagy csupa nőstényvirágokat hoz; milyenek
a táítpa, juhar, korit. (Polygamia). A nevezet e két-
féle virágtermésről (nős és özvegy) vétetett

NÖSPÁRAZNA, (nős-parázna) ősz. mn. és fa
Feleségéé férfi, házas ember, ki idegen nővel nemi-
leg közösül, s mint mondani szokás, házasságtöréat
követ el; házasságtörő férfi.

NŐSPARÁZNASÁG, (nős-paráznaság) ősz. fa
Házasságtörés, melyet feleséges férfi követ el.

NOSSÉG, (nő-ös-ség) fa. tt nöttég-ét, harm
szr. —e. Állapot vagy tulajdonság, midőn valamely
férfi bizonyos nővel szoros házassági viszonyban van
vagy arra lekötelezte magát Ellentétei: nöüentég, le
génytég; özvegység.

NŐSTÉNY, fa. tt nőstény-t, tb. —ék, harm
szr. —e. 1) Általános nevezete azon állatoknak, me

yek nem a hímnemhez tartoznak. NSttény ét Mm
kOtStt való Wönbtég. 2) Átv. ért a növényekre nézve L
NŐ, fa. 2) Mint melléknév általán minden emlős állatra
alkalmazható, kivált azokra, melyeknek nemet je-
.entő különös nevök nincsen, pl. nőstény bárány, n6V-
tény nyíl, nSttény tokló, nőttem/ macska, nSttény orot-
án; ellenben a nőstény ló inkább kaneta ; a nőstény
tutya: ttuka; a nőstény szarvas és némely más szár-
vasmarha : tehén; a sörtés: eme, emte vagy magló. A
madarak több nemeinél a nőstény inkább jércte; de
a verebet talán azért, mivel igen szeret nőszni, ren-
desen nősténynek nevezik, valamint hímét a nagyobb
bujaságra mutató kan névvel illetik. Az emberi nő-
nem csak népies .és tréfás gúny-nyelven: nötténynép
vagy nStténytter.

Hogy e szónak gyöke a rokon jelentésű nő, ab-
ban kétség nem lehet Kiképzett alakjára nézve leg-
inkább hasonló a jövötény és növStény szókhoz, me-
lyek törzsökéi eredeti alakban a jöved és növed ön-
ható igék, s lett belőlük jövedény, növedény, rokon
hangváltozattal jSvötény, növő tény. E hasonlat szerint
a nSttény törzsöké lehetett nőiesd vagy nösd, mint
et-d, ket-d, ol-d, tol-d, s a nőstény ám. nőiesedő, nStdS,
s még ny képzővel nötödény, nosdény, vagyis oly nőies
alany, mely az állati növést, szaporodást közvetlenül
előmozdítja. A hímállatok nevei közöl alakra hason-
lónak látszik hozzá: ártány (= ortány), mely jelent
kandisznót, heréit állapotban. Némelyek szerint *8-
'ösztön módosulata.

NŐSTÉNYÁLLAT, (nőstény-állat) ősz. fa. Ne-
mi különbség szerént valamely állatnak azon faja,
mely anyai minőséggel bir, mely közvetlen a szapo-
rítást eszközli, amely tehát szülni, elleni, fiadzani,
vagy a madaraknál tojni szokott

NŐSTÉNYKAPOCS, (nőstény-kapocs) ősz. fn.
Karikaforma füles kapocs, melybe az úgynevezett
kankapocs görbéje belemegy.

NŐSTÉNYVIRÁG, (nőstény-virág) ősz. fa. Dió-
szegi Ffivészkönyve nőstényvirágnak azt nevezi, mely-
ben csak anya van hím nélkül (Flos foemineus);
máskép: anyavirág.

NŐSÜL, NŐSÜL, (nő-ös-ül) önh. m. HÖtU-i.
Nőssé leszen, házasságra lép valamely nővel. Társal-
gási nyelvben tisztább értelmű kifejezés, mint a kétes
nőstik, mely elhalást is jelent

NÖSÜLÉS, NŐSÜLÉS, (nő-ős-fil-és) fii. tt «*-
sillés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Házasodás, feleeé-
gesedés. V. ő. NŐSÜL.

NÖSVIRÁG, (nős-virág) ősz. fh. Diószegi Fa-
vészkönyve e nevezetet a növénytanban azon virágról
használja, melyben hím is van, anya is. (Flos her-
maphroditns).

NŐSZ, (nö-ösz), 1. NŐSZIK. Valószínű, hogy
létezett hajdan nőst ige és fa. mint van halott, va-
dast, rákász, madarait, melyek igék és nevek. E sze-
rént a nőst mint ige önható erővel bir, s ám. nő után
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jár, nőt keres; a nStz főnév pedig ám. nő után járó,
nőt kereső személj, a ebből keletkezett hangválto-
zattal a nátz, melyről bővebben 1. NÁSZ.

NÖSZÁR, (nő-szár) ősz. fn. Növénytani ért. né-
mely virágokban kis száracaka, mely a magzat tete-
jéből nő ki (stylus). Máskép : anyásnál v. anyastár,
v. bibetxár. V. ö. NŐ, (2). Ennek tetején van a bibe v.
porfogó.

NŐSZDÜH, (nősz-dOh) ősz. fn. A nemi ösztön
kielégítésére törekvő zabolátlan indulat a férfiban,
mely kóros jelenségekkel, s mintegy dfihvel szokott
párosulni. Alkalmazható kifejezés más hímnemü álla-
tokra is.

NŐSZEMÉLY, (nő-személy) ősz. fn. Általán,
akármily kora és állapota nő, némber, fehérszemély.

NŐSZEMELYZET, (nő-személyzet) ősz. fn. Nő-
személyek őszvege bizonyos körben, pl. valamely
színháznál.

NŐSZEREP, (nő-szerep) ősz. fn. Szerep, mely
nőt ábrázol, s melyet nő szokott vinni.

NŐSZES, (nö-ösz-és) fn. tt nSszét-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. 1) Valamely nőnek feleségül, házas-
társai vevése. Könnyebb a nottés, mint a kétster fűtés.
(Km.). Őszvetéve: mtgntittét, Vttvenösfés. Szokottab-
ban: nottiUs. 2) Különösen, férfi elhalása valamely
nővel, akár házastársa, akár nem. V. ö. NŐSZIK.

NÖSZESZELY, (nő-szeszély) ősz. fn. Szeszély,
mely különösen némely női kedély változásaiból, vá-
gyaiból ered. V. ö. SZESZÉLY.

NŐSZIK, (nő-ösz-ik) k. ín. non-tem, —tél,
—Ott. 1) Valamely nőt kerülget, atána jár, hogy há-
zasságra megnyerje; máskép régiesen: hosöl, mely
valószínűleg a tölgy szóval van gyökrokonságban.
Ide tartozik a mély hanga nátz is. V. ö. NÁSZ. 2)
Különösen ám. valamely nővel házasaágra lép. „Sinyei
uram izene az nttról, hogy megfogassam, mert. ott fen
felesége vagyon, itt is meg akar nőszni. (Levél 1558-
róL Szalay Ágoston 400 m. 1.). 8) Valamely nővel
elhal, honnan a nostét Molnár A. és Calepinns szerint
jelent elhalást is. Ily jelentése van Apáti Ferencz
feddő énekében: Diákok (ti) elmentek, leányokat néz-
ték. Stégyentéggel nStzt&c. Szabatosb külőnböztetés
végett, midőn ám. házasodik, feleséget vesz, helye-
sebben : nősül. Ellenben nösxik tisztességesebb kifeje-
zése azon fogalomnak, mely elháláet jelent, más
egyéb aljas és pajkos, erre vonatkozó igék helyett.

NŐSZINGER, (nősz-inger) ősz. fn. Nemi ősztön,
mely a hímállatot, különösen férfi személyt nővel
való közösülésre indítja. V. ö. NŐSZDÜH.

NŐSZIROM, (nő-szirom) ősz. fn. Növénynem a
béromhímesek seregéből és egyanyások rendéből; bok-
rétája a magzat fölött hat szirma, tövön öszvenőtt,
hárma feláll, hárma lekonyult; anyaszára igen rövid;
bibéje három nagy, széles sziromformája és színű,
honnan a neve. Vannak Mhajló és kopott azinnu
fajai (író.)

NÖSZÍV, (nő-szív) ősz. fa. Átv. ért. női kedély,
női gyöngédség, mely a női nemesebb, mind' lelki,
mind érzéki vágyó tehetséget rejti magában.

NŐSZOBA, (nő-szoba) ősz. fn. Különös szoba,
valamely családhoz tartozó nő vagy nők számára.

NŐSZŐ, (nő-ösz-ő) mn. tt. nbtzö-t. Aki nősz
vagy nőszik. Nöizo legények. Ntiízö legény nem kíméli
a költséget. (Km.). NSszton nSszS vén menyecske. (Fa-
ludi.).

NŐSZŐFÜ, (nőszö-fü) 1. KOSBOR.
NÖSZTEHETETLEN v. —TEHETLEN, (nösz-

tehet[et]len) ősz. mn. Aki bármely testi hiba miatt a
nemi közösülésre nem képes.

NÖSZTEHETETLENSÉG v. — TEHETLEN-
SÉG, (nősz-tehet[et]lenség) ősz. fn. Állapot, midőn
valaki nőaztehetetlen.

NÖSZTET, (nő-ösz-tet) miv. m. nStttet-tem,
—tél, —itt, pár. nStttess. L. HÁZASÍT.

NŐSZÜL, NŐSZÜL, (nő-ösz-ül) önb. m. —t.
Feleséget vesz. Helyesebben: nősül.

NÖSZÜLÉS, NŐSZÜLES, (nő-ősz-ttl-és) fn. tt.
notsUlés-t, tb. —ék, harjn. szr. —e. Cselekvés, midőn
valaki feleséget vesz. Helyesebben: nösülés.

NŐSZÜLŐASZSZONY, (nőszülő-aszszony) ősz*
fh. 1. NÁSZASZSZONY, NÁSZOLÓASZSZONY.
NYOSZOLYÓASZSZONY.

NÖSZVÁGY, (nősz-vágy) 1. NÖSZINOER.
NÖTELEN, (nő-telen) mn. tt. nStelen-t, tb.

—ék. Kinek neje nincs, nem feleséges, nem házas,
milyenek az úgynevezett legények vagy özvegy fér-
fiak. NStelen katonák, papok, tünetetek. Innen átv.
ért nőtelen élet. Határozóként ám. nőtelenül.

NŐTELENKORI, (nőtelen-kori) ősz. mn. Nőte-
len korban történt vagy történő; nőtelen korból való.
Nötelenkori barátaim mind elhagytak.

NŐTELENSÉO, (nő-telen-ség) fn. tt. nütelen-
tég-ét, harm. szr. —e. Nőtelen állapot, midőn a férfi-
nak felesége nincsen. Különösen a római katholika
egyházban a papok és szerzetesek nőtelen állapota,
melynek nyomaira agyán már az első keresztény szá-
zadokban találunk; de általános lekötelezéskép csak
hetedik Gergely pápa alapította meg.

NŐTELENÜL, (nő-te-len-ül) ih. Feleség nél-
kül, nőtelen állapotban. Nöíelenül élni, maradni,
meghalni.

NŐTERÉM, (nő-terém) ősz. fn. Különös terem,
kizárólag a nők számára, kényelmére.

NŐTERMET, (nő-termet) ősz. fn. Termet, mi-
lyen a szabályos alkotása nőké szokott lenni.

NŐTESTVER, (nő-testvér) ősz. fn. Nőnemen
levő testvér, ki, ha nálunk idősebb, néne, ha fiatalabb,
Mg a neve. Midőn egyről van szó, szabatosabb anAi
és húg. HA általán szólunk, a nőtestvér áll helyén.
Notettvéreim dtUaitak, ét pedig néném Stégedre, hú-
gom Debreczenbe. Rövidebben: nővér, mi a magyar
nyelvszokással pem ellenkezik, mert a magyar, kit
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igen szeret, vagy kihez nagy szeretetből akar szó-
lani, azt édet véré-nek nevezi.

NŐTINCS, fala Nógrád m.; helyr. Wtinct-re,
—én, —röl.

NŐTISZTELET, (nő-tisztelet) ősz. fa. Tisztes-
ség, becsület, melyet a szírben, lélekben jeleskedő nők
iránt minden művelt ember nyilvánít

NŐTLEN; NŐTLENSÉG; NŐTLENÜL, 1. NŐ-
TELÉN; NÖTELENSÉG; NÖTELENÜL.

NÖTOPAN, v. —TOPÁNRA, (nő-topán vagy
topánka) ősz. fa. Kartaszára czipőféle lábbeli, milyet
a nők viselnek, különböztetésnl a férfitopán-tói.

NŐ VED, (nö-v-ed) önh. m. növed-tem, —tél,
—t. Azon származott {gél osztályába tartozik, me-
lyek élő igékből ed ad képző által alakulnak, mint
forr forrod, itt ittad, mer mered. Viszonyban van
vele az átitató cselekvési! növettt. Értelme: folytono-
san nő, gyarapodó fejlődésben van. Egyébiránt noha
az ily képzőjfi igék száma igen nagy, helyette inkább
az egyszerű nő van divatban. Származékai: nifvedék,
növedékeny.

NÖVEDÉK, (nö-v-ed-ék) fa. tt. növedék-it. Ami
növés által valamihez járul, növés általi szaporaság.
Átv. ért jelenthet másnemű szaporodást is, pl. néptt-
tégi növedék.

NŐVEDÉKENY, 1. NEVENDÉKÉNY.
NÖVEKEDÉS, (nö-v-e-kéd-és) 1. NEVEKÉDÉS.
NÖVEKEDIK, (nö-v-e-kéd-ik) 1. NEVEKÉDIK.
NÖVEKSZIK, (nö-v-ek-sz-ik) 1. NEVEKÉDIK.
NÖVEKVÉS, (nö-v-ek-v-és) 1. NEVEKÉDÉS.
NÖVEKVŐ, (nö-v-ek-v-ő) mn. tt növekvö-t. Ne-

vekedés által előhaladó, öregbedö.
NÖVEL, (nö-v-el) 1. NEVEL-
NÖVELDE, (nö-v-el-de) fa. tt növeldé-t. Ne-

velő hely, nevelő intézet
NÖVELÉS, (nö-v-el-és), 1. NEVELÉS.
NÖVELKÉDIK, (nö-v-el-kéd-ik), 1. NEVE-

KÉDIK.
NÖVENDÉK, (nö-v-end-ék) fa. 1. NEVENDÉK.
NÖVÉNY, NÖVÉNY, (nö-v-ény) fa. tt. növény-t,

tb. —ék, harm. s*r. —e. Természetrajzi ért mind-
azon testek, melyek részint táplálásokra, részint sza-
porításokra szükséges életszervekkel ellátvák, azonban
önkéntes mozgások nincsen és érzéketlenek, s gyö-
kerök által többnyire álló helyökhöz — talaphoz —
tapadnak, s ezekben különböznek lényegesen az ál-
latoktól. E nevezet alatt értetnek valamennyi fák,
cserjék, füvek, mohok, gombák stb. s öszvesen az
úgynevezett növényországot képezik. Hegyi, vitt, tea-
ratföldi növények. Hideg, meleg égalji növények. A
növényeket teregekre, nemekre, fajokra osttályomi. A
növény lényeges részei, vagyis szervei kétfélék: 1)
elemiek, 2) ezekből östvtUttek. Az elemiek a) a tejtek
v. sejtettek, b) az edények. Öszvetettek A) Kiütök; lég-
leültö a Mm, mely a növény minden részét, a bibe ki-
vételével, beborítja, a kéreg külső rétegén terülvén el,
a honnan köznyelven ez is külső szervnek mondatik;

egyébiránt a külső szervek vagy a) táplálatiak, ú. m.
a gyöktönt és levelek; vagy b) ttaportíék, ú. m. a
rOgy, hojmo, gumó (v. ctuctor), leneteké ; c) nemtSk a
virág és gytímölct. B) BeltS szervek a) tudományos
nyelven a kéreg (cortez, Rinde), b) a hánct (liber,
Bast), c) a ttiáct (albnrnum, Splint), d) a geat (Kg-
num, Holz), e) a bél, (Medállá, Mark). Nem lényeges
szervek a) a 'gyámok v. tárnáitok (falcra v. fnlci-
menta), mint a káét (cyrrhus), butyka (ampulla), ka-
pott (alligátor); b) a fegyverek (arma) szórós részek,
mint tfulank (aculeus), tfw»(spina), tolláu v.soffta
(arista); c) öUStékek, a hám nyúlványai, mint a fanok
v. teörVk (pili), térték (setae), bökScték (murices), mi-
rigyek (glandalae), bibüvtók (verrncae), toldváxyok
(appendices) stb.

NÖVÉNYÁGY, (növény-ágy) ősz. fa. A kerté-
szeknél, különösen elkészített főldszakasz, melyben
a kikelt fiatal növényeket ápolgatják. A növényágy-
ból kiültetni a virágokot.

NÖVÉNYÁLLAT, (növény-állat) ősz. fn. Oly
állatok neme, melyek szaporodásukra s növésökre
és alkotásokra nézve sokban a növényekhez, táplál-
kozásokat és önkéntes mozgásokat illetőleg pedig az
állatokhoz hasonlók, mint pl. a korallok és ha-
barczok.

NÖVÉNYBONCZOLÁS,(növény-bonczolás) ősz.
fn. Növénytani működés, midőn valaki a növények
alkatrészeit külön-külön választja és vizsgálat alá
veszi.

NÖVÉNYCSEBÉP, (növény-cserép) ősz. fn.
Kellő földdel megtöltött cserépedény, melyben étó
növényt tartanak, és táplálnak; továbbá akanniífle
cserép, mely a növények tenyésztésére hawnáltatik,
pl. melylylel a csirádzó spárgát letakarják.

NÖVÉNYÉLET, (növény-élet) ősz. fa. A növé-
nyek sajátságos élete, mely növésben, nedvek beazi-
vásában és kipárotgásában, s tenyésző erőben áll,
szabad mozgás, és érzőképesség nélkül. Innen átv. ér-
telemben, növényéletet élni, ám. növények módjára
létezni, enni, inni, alunni, mit sem tenni.

NÖVÉNYENYV, (növény-enyv) ősz. fn. Növé-
nyekből, különösen gabonanemüekből készült enyv-
féle ragadós anyag.

NÖVÉNYÉSZ, NÖVENYÉSZ, (1), (nö-v-ény-
ész) fn. tt. nüvényétz-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Nö-
vények ismerésével foglalkodó természetbúvár, fii-
vész.

NÖVÉNYÉSZ, NÖVENYÉSZ, (2) (mint fön-
tebb) önh. m. növenyétt-tem, —tű.,—itt. Növények
ismerésével foglalkodik, fflvészkedik.

NÖVÉNYFAJ, (növény-faj) ősz. fa. Olyan nö-
vények egyike, melyek mind külső jellegeikre mind
belszerkezetökre nézve egymással megegyeznek;
ilyen faj minden egyes növény. V. ö. NÖVÉNYNEM.

NÖVÉNYGYŰJTEMÉNY , (növény-gyűjte-
mény) ősz. fa. Széles ért. gyűjtemény, mindenfele
növényekből. Különösen azon növények gyüjtemé-
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nye, melyek a szoros ért. vett füvésztadomány tárgyai,
nevezetesen az orvosi füveké.

NÖVÉNYGYÜJTŐ, (növény-gyűjtő) ősz. fn.
Személy, ki akár tudományos czélból, akár szenvedé-
lyi hajlamból, akár kereskedés végett növényeket
szed öszve.

NÖVÉNYHÁZ, (növény-ház) ősz. fa. Kertészek
melegháza, üvegháza, melyben az év hidegebb nap-
jai alatt a növényeket tartogatják, táplálják, s illető-
leg tenyésztik.

NÖVÉNYI, (nö-v-ény-i) mn. tt növényi-t, tb.
—ék. Növényre vonatkozó, azt illető, abból való.
Wvényi élet. Növényi sterekböl késettéit orvotság.

NÖVÉNYISKOLA, (növény-iskola) ősz. fa. Kfi-
lömösen arra készített földterület, hogy benne fiatal
növényeket, nevezetesen csemetefákat termeszszenek,
s miután bizonyos nagyságra nőttek, más rendelt
helyre ültessék. A falusi tanodák mellett növényisko-
lákat állítani.

NÖVÉNYISME, (növény-isme) ősz. fa. Altalán
a növények ismerete; különösen a növények tudo-
mányos, rendszeres leírása.

NÖVÉNYISMERŐ, (növény-ismerő) ősz. fa. Sze-
mély, ki a növényeket bizonyos tudományi rendszer
nyomán seregek, rendek, nemek és fejők szerént meg-
határozni tudja.

NÖVÉNYRE, (nö-v-ény-ke) kicsiny, fa. tt nS-
vényké-t. Kisded növény.

NÖVÉNYKŐ, (növény-kő) ősz. fa. Kővé alakult
növény vagy növényrész.

NÖVENYKÖNYV, (növény-könyv) ősz. fa. 1)
Füvészek könyve, melynek levelei közé a szedett fü-
veket becsiptetik, hogy megszáradván, növénygyűjte-
mény gyanánt szolgáljanak. 2) Oly könyv, melyben
mindenféle növények le vannak írva vagy rajzolva.

NÖVÉNYLEIBAS, (növény-le-irás) ősz. fa. A
növények ismertető jegyeinek elszámlálása, különö-
sen, melyeknél fogva azokat bizonyos rendszer nyo-
mán a növénytudósok seregekre, rendekre, nemekre
és fajokra osztályozva meghatározzák.

NÖVÉNYMÉREG, (növény-méreg) ősz. fa. Mé-
reg, mely némely növényekben rejlik, különbözteté-
sül az állati és ásványi méregtől. V. ö. MÉREG.

NÖVÉNYNEDV, (növény-nedv) ősz. fa. A nö-
vényekből kúzivárgó, kifolyó, kicsepegő, kifőzött, ki-
sajtolt, kivont nedv, különösen, melyet gyógyszerül,
italul vagy festékül használnak.

NÖVÉNYNEM, (növény-nem) ősz. fa. Olyan
fogalom a növényeknél, mely alá virága részei s ter-
mései alkatában, s általán külső termete és belszer-
kezetében egymással megegyező növényfajokat fog-
lalhatni egybe. Ilyen nemi fogalom pl. a negfü,
(dianthns); mely alá foglaltatnak a többek között
ezen fajok : criUagszegfü, (d. barbatus); barátszegfü,
(d. Carthusianorum) ; árvatstgfü, (d. diminitus) ; pom-
pátfifgfü (d. caryophyllus) stb. A nem, pl. szegfű,

AKAD. NAOY 8ZÓTÁB (V. KOT.

mint fogalom magában nem létezik, hanem csak az
egyes fajokban, így az ,ember' fogalma sem létezik
önmagában, hanem csak az egyes személyekben.

NÖVÉNYNEMÜ, (növény-nemű) ősz. mn. Nö-
vények neméhez tartozó. Növénynemü testek. Továb-
bá ám. növényekhez hasonló, pl. habarcz.

NÖVÉNYNYÁL, (növény-nyál) ősz. fa. Némely
növényből, pl. a birsalma magvából, lenmagból stb.
víz által kihúzott nyálkás anyag (Pflanzenschleim).

NÖVÉNYOLAJ, (növény-olaj) ősz. fa. A növé-
nyekből vagy azok egyes részeiből, pl. magvaikból,
bogyóikból kivont olaj, különböztetésül az állati vagy
ásványi olajoktól.

NÖVÉNYORSZÁG, (növény-orsság) ősz. fa. A
növények mindensége, mennyiben az állati és ásványi
testektől elválasztva külön egészet tesznek, s a szak-
tudósok által bizonyos törvények szerint elrendez-
tetnek.

NÖVÉNYREND, (növény-rend) ősz. fa. L. NÖ-
VÉNYSEREG alatt. ,

NÖVÉNYROST, (növény-rost) ősz. fa. Rostok a
növényi testben. V. ö. ROST.

NÖVÉNYSAV, (növény-sav) ősz. fa. A növé-
nyekből készült sajátnemü sav, milyen péld. a sóskáé.
V. ö. SAV.

NÖVÉNYSEJT v. — SEJTECS, (növény-sejt v.
—sejtecs) ősz. fa. Elemi szerv a növényekben, t i.
vékony, fejér, átlátszó, folytonos, egynemű hártyából
képződött hólyagosa, részint szilárd, részint és több-
nyire folyó' anyaggal v. nedvvel telve, mely minden
egyéb szervek alapjául szolgál. (Cella, cellula).

NÖVÉNYSEREG, (növény-sereg) ősz. fa. Linné
rendszeréhez képest olyan fogalom, mely alá az alap-
jegyül fölvett fő jellegben egymással megegyező nö-
vények tartoznak, pl. az Sthímetek terege, melyekben
lehetnek azután egy-, két-, három-, négy-, öt-, tokanyá-
sok, mely utóbbiak nVvényrendek-nek hivatnak.

NÖVÉNYTAN, (növény-tan) ősz. fa. A növé-
nyek tudományos, rendszeres ismerete.

NÖVÉNYTÁR, (növény-tár) ősz. fa. Növény-
gyűjtemények tára.

NÖVENYTUDOMÁNY, 1. NÖVÉNYTAN.
NÖVÉNYVILÁG, (növény-világ) ősz. fa. A

földnek öszves növényzete; a növények öszvesége.
Növényélet

NÖVÉNYZET, (nö-v-ény-z-et) fa. tt növényzet*
ét, harm. szr. —e. Növények öszvege, kifejlett, díszlő
állapotban véve. Oasdag, <W» növényiét.

NŐVÉR, (nő-vér) ősz. fa. 1. NŐTESTVÉR.
NÖVÉS, (nö-v-és) fa. tt. nVoés-t, tb. — áfc, harm.

szr. —e. 1) Az állati vagy növényi testnek fejlődés-
ben és nagyobbodásban levő állapota, különösen ma-
gasra emelkedő irányban. Innen jelenti azon alakot,
melyet a növő test kifejt Karcsú, egyénei, vastag,
görbe növés; szép növés ; ez utóbbiak szabatosan: nö-
vel. 2) A növények hajtása, sarja. A megnyesett, lebo-
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tolt fának áj növései. 3) Átr. ért életszervetlen test-
nek is nagyobbodása. Hold növése. V. ö. NŐ ige.

NÖVESZT, (nö-v-esz-t) áth. m. nSvestt-éU, pár.
növestst, htn. —ni v. —én*. Eszközli, hogy nőjön va-
lami. KlOOnféle idegen fajú füveket növeszteni. Hajat,
uakált, bajuttt, körmSt növeszteni, ám. hagyni, vagy
eszközleni, hogy megnőjenek.

NÖVESZTÉS, (nö-vesz-t-és) fn. tt nVvetztés-t,
tb. —ék, hann. szr. —e. Cselekvés, mely által esz-
közöljük , hogy valami növedjen. Különösen, haj-,
ttSr-, bajutf, MakáMtoeutét. V. ö. NÖVESZT.

NÖVET, (nö-v-et) fn. tt nSvet-ét, harm. szr.
—e. Ás állati vagy növényi testnek növés által létre
hozott alakja vagy mennyisége; különösen a növé-
nyekre nézve ám. sarj, sarjadék. Harmadévi, távoli,
étidéi nOvetek, Egyénét növetil fényük.

NÖVEVÉNY, (nö-v-e-vény) fa. tt. nVvevény-t,
tb. — ék, hann. szr. —e. L. NÖVÉNY.

NÖVEVÉNYI, (nö-v-e-vény-i) fn. tt. nSvevényi-t,
tb. — ék. L. NÖVÉNYI.

NŐVIRÁG, (nő-virág) ősz. fn. A kétlaki növé-
nyeknél azon virág, melynek magzata, anyaszára és
bibéje egészen különböző ágon, sőt száron van, mint
a hímvirágé, pl. különböző ágon van a tökféléknél,
különböző száron van a kendernél.

NÖVÖTÉNY, (nö-v-öd-ény) fa. tt. nSvVtény-t,
tb. —ék, harm. sir. —e. Bégies szó az ujabb divatú
növény értelmével.

„Nő a növötény is, ha öntözik jobban."
Gyöngyösi.

„A vad növötény kérelemmel járula
Zeusz színéhez: engedné felnőni őt
Nyesetlenül."

Czuczor.
Elemezve: növödény v. nVvedény; nSvtd törzsöktől.

NUÁ, palőczos kiejtése nál ragnak.
NUKSÓRA, (Nyuksora) érd. falu Hányad m.

helyr. Nvktórá-ra, —n, —ról.
—NÚL v. —NUL, vékonyhangon —NÜL v.

—NÜL, névrag a székelyek és palóczok tájnyelvén
némely esetben ám. a közdivata tói, tol, pl. honnan
jött t Afikó-núl v. Mikóék-nul, Mét-nül stb. V. ö.
—NI, névrag.

NUNTA, fa. tt nuntát. Kriza J. szerént a Hét-
fala vidéki székely tájnyelven ám. menyekző. Alkal-
masint a latin ,nuptiae' után módosalt szó.

NUSZKOVA, fala Vas m. helyr. Nussková-n,
—rá, —ról.

. NUSZT, 1. NYÜSZT.
—NÜL v. —NÜL, 1. —NI nóvrag alatt
NÜNNY, hangutánzó elvont gyök ,nünnyög'

szóban; L ezt
NÜNNYÖG, (nünny-ög) öiih. m. nllnnyög-tem,

— tfl^ —ytt. A székelyeknél ám. ümmög, t. i. nünny
v. ümm hangon az orrán beszél; általánosabb szo-
kással : dtínnyög.

NÜNÜ, fa. tt nílnU-t. Nádból vagy más üres
csövü növényszárból csinált síp. Hangutánzónak lát-
szik, mint a hegedűt jelentő csinicrini vagy a
barabora.

NÜNÜKE, fa. tt nüntiké-t. Földi tennészetiuV
toriájában ám. cserebogár hernyója. Nevét talán on-
nan vette, hogy hengereled teste a sipféle nünfihöz
némileg hasonló ; vagy mivel rokon a lágy hanga nyí
szóval, s ám. nytike, nyilvecske.

AB N-bra T»n 1969 edkk.

NY, kisded alakban t>y, haszonharmadik betű a
magyar ábéczerendben, s a mássalhangzók sorában
tizenhatodik. Az egyszerű s keményebb n hangnak
lágyított módosulata, mint nyS (nő), nySstény (nős-
tény), nyavalya (nevola), fenyeget (feneget) szókban ;
némely tájejtések szerint más szókban is, midőn t
következik utána, mint: jdrnyi, itínyi, karácsonyi,
balatonyi ; sőt néha az t el is marad mint csaknem
az általános szoká sszerént : innya (=» innia), továbbá :
hinya, melyek Torkos Sándor szerént a göcseji nyelvjá-
rásban kétségtelenül ám ,innia', ,hínia', és pedig az
egyszerű .inni', ,híni'helyett, mikre elégpéldánk van a
régieknél. Általán a szók végén némely tájnyelvek
lágyítva szokták ejteni az n-t, mint: kény, fény,
fony, vony, stsány, sőt néhány szókban mint fénnyé*
az általános nyelvszokás is lágyan ejti. Több szóban
j-ből alakalt, mint : nyargal régiesen jargal, bornyv
borjú, varnyu varjú, tarnyu sarju. Hasonlóan j rag-
gal öszveolvadva, nny (*= nyny) gyanánt hangzik az
ily általános kiejtésekben : bánnya (•= bánja), stdnnya
(= szánja), fonnya (= fonja), kénnyé (= ken-je)
stb. noha helyesírásunkban a külön álló részeket tisz-
tán írjuk ki, mint a zárjel közötti szók mutálják. A
meny (nnrus) szóban ám. — ni, néni (= menő, férj-
hez menő).

Mint gyökhang 1) hangutánzóknak szolgai alapul,
s az illető hangnak némi erőködésseljáró kinyomását
fejezi ki, s jobbára kelletlen vagy fájdalmas érzések-
re vonatkozik, mint : nyaf, nyafog ; nyif, nyifa ; nyi-
fog, nyi/anct; nyef, nyefeg; nyom, nyámog ,nyámdndi,
nyáv, nyávog ; nyék, nyekeg, nyekken; nyertí; nyihoy,
nyiharásx ; nyikog, nyikkan, nyikdctol, nyikorog ; nyí-
rét, nyirettyü ; nyiv, nyivát, nyivakol ; nyKfög ; nyög,
nyOgdicsel, nyök, nyOkög, tiyokörVg; nyüstög, nyöstö-
rVg. Ide sorozhatok a nyal, nyel igék, s a nyál főnév.
Tudnivaló, hogy mindezekben a közvetlenül követ-
kező hangzó, mint alkatrész, az illető hangutánzók
jelentését módosítja, s azokat más-más árnyéklatban
tünteti elé. 2) Mint előtétes hang némely rövid gyök-
szóknak némi nyomatékot, s határozottabb értelmet
kölcsönöz, mint : nyanya (anya), nyárs, melyben a
szúró eszközt jelentő ár v. árr rejlik, nyír fn. honnan
nyirok; nyirkos, nyiring, hangváltozattal nyert, me-
lyekben a híg, nedves testet jelentő tr lappang.
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Az ny kezdetű gyökszók száma, mint: nyaf,
nyak, nyám, nyif stb. mintegy negyven, 0 az ily vég-
zetüeké, mint: any, eny, íny, gúny szintén körülbelül
annyi.

—NY, az any, eny, dny, íny, mány meny, vdny
vény képzők alkatrésze, pL az arany (?), sovány, heveny,
silány, lepény, alkotmány, teremtmény, tanítvány, szö-
kevény stb. szókban. L. Élőbeszéd, 143 1.

— NYA, magas hangon — NYE, 1) névképző,
mely azonban ritkán fordul elé s többnyire kétes
szarmazasn szókban, milyenek áfonya, burgonya, ga-
lagonya, máctonya, pdponya, dinnye, Jegenye, melyek-
ben talán .növény' értelemmel bír; tehát ,nö' igéből
származhatott; továbbá harisnya, koponya, finnya,
kocsonya, rusnya, satnya, síunya, véstnya v. véznya,
löttye, szekemye, pernye stb. melyekben talán a no,
ne képző', vagy —no («•= n-ó), —nS (=*» n-ő) része-
sülői végzet n-je lágyult ny-nyé, mint ketkenyo, telt-
nyS, (törökül: tekne) stb. tájdivatos szókban is. 2)
—Nia, —nie határtalan módi ragból változott el;
1. NY betű.

NYÁBÁLÓDIK, (nyáb-ál-ó-d-ik) k. m. nydbd-
lad-tam, —tál, —ott. L. NEBELEG. Székely szó.

NYAF, állati hang, különösen a vadakat üldöző
ebeké, vagy értelmetlenfii, kelletlenül, hibásan szóló
emberé, melyből nyafog, nyafogái erednek; magas
hangon nyef, és éles hangon nyif, ikerítve nyifnyaf.
Rokon hozzá még nyáv, ,nyávog' szóban és talán
nyav is ,nyavalya', ,nyavalyog' stb. szókban.

NYAFFAN, (nyaf-u-an, nyaf-van) önh. Egyes
nyaf hangot ad. Egyet nyaffant » megdöglött.

NYAFPANT, (nyaf-n-an-t) alakra átható, de
értelemre csak önh. s ám. nyafian; m. nyaffant-ott,
htn. —ni v. — ani. L. NYAFFAN.

NYAFLI, (nyaf-ol-i) mn. tt. nyafli-t, tb. —k v.
—ok. Elkényeztetett nyafogó gyermek, nyafiga.

NYAFOG, (nyaf-og) gyak. önh. m. nyafog-iam,
—tál, —ott. 1) A vadászeb nyaf nyaf hangon kiált,
midőn a vadakat üldözi, különösen midőn a kopó
hajtani kezd. 2) Mondják emberről is, különösen
gyermekről, midőn hibás szokás vagy kifejletlen
hangszervei miatt értelmetlen orrhangon beszél, vagy
gyermekes kényességből, daczból sí-rí. Nyafogott va-
lamit, de nem értettem. Ét a gyermek mindig nyafog.
Kérlek, ne nyafogj, hanem mondd meg, mi bajod. Ike-
ritve: nyifegnyafog. Vékonyhangon : nyefeg; rokonok
hozzá; nyifog, nyávog.

NYAFOGÁS, (nyaf-og-ás) fa. tt. nyafogá»-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Nyaf nyaf hangon szólás. 2)
Éretlen, értelmetlen, gyermekes, sivórivó orrhang.

NYAFOGÓ, (nyaf-og-ó) mn. tt nyafogó-t. Nyaf
nyaf hangon szóló; vagy gyermekesen, kényes han-
gon, értelmetlenül sivórivó. Nyafogó gyermekek. V. ö.
NYAF.

NYAGGAT, NYAGGATÁS, 1. NYAKGAT,
NYAKGATÁS.

NYÁGÓ, fala Zemplén m.; helyr. Nydgó-ra,
—n, —ról.

NYÁGOVA, fala Marmaros m.; helyr. Nyágo-
vd-ra, —n, —ról.

NYÁGBA, falu Arad m., erdélyi falu A.-Fehér
m.; helyr. Nyágrd-ra, — n, —ról.

NYÁJ, fn. tt. nydj-at, harm. szr. —a. 'Társa-
ságban élő, együtt járó, együtt legelő négylába álla-
tok serege, különösen a szelíd természetűeké", milye-
nek a juhnem alá tartozók, honnan a juhnydj, letet-
kenyáj kifejezése; a szarvasmarhák serege Baját-
lag csorda, mint: SkSrcsorda, tehéncsorda, vagy gulya,
a lovaké ménét, a sertéseké konda vagy csorda. A
nydjat kihajtani a legelőre. Nydjat örúmi. Egy rühes

\juh az egész nydjat megemészti. (Km.). „Viaszávaló
dolognak látván azt, mind az testi s mind az lelki
dologban, az mikor az nyáj akarja és kívánja legel-
tetni az pásztort." Gr. Eszterházy M. nádor levele
1632-ből. (Magyar Történelmi Tár. VED. k.). Abd is
vün (ajándékot) át S nyájának első fajtásiból. Mózes
I. könyv. 4. fej.). Átv. ért keresztény hívek gyüleke-
zete. Nem a mi nydjimkból való, azaz hitfelekezetünk-
ből. A nyáj szóban alapfogalomnak látszik a soka-
ság, vagyis, több ugyanazon nemű állatok együttléte,
társalgása, honnan legvalószínűbben a sokasodást,
szaporodást jelentő ne, nye, nyi, nő, nagy szókkal te-
hetni egy. rokonságba, az n t. L meglágyult, mint
tájszokásilag a m/8, nySl; nyáj gyöke tehát nd v. nyd
a &j véghang lehet képző, lehet, mint sokszor, csak
szóhaj lékonyító toldalékhang, mint a régies std után
stdj, a bilbá után bObáj, a régies é után éj, a régies
fe ntán fej s több mások. Bókon hozzá idegen nyel-
ven Vámbéry szerént a csagataj jajlak, török jajla
ám. nyáj; legelő; nyári lak.. Beregszászi szerént a
seiriai one (nyáj); távolabb a csagataj möj-mek, s tö-
rök Wj-mek ám. nőni, továbbá a szanszkrit moh ám.
nő, honnan: mohot ám. nagy. Továbbá, minthogy a
nyájban élő állatok már természeteknél fogva szelí-
debbek, innen a ,nyáj' szó némely származékaiban
átvitt fogalom a társas szelidség, egymás iránti von-
zalom ; s ebből magyarázandó különösen a nyájas
származék értelme. V. ö. NYÁJAS.

NYÁJAN, ih., mely csak a mind szóval öszve-
téve divatozik: mindnyájan, melynek értelme vagy
ám. az egész nyáj, egész sereg együtt és öszvesen
véve; vagy pedig azon szó a mind-annyion öszvetétel-
ből változott át nemi módosalattal.

NYÁJANKENT, (nyáj-an-ként) ih. Nyájakra
osztva, seregenkint, nyájszámra. A juhokat nydjan-
ként elhajtotta a* ellenség.

NYÁJAS, (nyáj-as) mn. tt. nyájas-t v. —át,
tb. —ok. l) Talajdon eredeti értelemben mondható
volna mindazon állatokról, melyek nyájban élnek,
pl. a juhok, sertések, nyájas azaz nyájbeli állatok.
2) Szokott ért. mondjuk emberről, ki társalogni szeret,
s mindazon talajdonságokkal bír, melyek a társas
életet kedvessé, vonzóvá teszik, tehát ám. udvarias,
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mások iránt megelőző, barátságos, szíves, kedves-
kedő. Nyájae tártalgó. Nyájas fogadat, nyájas bestéd.
Ö ma különösen nyájas volt kottám. A hol nyájas át
anya, kényét let* a leánya. (Km.).

„A te nyájas víg személyed
Nekem így kedves."

Házasok éneke a XIV. századból.

A Debreczeni Legendáskönyvben ám. kedvelt vagy
kedves: „Mert a zsidó nép ő felségének tulajdon és
nyájas népe volna." V. Ö. NYÁJASKODÁS, NYÁ-
JASKODK.

NYÁJASAN, (nyáj-as-an), ih. Udvariasan, szí-
vesen , barátságosan, különös vonzalmat matatva.
Nyájasan üdvötölni, fogadni a vendéget. Nyájasan be-
ttélgetni valakivel.

„Nyájasan beszélnek K fejedelmükkel."

Feddő ének a XVI. századból.
V. ö. NYÁJAS.

NYÁJASÍT, NYÁJASIT, (nyáj-as-ít) áth. m.
nyájattí-ott, pár. —«, htn. —ni v. —ani. Nyájassá
tesz valakit V. ö. NYÁJAS.

NYÁJASÍTÁS, NYÁJASITÁS, (nyáj-as-ít-ás)
fia. tt. nyájasitát-t, tb. —ok. Nyájassá tevés.

NYÁJASKODÁS, (nyáj-as-kod-ás) fa. tt nyá-
jaskodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Szíves, udvarias,
hízelgő, kedveskedő társalkodás. Bégiesen pl. Kom-
játínál, a Nádor-codexben általánosabb értelemben s
eredetéhez hűbben ám. társas élet, társalkodás. Mai
értelemben még különösen ám. szerelmeskedés, sze-
relmi enyelgés.

NYÁJASKODIK, (nyáj-as-kod-ik) k. m. nyá-
jatkod-tam, —tál, —ott. Gyakran vagy folytatólag
vagy többek iránt nyájasan viseli magát; udvariasan,
szívesen, kedvesen társalkodik. Bégiesen általáno-
sabb értelemben, ám. társalog, pl. a Müncheni co-
dezben: „ők ke(dég) Galileában nyájaskod van"
(conversantdbus autem eis in Galilea); a Bécsi codex-
ben: „Ezek után a földön láttatott és emberekkel
nyájaskodott" (conversatus est). Mai értelemben még
különösen szerelmi vonzalomból hizelkedik, kedves-
kedik, enyeleg. Szép nőkkel nyájaskodni. V. ö.
NYÁJAS.

NYÁJASODIK, (nyáj-as-od-ik) k. m. nyájasod-
Iám, —tál, —ott. Mondják emberről, ki előbb visz-
szatartó, magának való, vad természetű volt, de már
simulni, társas életet kedvelni, másokhoz barátságos,
szíves lenni kezd.

NYÁJASSÁG, (nyáj-as-ság) fa. tt nyájasság-ot,
harm. szr. —a. Tulajdonság, midőn valaki mások
iránt szíves, barátságon, megelőző, udvarias, hízelgő,
kedveskedő, szelíd. Szivbeli, tettetett nyájasság. A
háti úr nyájattága fűszerezte a lakomát. Különös nyá-
jassággal fogadni a kedvet vendéget.

„Bánatos érzéssel nézek vissza rátok,
Ti szelíd szerelmek s vidám nyájasságok
Örömmel telt órái."

Berzsenyi D.
V. ö. NYÁJAS.

NYÁJBELI, (nyáj-beli) ősz. mű. Nyájból vató,
nem magányosan, nem különösen járó, élő. Nyájbtli
juhok. Azon nyájbeli ám. egy nyájból való*; különö-
sen, emberekre alkalmazva, ám. egy osztálybeli, egy
életsorsu, pl. az egy hitvalláson vagy egy lelki pau-
tor alatt levő hívek egy nyájbeliek.

NYÁJÉB, (nyáj-éb) ősz. fa. Eb, mely a nyijtt
kisérni, őrizni, teremi szokta; pásztorok ebe.

NYÁJŐB, (nyáj-őr) ősz. fa. Személy, ki fel-
ügyelőképen a nyájjal jár, azt legelteti, s gondot ri-
sel rá; szokott, de idegen kifejezéssel: pátttor.Uoa-
datik ebről is, mely a nyájat, illetőleg a nyájfirt
kiséri.

NYÁJŐBZŐ, (nyáj-örző) ősz. fn. L NYÁJŐR.
NYÁJVEZEB, (nyáj-vezér) ősz. fa. A nyájban

élő állatok között az, mely járáskeléskor a többi
előtt szokott menni, pl. a juhok nyájvezére kos vágj
ürii, a kecskéké bak. Minthogy a nyájvezér nyakán
rendesen kolompot kötnek, innen máskép: bolompoi
a neve.

NYAK, (1) fa. tt. nyak-at, harm. szr. — o. 1)
Állati test része a derék és fej között Vastag, vé-
kony, hosstu, rövid nyak. Egyénét, görbe nyak. Nya-
kat kinyújtani, OtsveMmi, meggörbíteni, félrehajtaxL
Nyakon csapni, ütni, vágni, felejteni valakit. Nyakm
csípni, ragadni a tolvajt. Nyakra fojtani a kStelet.
Kolompot kütni az ökör nyakára. Steretnék az egerek,
ha kolompot kötnének a macska nyakára. (Km.). Nya-
kig bemenni a vízbe. Nyakig adósságba verni magát,
ám. egészen eladósodni. Nyakát meghostzabbüm ám.
felakasztani. „Ha városi tolvajt fognak meg, arra
olyan ítéletet teszen, hogy fel nem akasztják, ha
fizethet neki; de ha nem, abban bizonyos lehet, hogy
meghosszabbítják a nyakát" (Mikes Kelemen).
Nyakra főre, ám. nagy sietséggel, hirtelenkedve. 2)
Minthogy némely barmok igát viselnek nyakaikon,
innen átv. ért nyomásra, teherre vonatkozik. Nya-
kára járnak a hitelezők, kéregetök. Nyakán marad a
tok adóttág. Kérlek, ne járj a nyakamra. Nem tudó*
bt lerázni a nyakamról. Nyakig vagyok már vele. OK
Ült a nyakamon. Nyakamon van. Nyakán van át d-
lentég. Nyakába varrta magát. „Úgy hiszem az az
mi vörös vitézünk az eget is nyakamba szakasztana,
ha bírna vele." Gr. EszterházyM. nádor levele 1631-
ből. (Újabb Nemzeti Könyvtár). 3) Minthogy az élet-
nek szükséges kelléke, a lélekzés, a nyak belsejében
megy véghez, innen átv. ért ám. élet Nyakamat te-
ttem föl rá, hogy nem igaz. Nyakába került. Nyakát
tzegte. 4) Különös szólamok: nyakába venm a várost,
a világot, ám. bebarangolni. Nyakamra nőtt, oly nagy
lett mint én. Nyaka közé ttedte lábát ám. elillant

| Nyakon csípni ám. fülőnfogni. Nyakat vonatának
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egymással, azaz, veszekednek. Nyaka közé verni stb.
5) Bizonyos edények vagy más testek azon karcsúbb
része, mely a többi részhez képest olyan, mint az
állatok nyaka azok derekához. Korsó nyaka. Palactk
nyaka. LopótVk nyaka. Hegedű nyaka. 6) A növény-
tanban a vált szirmú bokréta keskenyedö s a csé-
szébe nyúló része; ilyen nyaka van pl. a szegfű szir-
mainak. (Ungvis).

Hangra és értelemre megegyeznek vele a török
jak szón kívül, mely Vámbéry szerént ám. nyakgal-
lér, a német Nacken, angol neck, svéd náciké, dán
nakke, olaaz nuca, nooeo, finnlapp nikke, franczia
nuque, a középkori latin genuculum. Ha e szóban
alapfogaimul a hajlékonyságot veszsznk, a nyak ám.
a megfordított kany, melyből kánya v. konya, kanyar,
konyU stb. származnak, s rokon hozzájok: könyök
gyöke kSny, minthogy a könyök is hajlást, kinyulást
jelent, mint a láb konyulását jelentő hellén jórv, és
német Knie, melynek ismét a fordított nicken, neigen,
felel meg. Hogy a nyak szóval a magyar a hajlás fo-
galmat kapcsolta öszve, onnan is kitetszik, mert a
népies nyaklik ám. hajlik, csuklik, félre szegül, nya-
kingat ám. biczeg, gyökinget, és nyakint ám. bicz-
czent. Y. ö. KACS, KACSKAKINGÓ, KAJ, KAJSZ,
KAJSZA, KAJMÓ.

NYAK, (2), vékonyhangon: nyék, elvont gyök
nyakgat s talán nyakángat szóban is: 1. ezeket.

NYÁK, fn. tt nyákot; 1. NYALKA.
NYAKA, 1. NYALKA.
NYAKAGYAR, (nyak-agyar) ősz. fn. Növény-

nem a hathímesek seregéből és egyanyások rendéből;
csészéje nincs, bokrétája harangforma, hat szirma,
minden második szirom tövén belül két bibircsó.
(Erythronium).

NYAKÁNGAT, (nyak-án-g-at) önh. m. nyakán-
gat-tam, —tál, —ott. Vonakodást nyilvánít, mintegy
nyakat fordít; vagy talán az elvont nyak (nyék) gyök-
ből származott, mintegy nyekegve vagy nyekegéssel
válaszol valamire. Székely szó. Te mit nyakángats*
annyit, tán nem akar te jüni. (Kriza J.).

NYAKÁNGATÁS, (nyak-án-g-at-ás) fn. tt.
ityakángatdt-t. tb. —ok. Vonakodás nyilvánítása. V.
ö. NYAKÁNGAT.

NYAKAS, (nyak-as) mn. tt nyakas-t v. —át,
tb. —ok. Tulajd. ért. nyakas minden állat, melynek
nyaka van. Átv. 1) mondjuk némely növény termé-
nyekről, melyeknek nyelvszokás szerént nyakuk van.
Nyakas körte. Nyakas tök. Nyakas szirom a virág
bokrétájában. 2) Mondják edényekről, melyek kö-
zepe karcsúbb, mint alsó és felső részök. Nyakat
kancsó, korsó, pohár. 8) Makacs, ellenszegülő termé-
szetű, kinek akarata hajlatlan, mint a szilaj, ma-
kacs barom nyaka, midőn megköti magát, honnan
a km.: Kemény a nyaka, vagy ökör, vagy okos.

NYAKASÁN, (nyak-as-ah) ih. 1) Nyakkal nő-
ve, nyakkal ellátva. 2) Makacsul, magát megkötve
föltételében, minden józan okok daczára, hallatlanul.
Nyakasán ellenszegülni.

NYAKASÍT, NYAKAS1T, (nyak-as-ít) áth. m.
nyakatU-ótt, pár. —«, htn. —m v. —ani. Nyakassá,
makacscsá, önfejűvé tesz valakit. Elnyakasitotta a
gyermekét.

NYAKASÍTÁS, NYAKASITÁS,(nyak-as-ít-ás)
fn. tt nyakatitds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Nya-
kassá v. makacscsá tevés.

NYAKASKODÁS, (nyak-as-k-od-ás) fn. tt. nya-
kaskodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Akaratból!
megátalkodás, makacskodáa, fejeskedés, föltett szán-
dékhoz való hajlatlan ragaszkodás, mely bizonyos
daczczal jár.

NYAKASKODIK, (nyak-as-k-od-ik) k. m. nya-
kaskod-tam, —tál, —ott. Folytonosan, vagy gyakran
makacsul viseli magát, nem enged, józan okokra
nem hallgat, megköti magát V. ö. NYAKAS, 3).

NYAKASODÁS, (nyak-as-od-ás) fn. tt nyaka-
soddt-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Nyakassá v. fe-
jessé levés.

NYAKASODIK, fnyak-as-od-ik) k. m. nyaka-
sod-tam, —tál, —ott. Átv. ért nyakassá, azaz ma-
kacscsá, fejessé válik. A gyermek nyakasodik, ha so-
kat ingerkednek vele.

NYAKASSÁG, (nyak-as-ság) fn. tt nyakassá-
got, harm. szr. —a. Átv. ért talajdonság, midőn va-
laki makacsul, megátalkodva s némi daczczal ragasz-
kodik föltételeihez. Rokon értelműek vele: makacs-
ság, fejesség, daczosság, megátalkodottság.

NYAKASZAKADTÁBAN, ih. Oly annyira,
hogy csaknem nyaka szakad benne. Nyaka tsakadtá-
ban futni, dolgozni.

NYAKAVÁGÓ, (nyaka-vágó) ősz. fn. Angnstua
hó 29-dik napja, melyen a keresztény anyaszentegy-
ház* Keresztelő az. János lefejezésének emlékét filli.
Nyakavágói pesti vásár. A szerencsétlen mohácsi ütkö-
zet nyakavágó (az. János) napján történt.

NYAKAZ, (nyak-az) áth. m.nyakaz-tam,—tál,
—ott, pár. —t. Állatnak vagy más testnek nyakát
vágja, metszi. A halálra ítéltet lenyakazni. A pulyká-
kat nyakaeni stokták. Ezen igekötővel meg ám. nya-
kon ver, üt, szorongat valakit Jól megnyakasták.

NYAKAZÁS, (nyak-az-ás) fn. tt nyakatás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által vala-
kit v. valamit nyakaznak. V. ö. NYAKAZ.

NYAKAZTAT, (nyak-az-tat) miv. m. nyakat-
tat-tam, —tál, —olt. Eszközli, parancsolja, hogy va-
lakit vagy valamit nyakazzanak. V. ö. NYAKAZ.

NYAKBAÖLTŐ, (nyakba-öltő) ősz. mn. és fn.
Nyakba akasztott, pl. tarisznya, láncz; főnévül pe-
dig leginkább tarisznyát értenek alatta. Másképen:
nyakbavetö.

NYAKBAVETŐ, (nyakba-vető) 1. NYAKBA-
ÖLTŐ. Nyakbavetö török kard. NyakbavetS arany
láncz. (Szabó D.).

NYAKBELI, (nyak-béli) ősz. fn. Nyakat taka-
ró ruha, mint a lábravaló: lábbeli. Szokottabban:
nyakravaló, nyakkendő.
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NYAKBETEGSÉG, (nyak-betegség) ősz. fn.
Betegség a nyakon, pl. a guga, görrély, daganat.

NYAKBODOR, (nyak-bodor) ősz. fa. Bodros
gallér, mely némely öltönyökön a nyakat keríti.

NYAKBONCZ, (nyak-boncz) ősz. fn. Nyakat
ékesítő gyöngyfiizér ragy láncz. V. ö. BONCZ.

NYAKCSAPFÜ, (nyak-csap-fü) ősz. fa. Apéra
nevű növények neme alá tartozó növényfaj; szára
arasznyi, fünemii, ágatlan ; virágai a levelek felső
lapján, egy kis levélkefodél alatt. (Ruscus hypoglos-
sum). Máskép: bájfü, nyelvespéra. V. ö. PÉRA.

NYAKCSATLÓ, (nyak-csatló) ősz. fn. Caatos
uyakravaló; különösebben orv az ebek nyakán.

NYAKCSIGA, (nyak-csiga) ősz. fa. A hátge-
rincznek azon bét legfelsőbb gyűrűs csontjai, melyek
az emberi nyakat képezik, s forgékonynyá teszik.
(Vertebrae colli.) Személyragozva: nyakamcsigája,
nyakadcsigája stb.

NYAKCSIGOLYA, 1. NYAKCSIGA.
NYAKDÍSZ, (nyak-dísz) ősz. fn. Fényűzés! öl-

tözékszer, mely különösen a nyakat ékesíti, milye-
nek a gyöngyfüzérek, nyaklánczok, nyakszalagok,
nyakbodrok.

NYAKÉKESSÉG, (nyak-ékesség) 1. NYAK-
DÍSZ.

NYAKÉREM, (nyak-érem) ősz. fn. Érem azaz
emlékpénz, melyet nyakba akasztanak.

NYAKFÁJÁS v. —FÁJDALOM, (nyak-fájás
v. —fájdalom) ősz. fn. Nyakbetegségből származó
fájdalmas érzés, különösen a nyak belső részeiben,
mint torokgyuladás, a nyeldeklőnek megdagadása stb.

NYAKFALVA, (nyak-falva) ősz. fn. Tréfás
népnyelven ám. nyak tája. „Nyakfalvára megyek,
pofonszállást kérek" köznépiesen ám. nyakon csap-
lak, felpofozlak.

NYAKFÁTYOL, (nyak-fátyol) ősz. fa. Nyakra
kötött, nyakat takaró, nyakon hordozni szokott fá-
tyolféle kendő.

NYAKFEKÉLY, (nyak-fekély) ősz. fh. Fekély
a nyaknak külső vagy belső részeiben.

NYAKFODOR, (nyak-fodor) ősz. fn. 1. NYAK-
BODOR,

NYAKFÜGGŐ, (nyak-fúggő) ősz. fn. Nyak-
dísz, mely a nyakról aláfügg, pl. kereszt, szalag-
csokor.

NYAKGAT, (nyak-og-at) gyak. áth. m. nyak-
gat-tam, —tál, —ott, pár. nyakgass. Vagy ám. vala-
kit nyakánál -szorongat, fojtogat; vagy pedig mivel
különösen a nyak szorongatása alatt bizonyos nyak
nyék bangót nyom ki a szenvedő: innét e szónak
hangutánzó jelentése van, s egyezik vele a vékony-
hanga nyekget, melynek Önható törzse nyekeg, s a
nyék gyökből származik nyekken is. Szélesb ért. kí-
noz, gyötör, keményen nyomkod, s ez által fájdal-
mas nyökögésre kényszerít valakit vagy valamit.

Nyakgatni a gyereket, a kutyát. Képzésre hasonlók
hozzá a fok, s*ak, lik gyökökből eredő fakgat, ttok-
gát, likgat.

NYAKGATAS, (uyak-og-at-ás), fa. U. nyakga-
tás-t, tb. —ok. harm. szr. —a. Cselekvés, mely által
embert vagy más állatot nyakgat valaki. V. ö.
NYAKGAT.

NYAKGERINCZ, (nyak-gerinez) ősz. fa. Uwd
NYAKCSIGA.

NYAKHÁLÓ, f nyak-háló) ősz. fa. Hálófonna
takaró, a kényesebb úri lovak nyakát befödni való,
s a legyek csípése ellen oltalmazó.

NYAKIDEG, (nyak-ideg) ősz. fh. Ideg a tulaj-
don értelmű állati nyakban. V. ö. IDEG.

NYAKINGAT, (uyak-in-g-at) önh. m. nyaküt-
gat-tam, —tál, —ott. A székelyeknél ám. gyökinget
v. gyökkeuget, szundikálva bólogat

NYAKINT, (nyak-int) önh. m. nyakint-oU, htn.
—ni v. —ont. A székelyeknél ám. biczczent (Krúa
-János), t. i. a nyakával vagyis fejével, V. 5. NYA-
KINGAT.

NYAKIZOM, (nyak-izom) ősz. fh. Izmok a
nyakban. Stéltt nyálasom, mely a melltől nyúlik
fölfelé; domború nyakitom, mely a nyakat hatrahaj-
tani segíti; hotstu nyakitom, mely a nyakat előre
hajlítja.

NYAKKALODA, (nyak-kaloda) ősz. fa. 1) Ka-
rika vasból, valamely pelengéren vagy falon, mely-
lyel a vád alatt levő vagy elitélt vétkes nyakát oda-
szorítják. 2) Fából vagy vasból csinált karikaféle
eszköz, melyet akkor vetnek a vétkes nyakara, mi-
dőn valahová viszik, melynek egyszersmind késuo-
rító gyűrűi is vannak. Máskép gúnyosan: hegedi.
3) A vadászok nyelvén a fentebbiekhez hasonló ala-
kú eszköz, mely az átbuvó borzot megfojtja. (Bárcxy
Károly).

NYAKKÁVA, 1. NYAKKALODA.
NYAKKENDŐ, (nyak-kendő) ősz. fh. Kendő,

melyet nyakra szoktak kötni. Selyem, tarka, fekete
nyakkendő. Aranycsipkés nyakkendő.

NYAKKÖTŐ, (nyak-kötő) ősz. fn. Szalagféle
nyakravaló. Különösebben az ebek nyakára való orv.

NYAKKUPA, (nyak-kapa) ősz. fa. Vas megyé-
ben ám. völgyecske, az emberi nyak hátsó oldalán, a
fejnek tövében.

NYAKLÁNCZ, (nyak-láncz) ősz. fa. Nyakdí-
szül szolgáló, aranyból, ezüstből való láncz.

NYAKLÉ, (nyak-lé) ősz. fa. Gúnyos népnyel-
ven ám. nyakon csapás, valamint pofié ám. pofon-
ütés.

NYAKLEVES, (nyak-leves) ősz. fa. Lásd
NYAKLÉ.

NYAKLIK, (nyak-1-ik) k. m. nyakl-oU, htn.
—on»..Népics nyelven, valamely hajlékony test félre,
hátra, vagy előre görbéd, csuklik. Különösen mond-
ják késről, midőn bátra csuklik.
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NYAKLÓ, (nyak-ol-ó) fa. tt. nyákló-t. 1) Kő-
tél vagy szíj, vagy láncz, melylyel a befogott ló
nyakát a rúdhoz kötik. Oly alkotása, mint hasié, aló
hasát átkötő heveder. 2) Sopron megyében nadrág-
tartó (Hosentriiger). 3) Kenessey hajózási mfiszótárá-
ban azon karika, melyet kötél végén csinálnak, hogy
azt valahol beakaszthassák, vagy vele valamit szoro-
san tarthassanak fFlechting, Stropp); továbbá azon
kötél, mely az árboczon körülvetve, a vitorlafát kö-
zépen átöleli s tartja (Back einer Baa).

NYAKLÓLÁNCZ, ősz. fn. 1. NYAKLÓ, 1).
NYAKLÓSZÍJ, (nyakló-szíj) ősz. fh. 1) Lásd

NYAKLÓ, 1). 2) Csép nyelét a badaróval öszve-
kötö szíj.

NYAKLÓZ, (nyak-ol-ó-z) áth. m. nyaklóz-tam,
— tál, —ott, pár. — e. Nyakíót köt a ló nyakára, s
a rűdhos köti vele: általában valamit nyaklóval el-
lát V. ö. NYAKLÓ.

NYAKLÓZÁS, (nyak-ol-ó-z-ás) fn. tt nyakló-
zás-t, tb. —ok, hatra. ezt. —o. Cselekvés, midőn
nyaklót vetnek a ló nyakára; általán midőn valamit
nyaklóval ellátnak.

NYAKMEBEVEDÉS, (nyak-merevedés) ősz-
fn. A nyaknak olyan állapota, midőn hajlékonyságát
veszítve feszessé leszen. Máskép Szabó D. szerint:
farkasnyak.

NYAKMIBIGY, (nyak-mirigy) ősz. fh. Azon
mirigyek, melyek a fejhajlás mögött fekszenek, s
melyekben a fejnek szivó erei (vasa absorbentia)
mind öszvegyülnek. (Glandulae jugulares).

NYAKÓ, (nyak-ó) fn. tt. nyakó-t. 2) Növény-
nem az öthímesek seregéből és egyanyások rendéből;
csészéje öthasábu, bokrétája tölcséres, görbenyaku
(honnan a neve) ; magva négy. (Lycopsis). 2) Görbe
nyaka ember.

NYAKÓCZ, (nyak-ó-cz) mn. tt. nyakócz-ot. 1)
Bodrogközben ám. meztelen nyakú. 2) L. CZÉBNA-
KÜBT.

NYAKÓCZON, (nyak-ó-cz-on) ih. Meztelen
nyakkal.

NYÁKONY, (nyák-ony) fn. tt. nyákony-t, tb.
— ok. Zöldes hártya a lomha folyón vagy álló vizén.
(Id. Mándy Péter).

NYÁKOS, (nyák-os) v. NYAKAS (nyáka-as)
1. NYÁLKÁS.

NYÁKOSSÁG (nyák-os-ság), lásd NYÁL-
KÁS8ÁG.

NYAKPEBECZ, (nyak-perecz) ősz. fn. 1) Lásd
NYAKKALODA. 2) Azon gyűrűs csontok, melyek
a nyakgerinczet képezik. 3) Az öthímesek seregéből
és ég}-anyások rendéből való növénynem, melynek
bokrétája kerékforma, nyaka rövid, torkolatán kidő-
ledt karika, honnan a neve. (Cortnsa).

NYAKPIBICS, (nyak-pirics) ősz. fn. Nyakon
csapás, nyakra Ütött fricska; poflcves. V. ö. PIRICS.

NYAKPBÉM, (nyak-prém) ősz. fn. Némely, kü-
önöseu télrevaló meleg öltözékeken azon prém, mely ;
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a nyakat övedzi. Nyakprém a mentén, tubán, kOdmenen.
Különösen prémgallér, melyet nyak közé kötnek.

NYAKBAFÖRE, (nyakra-főre) ősz. ih. Átv. ért
nagy hirtelenséggel kapkodva, mindent egymásra
hányva, nagysietve.

NYAKRA VALÓ, (nyakra-való) ősz. fn. Általán,
mit a nyakra szoktak kötni, mint főkép: iiyakbodor,
gallér, nyakkendő. Tréfás népnyelven, akasztófa kö-
tele. Káfujtották a nyakravalót, ám. felakasztották.

NYAKBAVALÓS, (nyakra-valós) Ősz. fn. Nyak-
ravalót viselő. Selyem nyakravalót legény.

NYAKBAVALÓZ, (nyakra-valóz) ősz. áth.
nyakravalóz-tam, —tál, —ott, pár. —*. Nyakravaló-
val ellát Átv. gúnyos ért nyakánál fogva felakaszt
valakit. Megwyakravalózták.

NYAKRÉSZ, (nyak-rész) ősz. fn. Általán az
állat nyakából való rész. Különösen koncz, az enni-
való állatok nyakáról, milyen a szarvasmarhák tarja.

NYAKBOVAT, (nyak-rovat) ősz. fn. Növény-
nem a hathímesek seregéből és egyanyások rendé-
ből ; csészéje nincs, bokrétája hat szirma, s minden
szirom tövén belül egy hoszszudad árkocska, honnan
a neve. (Uvularia).

NYAKSI, (nyak-as-i) mn. tt. nyakri-t, tb. — ok.
Villák közé merült, rövid, görbe nyakú. Gúnyos ér-
telme van, mint a bukti, tökei, vaktí, silapsi szóknak.

NYAKSINÓB, (nyak-sinór) ősz. fn. L. NYAK-
ZSINÓB.

NYAKSZALAG, (nyák-szalag) ősz. fn. Szalag,
melyet ékességül vagy más okból, pl. csúz ellen vi-
selnek a nyakon.

NYAKSZEG, (nyak-szeg) ősz. fn. Szeg fából
vagy vasból, melylyel az igát a szekérrudhoz vagy
tézslához csatolják.

NYAKSZEGÉS, (nyak-szeges) ősz. fn. Anyák-
nak ficzamodása, kitörése, s minthogy ez gyakran
halált hoz, jelent egyszersmind halálos veszedelmet.

NYAKSZEGŐ, (nyak-szegő) ősz. mn. Tulajdon
ért. nyakfíczamító, nyaktörő. Átv. ért halálos veszede-
lemmel, járó, halállal fenyegető. NyakstegS utakon,
meredek hegyeken járni.

NYAKSZER, (nyak-szer) ősz. fű. Amit valaki
gyógyszerül, vagy bizonyos veszedelmek ellen óvó-
szerül visel a nyakán, pl. selyemsinór a hurut ellen.

NYAKSZÍJ, (nyak-szíj) Ősz. fn. Szij, melyet
némely állatok nyakára kötnek, pl. nyakló a befo-
gott lovak nyakán, vagy orv az ebekén.

NYAKSZIRT, (nyak-szirt) ősz. fn. Az emberi
nyaknak hátnlsó részén való dudorodás. Nyakstiríon
ütni valakit.

NYAKSZIRTCSONT, (nyak-szirt-csont) ősz. fn.
Csont a nyakszirtban. V. ö, NYAKSZIRT.

NYAKSZORÍTÓ, (nyak-szorító) ősz. mn. és fh.
Általán, mivel a nyakat megszorítják, vagy ékességül
átkötik, mint nyakzsinór, nyakszalag, nyakláncz.
Kyakttoritó va», orv, gyöngyök.
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NYAKTÁLYOG, (nyak-tályog) ősz. fa. Tályog
nevű daganat a nyakon. V. ö. TÁL YOG.

NYÁKTAPASZ, (nyák-tapasz) ősz. fa. Növé-
nyek és magvak nyalkáiból készített gyógytapasz.

NYAKTEKERCS, (nyak-tekercs) ősz. fa. 1) Gör-
csös baj a nyakban, mely azt ideodatekeri, rángatja.
2) Madárfaj. (Jynx torquilla.)

NYAKTEKERŐ, (nyak-tekerő) ősz. mn. és fa.
1) Személy, ki bizonyos görcsbajok következtében
nyakát ideoda tekerni, rángatni szokta. 2) Nyakte-
kercs madár. (Jynx torquilla).

NYAKTILÓ, (nyak-tiló) ősz. fa. Embereket le-
fejezni való halálos eszköz, vagy gép, mely némileg
a kendertílóhoz hasonló. (Guillotine).

NYAKTILÓZ, (nyak-tilóz) ősz. átb. Valakinek
fejét nyaktílóval levágja. V. 5. NYAKTILÓ.

NYAKTÖ, (nyak-tő) ősz. fa. A nyaknak azon
része, mely az első és második gyflríicsont között
fekszik. Nyaktöben kitörni a nyakat.

NYAKTŐRÉS, (nyak-törés) ; NYAKTÖRÖ,
(nyak-törő) 1. NYAKSZEGÉS; NYAKSZEGŐ.

NYAKVÁGÓ, (nyak-vágó) ősz. fa. A Müncheni
codezben, Szabó Dávidnál stb. ám. hóhér.

NYAKVAS, (nyak-vas) ősz. fa. L. NYAKKA-
LODA.

NYAKZSINÓR, (nyak-zsinór) ősz. fa. 1) Zsi-
nór, melyet valaki nyakdíszül visel, különösen mely-
re gyöngyöket, drágaköveket, pénzeket stb. fűznek.
2) A törököknél azon zsinór, melylyel valakit ha-
lálra fojtanak.

NYAL,, ath. m. nyal-t. 1) Nyelvét valamely
testnek fölszinén húzogatja. A mactka a maga talpát
nyalja. Minden tehén a maga borját nyalja. (Km.)
Nem borja, nem nyalja. (Km.). 2) Köznyelven ám.
csókol. A tterelmeték nyalják egymást. NyoUák-foUák
egymást, hogy öröm volt őket némi. (Népmese). 3) A
nyelvnek huzogatása által felszí, felszörpöl valamit A
medve örömest nyalja a métet. A juhok nyalják a tót. A
vénkectke is megnyalja a tót. (Km.). A ki tok métet nyal,
keserűt it fal. (Km.). Igekötökkel: felnyalni, kinyal-
ni, korUlnyalni, megnyalni. Minthogy a nyálas rende-
sen tetszésből ered, innen: benyalni magát valahová
ám. hizelkedés által kedvessé lenni; kinyalni magát
ám. simává, csinossá, széppé tenni. Megvető értelem-
ben ám. csúful hizeleg, alávaló módon keresi mások
kedvét; továbbá, mások asztalánál élősködik, torkos-
kodik.

Ezen igében azon alaphang rejlik, melyet a
mozgó, különösen nedvet nyaló nyelv adni szokott,
rokon a nyál, nyel, nyelv szókkal, s alkotó részeit
csakugyan az ny és l nyelv- és rokonhangok teszik más
nyelvekben is, mint a finn nuolen (nyalok), nielen (nye-
lek), a latin lingo, lambo, a német leckén, labben, a
hellén ií/jra stb. igékben. V. ö. NYÁL.

NYÁL, fa. tt. nyál-al, hann. sir. —a. 1) Azon
nedv, mely a szájban az úgynevezett nyálmirigyek

által kifejlődik, az ételekkel vegyülve a gyomorba
megy, s azokat megemészteni segíti, s mely néha
evésen kívül is kisebb vagy nagyobb mennyiségben
kiszivárog. Az ételt nyállal megnedvetUeni. Lenyelni,
kipökni a nyálat. Bestédkötben fecseg a nyála. Átv.
ért f oly a nyála valamire ám. igen kivan valamit
2) Szélesb ért némely híg testek, nedvek, melyek a
szájbeli nyálhoz némileg hasonlók, pl. nyál a csigá-
kon, békákon. Átv. értelme van a farkatnyál, iOcSr-
nyál szókban, melyeket 1. saját rovataik alatt.

Nyelvünkben legrokonabb hozzá: nyal, nyd,
továbbá nyám, nyámog, s úgy látszik, valamennyi a
nedves és mozgó nyelv hangjának utánzása. Finnül
Fábián István szerént nila, nüja. Csagataj nyelven
Vámbéry szerént jala ám. nyál, jalin ám. nyelv, s a
csagataj és török jalamak ám. nyalni. V. ö. NYAL.

NYALÁB, (nyal-áb) fa. tt nyaláb-ot, hann. ssr-
—ja. Vékonyabb szálakból, vagy göngyölékeny tet-
tekből akkora csomó, vagy kötés, melyet kézben
vagy hón alatt el lehet vinni. Nyalábvttttzö, nyaláb-
sténa, nyalábstalma, nyalábkender, nyalábpapiros,
nyalábruha, nyalábvátton, nyalábpávatoll. A nyaláb
kisebb, mint a kéve, s körülbelül egy fogásra való, s
legközelebb áll a marok szóhoz, csakhogy ez szárat-
lan, nyeletlen testek mennyiségét is jelenti, pl. ma-
rokpor, marokarany. Szélesb ért. csomóba kötött
málhaféle holmi, melyet kézben, vagy hón alatt le-
het vinni.

Ha e szóban alapérteimül azt veszsziik, hogy
kézzel vagy karral átfogható csomót jelent; úgy leg-
valószínűbben azon magyar szónkkal állíthatják ro-
konságba, mely a testek kézbefogható részét jelenti,
és ez a nyel (manubrium), miszerint nyaláb magái
hangon volna nyeléb, s valamint a nyelnek a latin
manubrium, úgy a nyelébnek manipulut felel meg.

NYALÁBDAD, (nyal-áb-dad) mn. tt nyalábda-
dot. Nyaláb alakú.

NYALÁBRA, (nyal-áb-ka) fa. tt nyalábká-t. A
maga nemében kisded nyaláb.

NYALÁBOCSKA, (nyal-áb-ocs-ka) fa. tt. nya-
lábocskát. L. NYALÁBRA.

NYÁLÁBÓL, (nyaláb-ol) áth. m. nyalábol-t.
1) Nyalábba vagy nyalábokba köt valamit. 2) Ny»-
lábnyi mennyiségben megfog, kézbe vesz valamik
Átnyalábolni, felnyalábolni valamit.

NYALÁBOLÁS, (nyal áb-ol-ás) fa. tt nyálába-
lát-t, tb. —ok. Nyalábba vagy nyalábokba kötés.
Nyalábnyi mennyiségben kézbevétel.

NYÁLADÉK, (nyal-ad-ék) fa. tt nyaladét-ol,
hann. szr. —a v. —ja. Holmi édesség, csemegeféle,
melyet inkább csak nyalni, szopogatni, mint enni
vagy rágni szoktak. Máskép: nyalánkság. 2) Gyó-
gyászati értelemben olyan szer, melyet mintegy
nyalva, szopogatva kell bevenni. Máskép: nyalat.

NYÁLADÉK, (nyál-ad-ék) fa.ésmn. ttnyáioád-
o<,harm.szr.—av.—ja. l)Nyálféle nedvesség. Átr.gü-
nyos ért. Kemenesalján s Győr megy ében: ki nem fejlett
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testű és eszii fiatal ember, éretlen, ügyetlen süheder ;
aljasabban szólva: taknyos, pállott szájú, kinek nyála
f oly. Ilyen nyáladékra, mint te, nem is nézek.

NYÁLÁDZIK, (nyal-ad-oz-ik) k. m. nyáladt-ott,
pár. —fái, htn. ni v. —ani. Nyál foly belőle. Nyá-
ladscik a stája. Átv. ért. nyálféle nedvet izzad ki. A
csigák tavaszkor nyáladtanak.

NYALAKODÁ8, (nyal-ak-od-ás) fn. tt. nyála-
kodat-1, tb. —öt, harm. szr. —a. Valamely édes
testnek szopogatása; torkoskodás. Átv. ért. csókol-
kodás. V. 5. NYALAKODIK.

NYALAKODIK, (nyal-ak-od-ik) k. m. nyála-
kod-tam, —tál, —ott. 1) Valamely édes, vagy ízle-
tes testet nyalogat, szopogat Különösen, torkosko-
dik, ahol ételhez italhoz fér, eszik, iszik belőle.
Konyhán nyalakodni. Mátok asztalán nyalakodni.
Ebek módjára- nyalakodni. 2) Átv. ért. népies kifeje-
zéssel, csókolkodik.

NYALAKOSZIK, 1. NYALAKODIK.
NYALÁNK, (nyal-ánk) mn. tt. nyalánk-ot. 1)

Torkos, ki minden enni inni valót kóstolgatni szeret;
tányérnyaló. 2) Étvágyat csiklandó, ingerlő, az Íny-
nek különösen kedves, csemegeféle. Nyalunk ételek,
italok. Nyúlánk falat. V. ő. NYAL.

NYALÁNKODIK, (nyal-ánk-od-ik) , 1. NYA-
LAKODIK 1); és NYALÁNKOSKODIK.

NYALÁNKOSKODIK , (nyal-ánk-os-k-od-ik)
k. m. nyalánkotkod-tam, —tál, —ott. Torkoskodik,
minden ételt italt kóstolgat, ízlelget. L. NYALÁNK.

NYALÁNKOZIK, (nyal-ánk-oz-ik), k. 1. NYA-
LAKODIK, 1); és NYALÁNKOSKODIK.

NYALÁNKSÁG, (nyal-ánk-ság) fn. tt. nyalánk-
ság-ot, harm. szr. —a. 1) Nyalánkoskodó talajdon-
ság. 2) Csemegeféle étel vagy ital, mely inkább ét-
vágygerjesztésre , vagy torkoskodásra, az ínynek
caiklandozására, mint éhet és szomjat kielégíteni
való. Különösen ide értetnek holmi édességek, czuk-
rászféle sütemények stb.

NYALÁNKSZER, (nyalánk-szer) ősz. fn. Lásd
NYALÁNKSÁG, 2).

NYÁLAS, (nyal-ás) fn. tt nyálát-1, tb. —ok,
harm. szr. —a. A nyelvnek működése, midőn vala-
mit nyal. Átv. ért tányérnyalás, ám. mások asztalá-
nál való élősködés. Nyalátfalát, ám. esókolkodás.
V. 5. NYÁL.

NYÁLAS, (nyál-as) mn. tt. nyálat-1 v. —át,
tb. —ok. Nyállal bővelkedő, vagy nyállal nedvesí-
tett, mocskolt. Nyála* s*áj. Nyálat pipaszár. Nyálat
fonal. Nyálat ctiga, béka. Nyálat padló. V. ö. NYÁL.

NYÁLASÁN, (nyát-as-an) ih. Nyálas álla-
potban.

NYÁLASÍT,NYÁLASIT,(nyál-a8-ít)áth.m.ny<i-
lastí-ott, pár. —», htn. —m v. —ám'. Nyálassá tesz,
nyállal beken, megnedvesít Fonáskor megnyálattíani
a stVszt. A csiga megnyálasitja a földet, a merre mán.
V. ö. NYÁLAS.

AKAD. >A0Y 8ZÓTÍB. IV. KOT.

NYÁLASÍTAS, NYÁLASÍTAS, (nyál-as-ít-ás)
fn. tt. nyálattíát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Nyá-
lassá tevés, nyállal bekenés.

NYÁLASRA, (nyál-as-ka) fn. tt. nyálatkát.
Apró nyári körtefaj.

NYÁLASKODÁS, (nyál-as-k-od-ás) fn. tt. nyá-
latkodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. ért. szemé-
remsértő beszédü, mocskos, izetlen tréfálkodás.

NYÁLASKODIK, (nyál-as-kod-ik) k. m. nyá-
latkod-tam, —tál, —ott. Átv. ért. izetlen, sttletlen,
mocskos tréfákat űz, s mintegy erkölcsileg benyálazza,
bemocskítja a száját

NYÁLASODIK, (nyál-as-od-ik) k. m. nyálatod-
tam, —tál, —ott. 1) Nyálassá leszen, nyáltól be-
mocskolódik, vagy nyál szivárog ki belőle. A rágott
étel megnyálatodik. 2) Mondják némely növényi tes-
tekről, nevezetesen nedveikről, midőn romlani, és stt-
rüdni kezdenek. Nyálatodik a tisztátalanul tartott
bor. Máskép: nyúlótodik.

NYÁLASSÁG, (nyál-as-ság) fn. tt. nyálastág-ot,
harm. szr. —a. Tulajdonsága valaminek, midőn nyá-
las, különösen némely nedveknek rohadása, mely ál-
tal, mint a nyál, ragadósakká, s nynlósakká lesznek.

NYÁLASZNYIK, (nyál-asz-nyik v. nyál-as-
nyik) fn. tt. nyálattnyik-ot. Gömörben ám. leve-
lensült

NYALAT, (nyal-at) fn. tt. nyálától, harm. szr.
—öv. —ja. L. NYALADÉK, 2).

NYALATÓ, (nyal-at-ó) fn. tt. nyalató-t. Vadá-
szok nyelvén a hely, hol dámvad vagy őz számára
sót tesznek ki vagy földdel vegyítnek. Nyálától vetni
(Salzlecken schlagen. Bérczy K.).

NYÁL AZ, (nyál-az) áth. m. nyálaz-tam, —tál,
—ott, pár. —t. Nyállal nedvesít, beken, bemocskít
valamit Fonálkor megnyálatni a ttOttt. A tűbe Öltött
ctérnát megnyálatni. A ctiga btnyálassta a fát, melyre
máit. A hízelgő kutya benyálatta az urának a kezét.
Ebnek add, ha megnyálattad. (Ktn.).

NYÁLAZÁS, (nyál-az-ás) fn. tt nyálatát-t, tb.
—öt, harm. szr. —a. Nyállal nedvesítés, bekenés,
bemocskolás.

NYÁLAZAT, (nyál-az-at) fn. tt. nyálatat-ot,
harm. szr. —a. Nyálas állomány; nyálak összesége.

NYÁLAZÓ, (nyál-az-ó) mn. és fin. tt. nyálató-t.
Általán ami vagy aki nyálaz. Különösebben fonók
nyelvén azon nedv, melylyel fonáskor a kendert, lent,
illetőleg szöszt megnedvesítik, hogy a fonal simább
és csuszósabb legyen. Ezen nedv ugyan rendesen víz,
melyet a fonók kisded bögrében a guzsaly nyeléhez
kötnek; de a bérben fonók borravalót is értenek
alatta, midőn az alkuban a nyálazót is kikötik. To-
vábbá ugyancsak valami ennivaló, melylyel a fonó-
ban a nők egymást kínálják, pl. pityóka, főtt török-
búza, alma stb.

NYALDOGAL, (nyal-d-og-ál) gyak. áth. m.
nyaldogál-t. Folytonosan, vagy gyakran nyal va-
lamit

56
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NYALDOOÁLÁS, (nyal-d-og-ál-ás) fn. tt. nyal-
dogáldt-t, ti>. —ok, harm. szr. —a. Folytonos vagy
gyakori nyálas.

NYALDOS, (nyal-dos) gyak. áth. m. nyaldos-
tam, —tál, —ott. Gyakorta vagy folytonosan nyal
valamit, pl. a víz a folyam partját.

NYALDOSÁS, (nyal-dos-ás) fa. tt. nyaldotá»-t,
tb. —ói. Cselekvés midőn valami valamit nyaldos.
V. 6. NYALDOS.

NYÁLYPOLYÁ8, (nyál-folyáe) ös«. fn. Száj-
betegség, midőn az embernek vagy más állatnak
nyála rendkívüli mennyiségben foly.

NYALJFALI, (nyali-fali) ősz. mű. Torkoskodó,
minden ételnemttt kóstolgató, ízlelgető'. A nyalófaló
igenévnek kicsinyített gúnyos módosulata.

NYALJNT, (nyal-in-t) önh. és áth. m. nyalint-ott,
pár. —t, htn. —ni v. —an». Futtában, hamarjában
s alig érintve nyal meg valamit.

NYALINTA, (nyal-in-t-a) mn. és fn. tt. nyalin-
tdt; 1. NYALÁNK.

NYALINTÁS, (nyal-in-t-ás) fn. tt. nyalintát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki v.
valami futtában s alig érintve nyal meg valamit

NYÁLITÓ, (nyál-it-ó) fn. Fonóknak adatni szo-
kott étel ital, hogy nyalok legyen tőle. Máskép:
nyalató.

NYALKA, (1) (nyal-og-a) mn. tt. nyalkát. Az ön-
áüólag nem divatozó nyalog ige részesülőjének átala-
kult módosulata nyalogó, nyaloga, nyalga, nyalka,
mint bugyogó bugyka, feo«egSfectke,loctogó loctka stb.
1) Molnár A. szerint ám. torkoskodó, tányérnyaló, ki
mindenütt nyalakodik. Jelenleg ezen értelemben nem
divatos. 2) Mai szokott ért. ki a nép nyelve szerint
magát kinyalta, kicsinosította, szépen kimosdott, ki-
fésfilködött, felöltözködött, egyszersmind rátartós,
hegyke, büszke. Nyalka legény. Úgy nép a katona,
ha nyalka. Nyalka leány, apacsa; rongyot nadrág,
nddpdlcta. (Km.). Nyalka marka. Ej ha ! bek nyalka !

NYALKA, (2) falu Győr m.; helyr. Nyalkára,
—n, —ról.

NYALKA, (nyalka v. nyál-og-a) fn. tt. nyálkát.
1) Nyulós, sikamlós nedv, mely az állati test nyál-
hártyáiból fejlik ki, s a közönséges nyálnál szívó-
sabb, milyenek a takony, turha. Mellet, torkot elfogó
nyalka. 2) Szélesb ért. nyálhoz hasonló, nyulós, vagy
sikamlós és ragadós nedv, mely némely, kivált roha-
dásnak induló állati és növényi testek fölszinét ta-
karja, pl. nyalka a peshedni kezdő húson, ételen. £
névnek ugyan kicsinyített alakja van; de talán in-
kább azon nevekhez sorozható, melyekben a ka ke
átalakult igeneves gó gS; mi szerint nyalka elemezve
annyi volna, mint nyálogó, nyaloga, azaz nyálkint
nyulongó, sikamló nedv.

NYÁLKAFÉREG, (nyalka-féreg) ősz. fn. Nyál-
kával bevont testű féreg. Különösen, mintegy nyolcz
httvelyknyi hosszú, s majdnem íVjnyi vastagságú si-
kamlós bélféreg, mely a halakba csúszván, azokat
egészen elsorvasztja. (Myzine glntínosa).

NYÁLKAHAJTÓ, (nyálka-hajtó) ősi. mn. Ami
az emberben fölösleg öszvegyült nyálkát kihajtja.
NyáUcahajtó merek.

NYÁLKAHAL, (nyalka-hal) őst. fn. Halnem,
melynek testét sürfi, sikamlós nyalka takarja. (Blen-
nius L.). Néhntt: ingerhal.

NYÁLKAH1NÁR, (nyálka-hinár) ősz. fn. A
vízfonalak neméhez tartozó növényfaj, melynek szá-
lai öszveviszsza egymásba szövődtek; tenyészik ár-
kokban és vízjárta helyeken. (Conferva reticulata).

NYÁLKALÁZ, (nyalka-láz) ősz. fn. A testet
elfogó nyálkától származó lázbetegség.

NYALKÁLKODIK, (nyal-og-a-al-kod-ik) k. m.
nyalkálkod-tam, —tál, — ott. Nyalkán, azaz csinosan,
hegykén viseli magát, s minden gondját csak erre
fordítja. Nagy váróiban nyaUeálkodik t kSlii a pétut.
V. ö. NYALKA.

NYALKÁN, (nyal-og-a-an) ih. Nyalka módon.
NYÁLKAS, (nyál ka-as) mn. tt nyalkáit, v.

—át, tb. —ak. Nyálkával bővelkedő, nyalkával el-
lepett Nyalkát mell, orr. Nyalkát út. Nyalkát tett*
férgek. Nyálkát bor, étel, hút. V. ö. NYALKA.

NYALKASÁG, (uyal-og a-sag) fn. tt, nyalka-
ság-ot, harm. szr. —a. A testnek és öltözetnek ékes-
getésében, csinosgatásában kitünőleg keresett tulaj-
donság, egyszersmind vele járni szokott rátartóaaág,
hegykeség. A nyalkaság az ízlés és műveltség fokai
szerint különféle, pl. más a divataracsok és katona-
tisztek, más a közkatonák, falusi snhanczok nyalka-
sága stb. V. ö. NYALKA.

NYALKÁBAN, (nyál-ka-as-an) ih. Nyalka* mi-
nőségben vagy állapotban.

NYÁLKÁSHAL, (nyálkás-hal) 1. NYÁLKA-
HAL.

NYÁLKÁSÍT, NYÁLKÁ8IT, (nyál-ka-an't)
áth. m. nyálkáttí-ott, pár. —t, htn. —wv. —ani.
Nyálkássá tesz valamit. Némely ételek elnyálkástíják
a mellet. Az e»8 mtgnyálkáttiotta a* utat. V. ö.
NYÁLKÁS.

NYÁLKÁSÍTÁS, NYÁLKÁSITÁS, (nyál-ka-
as-ít-ás) fn. tt nyáOcáttíát-t, tb. —ok, harm. sxr.
—a. Nyálkássá tevés.

NYÁLKÁSODÁS, (nyál-ka-as-od-ás) fn. tt
nyáUcatodát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapotvál-
tozás, midőn valamely test nyálkássá kezd lenni. V.
ö. NYÁLKÁS.

NYÁLKÁSODIK, (nyál-ka-as-od-ik) k. m. nyál-
kátodtam, —tál, —ott. Nyálkássá leszen, nyalka
fejlődik ki belőle, ellepi a nyálkaféle sikamlós, nyű-
lós, ragadós nedv. V. ö. NYÁLKÁS.

NYÁLKÁSSÁG, (nyál-ka-as-ság) fn. tt nyáOcat-
tág-ot, harm. szr. —a. Nyalkái állapota vagy tulaj-
donsága valamely testnek. V. ő. NYÁLKÁS.

NYÁLLIK, (nyál-l-ik v. nyár-1-ik) k. m. nydl-
l-ott, htn. —ám. Mondják állati vagy növényi tes-
tekről, illetőleg terményekről, midőn bizonyos érje-
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(lésnek vagy rothadásnak indulnak, s nyálféle nedv
fejlődik ki beletlök. Nyállik a tokáig áUÓ étel. Nyál-
lik a titttátalanul kezelt vagy meleg helyen tartott bor.
A dolog természete oda látszik mutatni, hogy ez igé-
nek gyöke vagy nyál, miért a némely vidékeken diva-
tozó nyárlik csak tájszólási kiejtés; vagy pedig itt a
,nyár' törzs nedvességet jelent; v. ö. NYÁRASODIK.

NYÁLMENET, (nyál-menet) ősz. fn. 1. NYÁL-
VEZETÉK.

NYÁLMIR1GY, (nyál-mirigy) ősz. fn. A száj-
nak belsejében azon mirigyek, melyek a nyálat ké-
szítik, és elválasztják, s melyekből az a szájba ki-
őmlik. Különösen ide tartoznak az áilmirigyek, fül-
mirigyek és nyelvmirigyek. (Glandulae salivales).

NYÁLMIR1GYKÖR, (nyál-mirigy-kór) ősz. fn.
Lovak betegsége, mely a nyálmirigyben szokott tá-
madni.

NYALÓ, (nyal-ó) mn. és fn. tt. nyaló-1. Job-
bara őszvetéve divatozik, s jelent személyt, ki tor-
kos módon eszik-iszik; vagy pedig magát lealacso-
nyítva bizeleg másoknak. Tányérnyaló. Ny alófaló.
V. ö. NYALÓCZ. Gúnyosan: tintanyaló ám. iródiák.
Vadászok nyelvén ,nyaló( jelenti a szarvasvad nyel-
vét (Lecker).

NYALÓCZ, (nyal-ó-cz) fn. tt. nyalóct-ot. Má-
soknak magát lealacsonyítva hízelgő. Aljas nyelven :
teggnyaló. V. ö. NYALÓ.

NYALOGAT, (nyal-og-at v. nyal-o-gat) gyak.
áth. m. nyalogat-tam, —tál, —olt, pár. nyalogatt.
Folytonosan vagy gyakran nyal valamit. A tehén
nyalogatja borját. A mactka a talpát nyalogatja. Az
Ökr9k nyalogatják a tót. A ki mesét metts, tíjjait nya-
logatja. (Km.). Tréfásan ám. csókolgat

NYALOGATÁS, (nyal-og-at-ás) fn. tt. nyalo-
gatát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori vagy foly-
tonos nyálas; csókolgatás. V. ö. NYAL, NYALOGAT.

NYALÓKA, (nyal-ó-ka.) mn. 1. NYALÁNK.
NYALÓSÓ, (nyaló-só) ősz. fn. Darab só, kősó,

melyet a barmok elé tesznek, hogy nyalják.
NYALÓSZER, (nyaló-szer) ősz. fn. 1. NYALAT.
NYÁLÖZÖN, (nyál-őzön) ősz. fn. 1. NYÁL-

FOLYÁS.
NYÁLSIPOLY, (nyál-sipoly) ősz. fa. Sipoly-

féle cső, vagy nyílás a nyálmirigyekben, melyen
nyál szivárog ki.

NYÁL8ZTVÁR, (nyál-szivar) ősz. fa. A nyál-
nak rendkívüli mennyiségben való szivárgása a nyál-
mirigyekből , kivált midőn ez orvosi szerek által
történik.

NYÁLVÉRÜ v. — VÉRÜ, (nyál-vérii) ősz. mn.
Hidegvért, lanyha, egykedvü, közÖnbös természetű.
(Pblegmaticus).

NYÁLVÉRÜSÉG, v. — VÉRÜSÉG, (nyál-vé-
rűség) ősz. fn. Hidegvérüség, lanyha, közonbös
természet, egykedvüség.

NYÁLVEZETÉK, (nyál-vezeték) ősz. fn. Azon
igen finom vékonyságú csövecskék, melyeken a nyál-
nedvek tovább szivárognak.
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NYÁLZÓ, (nyál-z-ó) mn. és fn. tt. nyákot. L.
NYÁLAZÓ, NYÁLITÓ.

NYÁM, elvont gyök, vagy inkább elavult fn.,
melyből névragozva lett nyámmal, és képzővel nyá-
mog, nyámándi. Eredeti jelentése, szájtátás, akár bá-
mulásból, akár tunyaságból, ostobaságból; s rokon-
ságban van azon nagy szósereggel, melyekben az ám
vagy ám alaphang szájtátásra vonatkozik, mint ámé,
ámúl, bámé, bámétt, bámul, bamba, mamlatt, mám-
mám, mámor stb. Különösen jelenti oly ember szájá-
nak tátogatását, ki lassan, ímmel-ámmal, kelletlenül
eszik, s húzogatja a száját, mivel az étel nem kell,
nem ízlik neki.

NYÁMÁNDI, (nyám-án-di) mn. tt nyámándi-t,
tb. — o*. Dunán túli tájszólás szerint, tátott szájú,
mamiasz, báva, gyáva, együgyü; továbbá, lassú, Is-
ten taszította. Nyámándi ember. A székelyeknél:
nyámi, nyámó, nyavietka. V. ö. NYÁMOG, NYÁM.

NYÁMI, (nyám-i) mn. tt. nyámi-t, tb. —ok.
L. NYÁMÁNDI.

NYÁMMAL, (nyám-val) ih., mely rendesen
iken'tve divatozik, nyimmel nyámmal, s ám. tunyán,
lassan, száját látogatva; különösen: kelletlenül rá-
gódva valamin. Nyimmel nyámmal betzéL, etnk.

NYÁMMOG, v. NYAMMOG, 1. NYÁMOG.
NYÁMOG, (nyám-og) önh. nyámog-tam, —tál,

— ott. Száját tunyán látogatja, midőn beszél, vagy
eszik. Nyámogva mondja ki a ttot. Nyámogva ettík,
mert nem tetszik neki az étel, vagy nincsen- étvágya.
V. ö. NYÁM.

NYÁMOGÁS, (nyám-og-ás) fn. tt nyámogát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki
nyámog.

NYANYA, 1. ANYA, és v. ö. NY betű.
NYÁNYÓ, (nyány-ó *•* nyám-ó v. nyám-n),

mn. tt nyámót. L. NYÁMÁNDI.
NYÁR, 1) elvont gyök nyargal szóban s való-

színűleg azonos jár igével. L. NYARGAL. 2) Nyár
névnek némely ragozások és képzéseknél ékvesztett
törzsöké, l. NYÁR fn.

NYÁR, (1) elvont törzsöké nyárs nónak, 1. ezt
NYÁR, (2), fn. tt nyarai, tb. —dk. Röviden

hangzik némely személy ragok és képzők előtt is, mint:
nyaram, nyarad, nyara stb. nyarai, nyaranta, nya-
ratttaka. 1) Mint a télnek egyenes, és szokott el-
lentéte, jelenti az évnek azon időszakát, mely alatt
tartósabb és nagyobb fokú melegség uralkodik, a
növények tenyésznek, s gyümölcsőznek. A szójárá-
sokban és közmondásokban a tél és nyár mint égése
év, vagyis az egész évnek megfelelő időrészek emlit-
tetnek, pl. hét tél hit nyár megválatttja, (km.),
azaz eldönti, ha jó vagy rosz-e; hét tél hit nyár
próbálja meg őket (t. i. a házastársakat Km.).
A ki nyáron nem gyűjt, télen kevttet fűt, vagy: télen
agg ebtll bánkódik. (Km.). Nyárban ttakgatja a tűi
tubát. (Km.). Télen nyáron könnyen él. 2) Szűkebb
ért az éjszaki félgömbön, nevezetesen a mérsékelt
égöv alatt, három hónapi időszak az úgynevezett

56*
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nyári uapfordulaltól az őszi éjnapegyenletig, vagyis
körülbelül június 21-től september hason tiju napjáig,
midőn a nap látszólagosan a rák, orozlán, és szűz
csillagzatait bejárja. Ennél fogra ujabb nevezet sze-
rint, minthogy a nyár júniusban kezdődik, a június
nyárelő, a július nyárhó, az augustus nyárutó. Régente
a nyár .első részét feojw-nak nevezték, honnan kajsti
baraczk, sárga baraczk, mely júliusban érik, kiilön-
böztetésül az Stti baraczktól. Nyár ketdete, nyár ko-
sepe, v. dertka, nyár vége. Meleg, forró, száraz, ned-
vei, e»Si nyár. Nyáron aratni.

„Azt énekli a kis madár:
„„Az életben egyszer van nyár

S mikor eltöltőd a nyarat,
Csak a száraz lombja marad.""

Szász Károly.

Mi e szónak elemzését és eredeti jelentését
illeti, valószínű, hogy eleinte rövid volt: nyár, mert
ma is az általános szabályok szerént az önhangzóval
kezdődő ragok és képzők előtt többnyire röviden
hangzik. Értelemre és haiigra legközelebb áll hozzá
a török jaz (minthogy a törökben r és t könnyen
fölcseréltetnek). Rokon még vele a tavaszt jelentő
hellén tag, és szláv jár, járó; továbbá a német Jahr,
mely ugyan mai szokás szerint egész évszakot jelent,
de, mint Adelnng állítja, hajdani értelme nyár volt,
s Ár alakban létezett, mely a régi német nyelvjárá-
sokban aratást jelentett, miszerint a nyarat az ara-
tástól nevezték volna el. A görögben is a &ÍQOS nyár
és aratás. Ily mind fogalmi, mind hangbeli rokonság
létezik a magyar nyár és araiái között is, melyek-
nek közgyökük: ár v. őr. melyből lett arat, őrt, és
amely « előtéttel megvan a tarol, saruból, s t előtét-
tel a tarol igében. Ily előtétnek tekinthető ,nyár'
szóban az ny vagyis ni (ám. mutató) a honnan mar,
v. njar v. nyár v. megnyujtva nyár mintegy mutatója
az aratásnak. Más elemzéssel az ny lehet ám. no'
(ige), honnan nyár annyi volna, mint nő-ár t i. a nö-
vésnek, tenyészésnek árja, özöne, bősége. Egyébiránt
kUlönös figyelmet érdemel az arab : nár, mely tüzet,
és ntír, mely meleget, továbbá a mongol naran, mely
napot jelent s ezek szerént a lényeges r hangban a
,tttz' (pír) vagy ,meleg értelme rejlenek.

NYÁR, (3), fn. tt. nyárt, tb. rák. L. NYÁRFA.
NYARAD, falu Ung m. ; helyr. Nyarád-ra,

— ön, —ról.
NYARAD, falu Győr m.; helyr. Nyárad-ra,

— ön, —ról.
NYARAD, falu Veszprém, m.; FELSŐ — , ME-

ZŐ— faluk Borsod, KIS—, NAGY— Baranya m.;
helyr. Nyárád-ra. —ön, —ról.

NYÁRÁDTÓ, erdélyi falu Maros az.; helyr.
Nyárádtó-ra, —n, —ról.

NYARAL, (nyar-al) önh. m. nyaral-t. Bizonyos
helyen tölti a nyarat. Az urak falun tteretnek nyaral-
ni, városban telelni. A gulyák nálad tg alatt a me-
zőn nyaralnak. PürdOben nyaralni.

NYARALÁS, (nyar-al-ás) fn. tt nyaraláe-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. A nyárnak bizonyos helyen
töltése.

NYARALÓ, (nyar-al-ó) mn. tt. nyaraló-t. 1) A
nyarat bizonyos helyen töltő. Pusztán nyaraló nyájak,
csordák. Fürdőben, falun nyaraló urak. 2) Ahol »
nyarat tölteni szokták. Nyaraló hely, nyaraló hős. Ez
értelemben egyszerűen főnévül is használtatik, a la-
tiu ,villa' értelmében. Nyaralóban lakni.

NYARANKÉNT, (nyar-an-ként) ih. Nyárról
nyárra, egyik nyárról a másikra, több nyáron. Kü-
lönbözik : nyaranta, mint naponként = napról nap-
ra, és naponta = napon át.

NYARANTA, (nyár-an-t-a), ih. Nyári időben,
azalatt, mig a nyár tart. Nyaranta falun látni, filr-
dSben mulatni. Képzésre nézve hasonló a hajdanta, ré-
gente, naponta, határzókhoz, s valamint akét első talbő-
ségből még n hangot is vesz föl, hajdanion, régaUe*,
hasonlóan mondják ezt is: nyaranían. Másképen :
nyaratszaka. Különbözik: nyaranként.

NYÁR ÁS, (nyár-as) mn. tt. nyárat-t v. —át,
tb. —ak.l) Nyárfákkal bővelkedő, benőtt Nyara*
vidék, erdS, vianeüék. Mint önálló főnév tárgye*et-
ben nyárast, tb. nyárotok, s jelent nyárfaerdőt, mint
szilát, füzei, nyírei szil-, fűz-, nyirerdőt 2) A borra
értve ám. nyulós; v. ö. NYÁRASODIK.

NYÁRASD,ALSÓ—,mvár., FELSŐ—,TÓS—
faluk Pozsony m.; helyr. Nyaraidéra, —ön, —ról.

NYÁRASODIK, (nyár-as-od-ik) k. m. nyára-
tod-tam, —tál, —ott. Mondják borról, midőn elrom-
lik, s nynlóssá leszen. Ezen ige vagy hangváltozattal
ám. nyálatodik, vagy gyöke nyár nem más, mint az
átalakult és nedvet jelentő nyir ; m áskép: nyárlik,
nyállik. V. ö. NYÁRFA.

NYÁRASPATAKA, erdélyi fala F.-Fehér m.
helyr. —pataká-ra, —n, —ról.

NYARATSZAKA, (nyarat-szaka) ősz. ih. Nyár
folytában, azon idő alatt, mig a nyár tart Képzésre
hasonlók hozzá a napotttajca, teleiszaka, heietfxaka,
éjtttaka, melyek eredetikép vagy napont-, nyarant-,
hetent-, telent-, éjenttsaka voltak, s ezekből keletkezett
napott, nyaralt, heteit, telelt, éjett, s egyszerűen napot,
nyarat-, hetet-, telel-, #<szaka; ilyenek: AOMMOKÍ,
hoszszatt, hotzszat; alant, alatt; innen, inneni, innét; on-
nan, onnant, onnét, onnat stb.; vagy pedig az át, ét,
szórag az idő szóból módosult; minthogy az utána
következő ,szaka' birtokragozott viszonyban áll. V.
ö. NAPOTSZAKA.

NYÁREGYHÁZA, puszta Pest m. helyr. —egy-
házá-ra, —n, —ról.

NYÁRELŐ, (nyár-élő) ősz. fn. Június hava,
l melyben a nyár kezdődik. Máskép: Sttnt Iván hó,
' v. hava.
[ NYÁRFA, (nyár-fa) ősz. fn. A kétlakiak sere-

géből és hathímesek rendéből való fanövény neme.
Hímvirágának barkája hengeres vagy tojásdad, pik-
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kelyei egy virágnak, rongyos szélüek, bokrétája visz-
azás, kúpos, kajsza szájú. Anyavirágának barkája
éa bokrétája, mint a hímé; bibéje négy ága, tokja
két rekeszü, tnagvai koszorúsak. (Populus). Neveze-
tesebb fajai: fehér, szőke, rezgS, f ekeié, jegenye nyárfa.

Minthogy a nyárfák leginkább a nyirkos, vize-
nyős helyeket kedvelik, valószínűnek látszik, hogy a
nyár szóban a nedvesség alapfogalma rejlik, mely-
nek vékony hangon megfelel a nedvet jelentő nyír a
nyírfa, nyirok, nyirkot szókban, t. i. az i így válta-
kozik á hanggal az ír és ár szókban is, melyek mint
folyékony valamit jelentő szók szintén rokonok. V.
ö. NYÍR fa.

NYÁRFALEVÉL, (nyár-fa-levél) ősz. fű. lásd
NYÁBLEVEL.

NYÁRPÁS, (nyár-fás) ősz. mn. 1. NYÁRAS, 1).
NYÁRFORDULAT, (nyár-fordulat), NYÁR-

FORDULÓ, (nyár-forduló) 1. NAPFORDULAT.
NYARGAL, (nyar-og-al) önh. m. nyargal-1.

Mondják különösen lóról, vagy más hátas állatról,
midőn vágtatva fut, tehát különbözik tőle a lassúbb
futást jelentő üget vagy táptól (trappén), vagy koctog,
vagy porotkál. Nyargal az ember is, midőn az így
fotó hátas állaton fii. Délcteg paripán nyargalni. Se-
beten nyargalni. Kinyargalni a metöre. Némely ige-
kötökkel tárgyesetes neveket vonz. Benyargalni a
putttát. A cakót körülnyargalja a meneti.

„Roppant sereg előtt
Távol a sík mezőt
Szélylyel nyargalják, nézik."

Balassa B.

Szélesb ért. mondják más sebesen futkosó, ló mód-
jára szaladgáló állatokról, és gyalog emberről is,
midőn szaladgál, vagy ügető léptekkel siet valahová.
Székely tájszólás szerint nyarkal v. nyargal ám. jár-
kál. (Gyarmathi Sámuel). Molnár Albert szótárában
jargal ám. futkos, szaladgál.

„Nagy bőséggel ugyan nyilván jargal az
hamisság."

Horváth András a XVI. században.

És így legvalószínűbb, hogy a nyargal ennek csak
módosított alakja, s eredetileg Jár' gyöktől szárma-
zott. Költői képes nyelvben mondják a sebesen to-
luló főrgetegről, szélről, felhőről, hullámokról is.
Gúnyosan, nyargal az ember ette, midőn más-más
tárgyra ugrál, midőn szeleverdiskedik.

NYARGALÁS, (nyar-og-al-ás) fn. tt. nyarga-
lá«-l, tb. — ok, harm. szr. — o. Sebes vágtató futás,
szaladgálás, különösen a hátas állatnak futása, ille-
tőleg a rajta ülő általi futtatása. Nyargalásban kifá-
radni, kifáratztani a lovat. V. ö. NYARGAL.

NYARGALÁST, helyesebben : NYARGAL-
VÁST, (nyar-og al-va-as-t) ih. Sebes vágtató falasban
vagy futás által.

NYARGALÁSZ, (nyar-og-al-ász) önh. m. nyár-
galász-lam, —tál, —ott, pár. —«z. Ide-oda, gyakran,

vagy folytonosan nyargal; száguldoz. Az előőrsök a
tábor elölt nyargaldsznak.

NYARGALÓ, (nyar-og-al-ó) mn. és fn. tt. nyár-
galó-t. 1) Nyargalva, vágtatva futkosó, szaladgáló.
A nyargaló paripák dobogósa távolra dhallik. Átv. ért
nyargaló ttél, förgeteg, hullámok. 2) Némely vidéken
azon díj, melyet a lovas pandúrnak fizetnek az elfo-
gott gyanús emberért, vagy a kerülőnek a behajtott
marháért.

NYARGALÓCZ, (nyar-og-al-ócz) fii. tt nyár-
galócz-ot. L. IRAMSZARVAS.

NYARGALÓCZI, (nyar-og-al-ócz-i) fn. tt nyar-
galócei-t, tb. —o*. Gúnyneve az oly embernek, ki
mindenfelé lót-fnt.

NYARGALÓDZÁS, (nyar-og-al-ód-oz-ás) fa.
tt. nyargalódxát-t, tb. —ói, harm. szr. —a. Nyar-
galva futkosás, szaladgálás, száguldozás.

NYARGALÓDZIK, (nyar-og-al-ó-d-oz-ik) k. m.
nyargalódt-tam, —tál, —ott. Gyakran, folytonosan
nyargal; száguldoz, portyázik, ideoda lótfnt,szaladgál.

NYARGONCZ, (nyar-og-oncz) fa. tt nyargon-
cz-ol. Lovas hírnök, különösen ki a csatamezőn az
illető vezér parancsait, rendeleteit hordja, s viszont
híreket, tudósításokat hoz.

N YÁRHÓ, x (nyár-hó) ősz. fa. Juliiig v. Sz. Ja-
kab hó v. hava.

NYÁRI, (1), (nyár-i) mn. tt nyári-t, tb. — ok.
Általán mi a nyárra vonatkozik, azzal viszonyban
áll, stb. 1) A mi nyáron terem, tenyészik. Nyári vi-
rágok, gyümi)lctök. zöldségek. Nyári ttarvat, gyön-
gébb testalkata szarvas, mely jó legelőn júliusban
már felhízott (Bérczy K.). 2) Nyárra való, mit nyári
időben használnak. Ny ári ruha. Nyári lak, tzoba, pa-
lota. 3) Nyárszakot tevő. Nyári évnegyed, nyári hó-
napok, nyári napok. V. ö. NYÁR, (2).

NYÁRI, (2), puszták Somogy és Tolna m.
helyr. Nyári-ba, —bán, —bél.

NYÁRIAS, (nyár-i-as) mn. tt. nyáriat-t v. — át,
tb. — ok. 1) Az idő mérsékletére vonatkozva olyan,
mint nyáron szokott lenni. Nyárias langy, meleg napok.
Nyárias időjárás. 2) Nyáron divatozó. Nyárias
oltOzet.

NYÁRIASAN, (nyár-i-as-an) ih. 1. NYÁRILAG.
NYÁRILAG, (nyár-i-lag) ih. Nyári módon, úgy

mint nyáron szokás. Nyárílag öltözködni.
j NYARJASVÖLGY, puszta Nógrád m.; helyr.
! —vtSlgy-re, —Ön, —röl.
\ NYÁRJEGY, (nyár-jegy) ősz. fa. A barkörben
i azon csillagjegyek, melyeken a nap nyári idő alatt
' általmegy, úgymint a rák, az orotlán, és a seüz.
] NYARKAL, 1. NYARGAL.

NYÁRLEVÉL, (nyár-levél) ősz. fa. A nyárfá-
i nak levele, különösen a rezgő nyárfáé, melyet költői
• nyelvben a félelem és remegős jelképéül használnak.

Reszket, mint a nyárlevél.
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„Hiszen no, csendes este van,
Nincsen semmi szél,
Mégis hogyan, hogyan rezeg
A nyárlevél. Csokonai.

NYÁELIK, (nyár-1-ik) k. 1. NYÁLLIK.
NYÁHLÓ, falu Bihar m.; ALSÓ—, FELSŐ—,

CSÖMÖBLŐ—, KÉKES—, érd. falok Doboka m.;
helyr. Nyárló-ra, —n, —ról.

NYÁRLOMB, (nyár-lomb) ősz. fű. A nyárfá-
nak lombja.

NYÁRLOTT, (nyár-1-ott) mn. tt. nyárlott-at.
Borról mondják, midőn a melegségtől megromlott s
megnyálasodott. V. ö. NYÁLLIK.

NYÁROL, (nyár-ol) áth. m. nyárol-t. Forgatót
vagy keverőt szánt, mi rendesen július és augustus
hóban történik.

NYÁRON, (nyár-on) ih. Nyári időben, mikor
nyár van. Nyáron hét eutendeig, gdnymondat. Tanult
S i» nyáron két ttttendeig.

„Télen, nyáron pusztán az én lakásom."
Népdal, Tompától.

NYARONTA, 1. NYARANTA.
NYÁRRA (nyár-ra), ih. Nyári időre, akkorra,

midőn nyár volt vagy lesz ; továbbá : nyáron, nyári
időben. Valamit jövő nyárra halatttani. Még a múlt
nyárra igérketett, » e* idén tem jött el. Jövti nyárra
fürdőbe megyek.

NYÁRS, (nyár-s) fn. tt nyártat, barin. szr. —a.
Hoszszu, vékony s hegyes eszköz, mely különösen
arra való, hogy valamibe szarják. Konyhai nyárt,
melyre a sütni való húst, vagy más eleséget ráhúz-
zák, s a tűzre tartják. Nyárton stílt étibe, lúd, récte,
malac*. Nyárton pirított nalor.na, kenyérttelet, kuko-
ricta. Vas nyárt, fa nyárt. Nem állja meg tterdék
a nyártat. (Km.) Jelent hegyes karót is fából, mely-
re a vad századokban büntetésül vagy kinzásul em-
bereket is húztak. Kiált, ordít, mint a kit nyársra
hútnak. Aljas népnyelven oly emberről, ki igen me-
revfiit feszes testtel jár, azt mondják, hogy nyárs
van az alfelében, vagy: mintha nyársat nyelt volna
el. Volt ilyforma hegyes fegyver is, melyet nyársge-
relynek hívtak.

Ha a .nyárs' szóban alapfogaimul a hegyessé-
get, szurósságot veszszttk, úgy rokonságban van a
hegyes ssuró eszközt jelentő ár v. drr, továbbá a dár-
da, és a szeges kárt szókkal, miszerint nyárt ám. árt,
azaz árat, az ny a főfogalmat szinte nevelvén, mint
nyír, nyírt (nedv), és nyír, nyirkai (metsz). V. ö.
NYÍR fn. és ige. Alaphangra megegyezik vele a latin
veru.

NYÁRSAL, (uyár-s-al) áth. ín. nyártal-t. Vala-
mit nyársra húz. A hntt megtótni, atután nyargalni.
Továbbá hegyes karóra húz valakit. V. ö. NYÁRS.

NYÁRSALÁVALÓ, (nyárs-alá-való) ősz. fn.
Tepazi, melyet a nyársra húzott s tűzhöz tett hús
alá tesznek, hogy a lecsepegő zsírt felfogja.

NYÁRSAPÁT, puszta Pert m.; helyr. — apát-
ra, —ön, —ról.

NYÁRS-ARDÓ, fala Sáros m.; helyr. —ArdÁ-
ra, —», —ról.

NYÁRSFORGATÓ, (nyárs-forgató) ön. fn. 1)
Személy a konyhán, ki a felszerelt nyársat a tűznél
forgatja. 2) Keréken forgó konyhai eszköz, mely a
bele alkalmazóit nyársat hajtja. Mindkettő máskép:
pectenyeforgató.

NYÁRSGERELY, (nyárs-gerely) ősz fn. Régi
fegyvernem, mely a közönséges nyárshoz hasonlított,
melyet az ellenség ellen kilökni szoktak, s a nyelén
levő szíjnál fogva ismét visszarántottak. Máskép: haj-
tó vagy vetödárda. Szabó Dávid szerént jelent spé-
kelő azaz szalonna-fQző tűt is.

NYÁRSLÁB, (nyárs-láb) ősz. fn. Úgynevezett
macskák .vagy bakok a tűzhelyen, melyekre a nyár-
sat fektetik. V. ö. MACSKA.

NYÁRSLEPÉNY, (nyárs-lepény) őaz. fn. Nyár-
son vagyis dorongon pirított és sütött lepényféle sü-
temény ; máskép: dorongfánk.

NYÁRSTARTÓ, (nyárs-tartó) ősz. fn. lásd
NYÁRSLÁB.

NYÁRSZAK, (nyár-szak) őst. fn. Az érnek
azon szaka, midőn nyár van ; jobb hangzással: nyári
ttok.

NYÁRSZEG, falu Bihar m.; helyr. Nyártfégre,
—én, —röl.

NYÁRSZÓ, erdélyi falu Kolos m.; helyr. ffyér-
ttó-ra, —n, —ról.

NYÁRUTÓ, (nyár-utó) ősz. fn. Angustns hava,
máskép : Kitatttony hava. V. ő. NAPTÁR.

NYÁS, 1. NYÁRS. Tájdivatos tanya kiejtés, mint
a boré helyett bős (bottörö szóban), hárs helyett hát,
tárt helyett tát.

NYÁSKÁL, (nyá-as-g-a-al) ősz. mn. nyáikál-t.
L. NYÁSKÁLÓDIK.

NYÁSKÁLÁS, (nyá-as-g-a-al-ás) fn. tt. *yátká-
láa-t, tb. —ok. L. NYÁSKÁLODÁS.

NYÁSKÁLÓDÁ8, (nyá-as-g-a-al-ó-d-ás) fa. tt
nyátkálódát-t, tb. —ok. Kényeztetett gyermekek
nyafogása vagy nagyobbaknál ily gyermekes nyfigö-
lődés.

NYÁSKÁLÓDIK, (nyá-as-g-a-al-ó-d-ik) belsz.
m. nydskálód-tam, —tál, —ott. Leginkább nyafogó,
anyás, kényeztetett kis gyermekről mondják, midőn
anyja ölébe kéredzik stb. Nagyobbakról mondják,
midőn ily gyermeki módra nyűgölödnek, feszenge-
nék. Alaphangja nyá rokonnak látszik az idétlen
gyermeksirást jelentő nyaf, nyif, nyáv gyökökkel. A
tájszótárban: nyátkolódik.

NYÁSKOLÓDIK, (nyá-as-og-ol-ó-d-ik) k. m.
nyáskolód-tam, —tál, —ott. L. NYÁSKÁLÓDIK.

NYÁSKOTOL, (nyá-ae-og-ot-ol) önh. m. nyát-
kotolt. L. NYÁSKÁLÓDIK.
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NYASLAT, (nyas-ol-at) önh. nyatlat-tam, —tál,
— ott. Gyarmathi Sámuel szerént ám. járkál, peslet.
A suhogó hangú nyat gyök hangutánzónak és oeon
szóval hangáttétel által rokonnak látszik.

NYÁSS, tájdivatos, nyár* helyett; 1. ezt.
NYASSÁN, ih. Él e szóval Faludi egyik pász-

tori versében: „ Csikorgó nádsíppal kínoztad verse-
det, Nyassán pörjén (pőrén) mondád nyálas éneke-
det. Talán ám. nydmosan vagyis nyámogva, azaz,
minden költői tűz nélkül, 8 ekkor a pőrén átv. ért
annyi volna, mint költői dísz, költői ékesség nélkül.

NYAV, elvont gyöke nyavodilc, és ha ügy tet-
szik, nyavalya,nyavalyog szóknak; rokon nya/gyökkel.

NYAV, macskahang, melyből nyávog, nyávogát
erednek. Emberre, különösen gyermekre alkalmazva
jelent bizonyos síró, kérő hangot, melyhez legköze-
lebb áll a nya/, nyafog, és a macskahang miau.

NYAVALYA, (ne-vola v. nyaf-aly-a?) fn. tt.
nyavalyái. Azon szók közé tartozik, melyek értelme
korszakról korszakra megváltozott. A Bécsi és Műn- i e]vont

vala; mert a régi nyelvben vol v. val annyit tett,
mint vanol azaz van neki (babét), és valál ám. pos-
sessio; honnan az igeuév voló v. való ám. habens,
possidena, és a vola v. vala ám. possessio, mint ctal,
ctalé, ctala ; tzttl, szülő, ttüle ; ül, üló, illa stb. tehát
nevola v. nevala ám. ntm-vola, nemvala, nem-birtok,
non-possessio (Unvermögen, Mittellosigkeit), és ne-
voláe, neoalát ám. non habens, non possideus, sze-
gény, szűkölködő. Végre hangrend szerint lett naoa-
la, nyavalya, mint teha, soha, seAol, tohol; tehonnai,
sohonnai. Ezen elemzés szerint a nyavalya első ere-
deti értelme : szükölködés, vagyontalanság. Mivel pe-
dig a szükölködéWl karöltve szokott járni a nyomo-
rúság: innen szélesb átv. ért. jelenteni ke/dcttnyoroortí
állapotot, és ez volt a történet szerint közvetlenül ki-
folyó második jelentése. Végre minthogy a nyomora
állapot mind a testet, mind a. lelket elgyengíti, s
gyakran beteggé is teszi, harmadik, még ujabb köz-
vetett értelme : kórság, betegség. A föntebb! elemzés
mellett figyelmet érdemel azon nézet is, hogy nyav

cheni codexekben nyavalya ám. a latin penuria, te-
hát szegénység, vagyontalanság, eleséghiány, pél-
dául Mark. XII. fejezetében; így midőn Lukács
evangyeliomában a Vulgata így szól: ét coepit egere,
ezt a Müncheni codex így fordítja: és ketde nyavaly-
gaiúa, ami Pestinél: stiticSlködni. Ezen korszakban
tehát a nyavalya jelentett szükölködést. Pesti G4-
bornál,maga a .nyavalya* szó ám. baj, nyugtalanság.
„Inkább akarom bátorsággal az én kévésemet, hogy
nem mint ennyi nyavalyával az te sokadat. (IX. me-

é„ „yaf (nyafog szóban)
azonosuak tekinthető, mit igazolni látszik a nyavalyog
(nyafalyog) származék, a midőn a nevolát szó Mar-
git életében, inkább csak tájszólásból eredeti volna.

NYAVALYÁD, falu Szála m.; helyr. Nyavalyád-
ra, —n, —ról.

NYAVALYÁS, (ne-vola-ás) mn. tt. nyavalydt-t
v. —át, tb. —a*. 1) Legrégibb ért szegénységben,
szükölködésben élő. Hogy szegényeket, özvegyeket, ár-
vákat ét ilyenféle necolátokat oltalmazna. (Margit le-
gend. budai kiadása.) 2) Ujabb jelentéssel nyomora.

.eazvároai és mezei egérről). Ugyanő nála a II. l Oh te nyavalyái /3)Mai közszokás szerént ám .betege.,
mesében .nyavalyás' ám gyönge: „Ha az hatalmas kor8agog kö]önöfle„, „yavalyatörös. V. ő. NYA-
gonoszt akar tenni, Köni (könnyű) az nyavalyáshoz l y^LYA
hamis okot lelni." Molnár A. szótárában már ám. mi- | ' NYAVALYÁSFALVA, érd. falu Hunyad m.,
teria, aerumna, azaz nyomoruság, és nyavalyát miser, ! he,yv _faivá.ra^ _B( _,.rfíi

aerumnosus, németül: elend, arm, azaz nyomorú és NYAVALYÁSKODÁS, (ne-vola-as-kod-ás) fn.
szegény. A görög bölcsek jeles mondádban is: „Egy n 9Vawj/táAoMrít tb. —ok, harm. ssr. -a. öyak-
hálaadatlan minden nyavalyásoknak árt." (Toldy P. l ran eléfordllló) vagy folytonosan tartó nyavalya* ál-
kiadása 282. L). Az újabb korban pedig ám. beteg- ,apot( Iievezete8en betegeskedés. Nyavalyátkoddta
•ég. .Nyavalygok' szónál már Molnár A. is az ,aeg- , mía(( nem doigozhatijc, V. ö. NYAVALYÁS,
roto' szót szintén felhozta. Ragadót nyavalya. Rőt- ( NYAVALYÁSKODIK, (ne-vola-as-kod-ik) k.
hatníó nyavalya. Nehé* nyavalya. Kötöntéget nyava- , m nyavajyátkod.tamt -tál, -ott. Gyakorta, vagy
Jya. Könnyen felejti az ember a mát nyavalyáját. ' folytonogan „yavalyá* állapotban szenved,
(Km.). KM legjobban érzi a maga nyavalyáját. (Km.).
Nyavalyád ninet, bibét keretit. (Km.). Töri a nyava-
lya; v. ö. NYAVALYATÖRÉS.

E szónak eredetét és eredeti jelentését földeríti
a Margit életében előforduló nevol-át és nevolatágot,
melyek a nevola törzsből erednek, s értelmök : nya-
valyát, nyavalyatágot,'tau szegény, szűkölködő, mint
az eredeti szövegből kitetszik. Egy 1569-iki levél-
ben is olvassuk: „Ne hagyon (hagyjon) te n(agysá-
god) ez nagy inséghes nevoljába (nevolyába) vesz-
nem, császár rabsághába vagyok. (Szalay Á. 400.

1.). Ez alapértelemből kiindulva okszerűleg állít-m
hatni, hogy a nevola öszvetett szó, melynek első ré-
sie a tagadó ne, a második a birtokot jelentő vola v.

nyava-
lyog, különösen : betegeskedik. V. ö. NYAVALYA,
NYAVALYÁS.

' NYAVALYÁSSÁG, (ne-vola-as-ság) fn. tt nya-
valyáttág-ot, harm. szr. —a. Régi ért. szegénység,
nyomoruság. Mai ért. beteges, sinlődő állapot, vagy
tulajdonság. V. ö. NYAVALYA, NYAVALYÁS.

XYAVALYÁS8ÁGOS, (ne-vola-as-ság-os) mn.
tt. nyavalyáttágot-l v. —át, tb. —ak. Molnár A.
szerint nyomorúságos, ínséges.

NYAVALYÁSUL, (ne-vola-as-ul) ih. Régies
értelemben ám. szegényül, szegényesen, szükölködő-
leg, nyomorúan.Újabb jelentéssel: betegesen, sinlődve.

NYAVALYATÖRÉS, (nyavalya-törés) ősz. fn.
1. NEHÉZKÓRSÁG.
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NYAVALYATÖRŐS (nyavalya-törős) ősz. mn.
Kit azon nyavalya tör, azaz gyötör, bánt, melyet ne-
hézkóraágnak neveznek. V. ö. NEHÉZKÓRSÁG.

NYAVALYGÁS, (ne-val-og-ás), fa. tt. nyavaly
gát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn va-
laki nyavalyog; ínségben szenvedés; sinlődés, bete-
geskedés.

NYAVALYODIK, (ne-vol-od-ik) k. m. nyava-
lyogtam, —tál, —ott. Szegényedik, nyomorodik, be-
tegedik. Egemen elnyavalyodik. Valamire nyavalyodni
ám. szükségből, szegénységből rászorulni, s megfelel
neki a fordított fanyalodik.

NYAVALYOG, (nyaval-og, v. nyavalyog) önh.
és gyak. m. nyavalyog-tam, v. nyavalygottam, nya-
valygottál, nyavalygott,htn. —niv.nyavalygniv.nya-
valygani. ínségben, szükségben szenved, nyomorog;
továbbá: betegeskedik, sínlődik. Ez igében a törzs-
névnek véghangzója a képző előtt elmarad, mint a
tinta szóé, midőn lesz belőle tintogat; vagy pedig
nyavalyog ám. nyafalyog. V. ö. NYAVALYA.

NYAVICZKA (nyav-iczka) mn. tt nyaviczkát,
L. NYÁMÁNDI; és v. ö. NYAVALYOG, NYI-
VÁCZKA.

NYAVODIK, (nyav-od-ik) k. m. nyavod-tam,
—tál, —ott. Szabó Dávidnál ám. nyomorodik. Egé-
sttn elnyavodt. (Sz. D.)

NYÁVOG, (nyav-og) önh. m. nyávog-tam, —tál,
—ott. Tulajd. ért. macskáról mondják, midőn nyáv
v. miáv, miau, hangon siránkozik. Rokon hozzá a
magyarban a gyermekes nyafog, más nyelvekben,
melyek szintén ezen hangot utánozzák, a német miauén
v. maven, finn nauvun stb.

NYÁVOGÁS, (nyáv-og-ás) fa. tt. nyáoogát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. A siránkozó vagy kérő
macskának nyáv nyáv hangon szólása. Rokona a
gyermekes nyafogd*.

—NYE, v. —NYÉ, v. -NE, —NÉ, mint-
hogy az ny jele nem mindig van kitéve ; egyébiránt
éles é- vagy pedig hosszú I-vel. Régies alakú a mai
-nyí, mint mennyiséget jelentő képző értelmében.
„Menye (v. méné = mennyi) béresek bővelködnek
kenyerekkel én atyám házában." (Müncheni codex.
Lukács XV.). „Menye ideiglen e világon vagyok."
(Ugyanott, János IX.). „Menyével (v. ménével =
mennyivel) tartozol én uramnakh." (U. o. Lukács
XVI.). „Menyészer akartam te fiaidat egybegyüjte-
nem." (U. o. Lukács XIIL). „Ki vala hatvan l*b
földnye" (azaz földnyire. U. o. Lukács XXIV.). „És
« eltávozék ő tőllök egy kő hagy ej leányé" (azaz ha-
gyitásnyira. U. o. Lukács XXII.). „Négyszegő kö-
vekből és faragottakból raká ő köfalit hetven könyök-
letnye magasságban, és szélességét harmincz könyök-
letnye, ő tornyit kedég veté száz könyökletnye ma-
gasságba." (Bécsi codex. Judith).

„Örömekben hősek az egész étszaka
Csak egy mákszömnyét is nem aludtak vala.u

Temesvári István deék. 1569-ben.
(Thaly K. gyűjt.).

A székely tájszólásban még ma is feltalálható: „Tá-
vúiról repül egy sas, a 'kinek a szájából a láng hét
ölnyérc szakad." (Kriza J. Vadrózsák. 400. L). L.
—NYI.

NYEP, elvont hangutánzó gyöke nyefég, nyeft
szóknak. Vastaghangon nyaf, éles hangon: nyif.

NYEPE, (nyef-e) I. NYIPA.
NYEFÉG, (nyef-ég), önh. m. nyefég-tem, —tű,

—(tt. Mondják kényes, síró gyermekről, midőn nyef
ny«/-féle hangon jelenti ki nem tetszését, fájdalmát,
panaszát. Hangváltozattal: nyafog, nyifeg, nyifog.
Továbbá ám. értelmetlen önhangon nyög ki valamit,
honnan nyefe v. tiyifa ám. orron beszélő.

NYEFÉGÉS, (nyef-ég-és) fa. tt. nyefcgét-t, tb.
— ék. harm. szr. —e. A gyermek sírásának azon ne-

j me, midőn nyef-nyef hangon panaszkodik ; további
orron való értelmetlen szóhang; máskép : nyifogát,
nyafogó*.

NYEG, elvont gyöke nyegle szónak. Azonos ntg
gyökkel negéd szóban. V. ö. NYEGLE és NEGÉD.

NYÉG, Molnár Albertnél és székelyesen ám.
nyög; 1. ezt.

—NYEG v. —NYIG, némely szójárásban pl.
a székelyeknél, öszvetett képző: nye-ég v. nyi-ig egy-
szerű képzőkből, pl. hajtátnyég = hajtásnyiig. (Kriza
János.)

NYÉGERFALVA, erdélyi falu Belső-Szolnok
m.; helyr. —falvá-ra, —n, —ról.

NYEGGET, NYEGGETÉS, 1. NYEKGET,
NYEKGETÉS.

NYEGLE, (nyeg-el-e) mn. tt. nyeglét, tb. nyeg-
lék. Ujabb időben a franczía charlatan, német Marti-
schreier kifejezésére divatba hozott szó. 1) Szélesb
ért. valamely jelességekkel, előnyökkel kérkedő, di-
csekedő, magát hányóvető, fitogtató. 2) Különösen
mondják oly orvosokról és sebészekről, kik tudomá-
nyukat, ügyességüket, gyógyszereiket úton-útfélen
hirdetik, magasztalják, ajáulgatják. Nyegle fogorvot,
ki piaczokon, vásárokon mütétez. Minthogy e szóban
alapfogalom a kérkedés, hányakodás, önmagasztalás .
innen mind értelemre, mind gyökhangra legrokonabb
a negéd szóhoz, melynek gyöke ntg, lágyítva m/tg ;
ebből keletkezett nyegel ige, s innen a nyeglS, nyegle
igenév, mint a hetei, kőtől, kajol v. kajlik, (okol, w-
Mol, igékből lett hetié kotla, kajla, íokla, vitda. Ily-
képen fejlődtek ki a tétsla, ctáklya (csákla), tsabiya
(szabla), ttegle s több mások. V. ö. NEGÉD.

NYEGLÉLKÉDÉS, (nyeg-el-e-el-kéd-éa) fa. tt
nyeglélkedét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Állítólagos
jelességekkel kérkedés. V. ö. NYEGLÉLKÉDIK.

NYEGLÉLKÉDIK, (nyeg-el-e-el-kéd-ik) k. m.
nyeglélkéd-tem, —tél, —e'tt. Holmi állítólagos tulaj-
donokkal, jelességekkel kérkedik, dicsekedik. Külö-
nösen : orvosi tudományát, ügyességét, gyógyszereit
fitogtatja vagy ajánlgatja. V. ö. NYEGLE.

NYEGLÉN, (nyeg-el-e-cn) ih. Nyegle módon,
kérkedőleg, fitogtatólag. V. ö. NYEGLE.
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NYEGLENCZ, (nyeg-el-encz) fn. tt. nyeglenctét,
L. NYEGLE.

NYEGLESÉG, (nyeg-el-e-ség) fn. tt nyegleség-
et, harm. úr. —e. Kérkedékenység, bizonyos tudó-
mánybeli vagy ügyességi jelességekkel, különösen a
gyógyításban. 7. ö. NYEGLE.

NYEGLÉSZKÉDIK, (nyeg-le-esz-kéd-ik) k. m.
nyegléttkéd-tem, —tű, —itt. L. NYEGLÉLKÉDIK.

NYÉGŐDÖZ, (nyég-öd-öi) önh. m. nyegödOt-
tem, —tél, —Ott. Nyögve v. nyekegve ejt ki valamit
Mondd Iá már egytter no t ne nyegSdüae annyit véle.
(Kriza J.).

NYEGREPALVA, falu Szatmár m.; belyr.
—faházra, —n, —ról.

NYEGROVECZ, falu Máramaros m.; helyr. Nye-
grovect-re, —én, —rSl.

NYÉK, torkon akadt hang, melyből nyekeg,
nyekereg, nyekken, nyekint, nyeleiét, nyekget származ-
nak. Bókon hozzá a fájdalmas kecskehang mek, to-
vábbá az emberi s fájdalmasan kinyomuló tompább
nyög, székelyesen: nyég, és az élesebb nyik (nyikkan).

NYÉK, mváros Sopron, faluk Borsod, Pozsony,
paszta Veszprém m.; ALSÓ—, FELSŐ— , faluk
Hont, KAPOLNáS —, puszta Fehér m.; helyr. Nyék-
re, —én, —riSl.

NYEKEG, (nyek-ég) önh. m. nyekég-tem, —(él,
—étt. Kínjában, fájdalmában, kivált ha nyakon szo-
rongatják, nyomkodják, akadozó, töredezett nyék
hangon szól. Hangmódosítva: nyOtofg. V. 5. NYÉK.

NYEKÉGE, (nyek-ég-e) mn. tt. nyeleegét. A
.nyekegő' igenévnek módosított alakja, s ám. nye-
kegve szóló, akadozó szavn, milyenek a golyvás em-
berek szoktak lenni. Képzésre olyan, mint bugyoga,
ctinege.

NYEKÉGÉS, (nyek-ég-és) fn. tt. nyekégétt, tb.
—ék, harm. szr. —«. Fájdalom, kinzás miatt nyék
nyék töredezett hangon szólás. V. ö. NYÉK.

NYEKÉGTET, (nyek-ég-tet) 1. NYEKGET.
NYEKEREG, (nyek-ér-ég) gyak. önh. m. nye-

kérég-tem, —tél, v. nyekérgéttem, —ettél, nyekérgétt,
htn. —m v. nyekérgni v. nyekérgeni. Folytonosan
nyekeg, rekedt hangon nyőgdécsel; élesebb hangon :
nyíkorog.

NYEKGET, (nyek-ég-et) gyak. áth. m. nyek-
get-tem, —tél, —étt ,• pár. nyekgett. Kinzás, gyötrés,
különösen oldalnyomkodás, vagy nyakszorongatás
által valakit kényszerít, hogy nyekegjen. Vastag
hangon nyakgat, élesen nyikgat. Mondják dudáról is,
midőn nyomkodás által ffllsértőleg hangoztatja valaki.
Ne nyekgetd, hanem fújd, mint kell.

NYEKGETÉS, (nyek-ég-et-és) fn. tt. nyekget est,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által vala-
kit vagy valamit nyekegni kényszerítnek. V. ö.
NYEKEG.

NYEKKEN, (nyek-ü-en) önh. m. nyeleként.
Egyes nyék hangot ad. Kínjában nyekkent, midiin fo-

AKAD. HAOT SZÓTÍB IV. KOT.

i gát kirántották. FVldhöt vágták, etak úgg nyekkent.
Éles hangon nyikkan, pl. a malac*.

NYEKKENES, (nyek-fi-en-és) fn. tt. nyekkenétt,
tb. —ék. Egyes nyék hang hallatása.

NYEKKENT, (nyek-fi-en-t) áth. m. nyekkent-étt,
htn. —m v. —eni. Eszközli, hogy valaki vagy valami
nyekkenjen. V. ö. NYEKKEN.

NYÉKÓ, (nyék-ó) fn. tt nyék-ót. Veres tarka
madárfaj a hangicsálók neméből. A madarászok hi-
vókának szokták alkalmazni, mert több kis madár
hangját utánozni tudja.

NYERŐJE, fn. tt nyékijét. Székely tájuólás
szerint, mellcsont Ha itt a mellcsont alatt azon felső
csont értetik, mely elül a nyakat öv gyanánt keríti,
azt lehetne vélni, hogy eredetileg nyaköve volt

NYERTET, (nyek-tet) mivelt m. nyektet-tem,
—tél, —étt, pár. nyektett. Valakit kényszerít, hogy
nyele hangon kiáltsa el magát; kinoz, gyötör. Nagy
gyUlSltégeten nyektetik. (Pázmán Kai. 735. 1.). Más-
kép : nyekget.

NYEL, (1) áth. m. nyel-t. Állatról mondjuk,
midőn eledelt, italt vagy más testet nyelvének segít-
ségével a torkon bevesz. Nem i» rágjaatételt, ctaknyeli.
A kígyó egészen lenyeli át eledelt. Port,jÜtt8t nyelni. El-
nyelni a uájba vett pénzt, gombott&t. A hal elnyeli a
horgot. Átv. ért valamit nagy mértékben, vagy mo-
hón vesz, vagy élvez. Sok mérget nyel, ám. sokat bo-
szontják. Ctak úgy nyeli a jó levegői. Nyaljafalja,
csakhogy el nem nyeli. Néha ám. valamit magába rejt,
eltitkol, magában megemészt A ételednek a rótt ga»-
dától tokot el kell nyelni. Szinte átv. ért mondjuk oly
tárgyakról, melyek más testeket magukba vesznek, s
elemésztenek, vagy elrejtenek, mint torok az ételt
Elnyelték St a habok. A tenger már tok hajót elnyelt.
Képes mondatok: Át idő mindent elnyel. A háború
tok embert ét péntt elnyel. A Tatrosi bibliafordí-
tásban vagyont elnyelni ám. azt meg- vagy fölemész-
teni. .Kik benyelik (devorant — megemésztik —
Tarkanyi) özvegyeknek házokat" (Mark. XII.). „Ki
benyelte ő javát (devoravit snbstantiam suam. Lu-
kács. XV.).

Mind hangra, mind alapértelemre legrokonabb
hozzá a magyarban a vastaghangn nyal, s lényegö-
ket a nyelvhangok teszik, minthogy mindkettő nyelv
által eszközöltetik; finnül: nielen ám. nyelek. Több
más nyelvekben is a nyelést nyálast, jelentő szók fő-
alkotó része az l, mint a csagataj és török jala-mak
(nyal-ni), honnan a csagataj jala (nyál), jalin (nyelv;
Vámbéry); továbbá a szanszkrit gal (nyel, deglutire,
Eichofi), honnan a szanszkrit gálán v. gallon (ám. a
német Halt;) latin glutio, melyre nézve még ha glu-
ten vétetik is törzsfii, ez szintén valami nyálkást
t. i. enyvet, pépet (Leim, Pappe) jelent, mint a
görög jvlo/« v. yMa is), a német tchUngen, tchfacken,
s talán Kehié, Halt, továbbá AÍ/JW lambo, lingo, le-
ckén stb. atb. Ez alapfogalomnál fogva a nyelést esz-
közlő tag magyarul: nyelv, azaz, mint gyakran a ré-
gieknél : nyelő, latinul: lingva, hellénül: yiűfftra.

07
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NYEL (2), T. NYÉL, fa. tt. nyel-et, tb. nyel-ek,
Röviden hangzik rendszerért ás őnhangzón kezdődő
személyragok és képifik előtt iá: nyelem, nyeled,
nyelt stb. nyelet, nyeletlen, nyellik, nyelU. 1) Eszközök,
szerszámok többé vagy kérésbe kinynló része, mely-
nél fogra azokat meg lehet markomi, kézbe venni.
Kosta, kapa, villa, lapát, két nyele. Fejtté, Mrd, tte-
kerctf, balta nyele. SerpenyS nyele. Valamit nyelénél
fogni. Minden fejnének akad nyele. (Km.). A teprtit
nyélbe Ölni. Sterenctéjét nyélbe Ütni, ázás mcgalapítni.
Nyélbe ütni v. »Utni valamit ám. a maga helyére al-
kalmazni, vagy használhatóvá tenni, czébzerüen el-
igazítani. Majd nyélbe Ötöm én ott v. ctinálok én abba
nyelet ám. rendbe hozom én art, módját találom én
annak, ami különben hasznavehetetlen volna. 2) Nö-
vénytanban, azon száracska, melyen a levél áll, t. i.
a növény szárából vagy ágáról növő nynjtvány, mely-
nek a vége a levél lapjába benyúlván, ott gerínczczé
alakúi, s a melyen a levél lapja áll (petíolns); ilyen
nyele van pl. a viola levelének. 3) Néhntt nyélnek
mondják bizonyos termények egyes szárait, pl. egy
nyél knkoricza, egy nyél szőlő. 4) Vadászok nyelvén
így hívják a farkas farkát. (Bérce? K.).

Minthogy a nyel oly részt jelent, mely vala-
mely testből mintegy kinőtt, kinyúlik, mely annak
mintegy folytatását jelenti: innen legvalószínűbb,
hogy alapfogalom benne a növés, kinövés, s gyöke
nye rokon a nő, lágyítva nyö igével; sőt égésében azo-
nosnak tekintethetik nytii igével is. Mellékértelem
benne a fogatét, honnan van nyaláb, azaz nyeléb,
amit kézbe lehet fogni. V. ö. NYALÁB.

NYELCSAP, (nyél-csap) ősz. fn. 1. NYELV-
CSAP.

NYELCSŐ, (nyel-cső) ősz. fn. Azon cső a to-
rokban, melyen az étel ital a gyomorba lemegy, kü-
iüuböztetésül a légcsőtől.

NYÉLCZE, (nyél-cze) Át. tt nyelőét. Lásd
NYELECS.

NYELDÉGÉL,(nyel-d-ég-él)gyak. áth. m. nyeldé-
gel-tem, —tél, —t. Gyakran vagy egymás ntán töb-
bet nyel, péld. a ki eszik, az egyszersmind nyéldegél.
Nem rágja, ctak nyeldegeK át ételt.

NYELDÉGÉLÉS, (nyel-d-ég-él-és) fn. tt. nyel-
dégélét-t, tb. — ék. Gyakori vagy egymás után
nyelés.

NYELDÉK, (nyel-d-ék) fa. tt. nyeldék-ét. Lásd
NYELDÉKLÖ. Képzésre olyan mint könyök, köldök.

NYELDÉKÉL 1. NYELDÉGÉL.
NYELDÉKLÖ, (nyel-d-ék-él-ő) fn. tt nyeldék-

18-t. A belső szájnak hátalsó részén az ételnyelőcső.
NYELDEL, (nyel-ed-el) áth. m. nyeldel-t. Több-

ször nyel, azaz nyeleget Tréfásan főnévül is hasz-
náltatik. NyeldelUl, v. nyeldelttel lakik jól, azaz kop-
lal, nyeli a száraz kortyot.

NYELECS, (nyel-ccs) kicsinzö fa. tt. nytlecset.
Kicsided nyele, kicsi fogatója valaminek. A növény-

tanban nyelccs vagy nyelccske ax, midőn a főzöU
levél közös nyeléből apró nyelek indulnak, melyek-
nél fogva vannak reá a levélkék felfűzve; ilyen nye-
Iccse vagy nyelecskéje van pl. a rózsa szárnyas le-
vele levélkéinek. V. ö. NYÉL.

NYELECSKE, (nyel-ecs-ke) kicsinző fa. tt
nyékeikét. L. NYELECS.

NYELECZ, (nyel-ecz) fa. tt nyelect-ét. Oönczy
Pál szerént (Pest megye és tájéka viránya) a hArom-
porodások (báromhímesek) seregébe és kétterne-
jfiek (kétanyások) rendébe, a polyvás virága p&cnt-
ffivekhez tartozó növénynem (brachypodrám), mely-
nek egyik faja (br. tenne) Diószeginél «U/<Ot vadóct
(lolinm perenne) néven fordul elé.

NYELEFEL, áth. m. nyelefel-t. Mohón earik,
habsol, torkoskodik. Kemenesalji szó. Úgy Látszik,
hogy a nyél-fal igének hangrend azeréntí módosulata.

NYELES, (nyel-es) mn. tt nyelet-t, v. — ét, tb.
—ék. Aminek nyele van. Ellentéte nyeletlen. ífyeUt
háló. Nyelet kefe. Nyelet kéri tükOr. Tudnivaló, hogy
ezen szó oly eszközök vagy edények jelzője, melyek-
nek rendesen nincs nyelők. Átv. ért koíynyelem, ki
mindenbe belekottyan, locsogó, fecsegő. V. ö. NYEL,
főnév.

NYELÉS, (nyel-és) fa. tt nyeléi-t, tb. —ét,
harm. szr. —e. Az ételnek, italnak stb. a nyeldek-
lőn által lenyomása a nyelcsőbe.

NYELET, (nyel-et) fa. tt. nyelei-él, harm. azr.
— e Amit valaki egy ízben nyel; mint a mit egy-
szerre befalunk : falat. Gyógyászati ért gyógyszer,
melyet a beteg mézbe, szörpbe, ostyába stb. takarva
vesz be.

NYELETLEN, (nyel-et-len) mn. tt nyeletlen-t,
tb. —ét. A minek nyele nincsen. Nyeleüen /eytst,
két, kotta, kapa. Nyeletlen seprű. Nyeletlen háló.
Nyeleüen falevelek. Átv. ért nyeletlen fwkó ám. fara-
gatlan, hegyke, szeleburdi. V. ö. NYEL, fa. Határo-
zói minőségben ám. nyel nélkül Nyeletlen adtad he-
tembe a kést.

NYELEZ, (nyel-ez) áth. m. nyelf*-te*i, —tét,
— ett, pár. —s. Valamit nyéllel ellát, nyelet csinál,
nyelet Üt valamibe. Nyeletni át átót, kapát, kottát.
A kitek pilingái már késtek, ctak nyeleim keü Sket.
V. ö. NYEL, fa.

NYELEZÉS, (nyel-ez-óo) fa. tt nyeletét-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valamely
eszközbe nyelet Ütnek, nyéllel ellátnak valamit

NYELEZET, (nyel-ez-et) fa. tt nyeletetét, hrm.
szr. —e. Valamely eszköznek vagy edénynek stb.
egész nyele minden egyes részeivel. A kések, kardot
etiltt ét csont nyeletete.

NYELFEG, fa. tt. nyelfeg-ét, harm. szr. —« v.
—jé. Kemenesalján a süvegnek lecsSggő leffentyfije.
Valóflzinücn eredetileg: ny elvég, a nyelő gyöktől (mint
.nyelvcntyü' is), minthogy némileg a lelógó nyelv-
hez hasonlítható.
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NYELIFALI, NYELEFELI, tájdivatoean ám.
nyelő-faló vagy nyaló-faló, valamit nagy mértékben
vagy mohón erő vagy élvező; továbbá: nyalánk.

NYELÍZÜ, (nyel-íztt) ősz. mn. Borról mondják,
melynek a szőlő szárától (nyelétől) bizonyos keser-
nyés íze van. Szójátékul: nyelitü bor ám. nyelni
való bor.

NYELKE,(nyél-ke), fn. tt. nyelheti,. NYELECS,
NYELECSKE.

NYELLIK, (nyel-el-ik) k. m.nye«-e«,htn. —eni-
Mondák növénylevelekről és gyümölcsökről, mi-
dőn nyeleikről, azaz, száraikról lefonnyadnak, leszá-
radnak vagy nyelestül lehnllanak. Képzésre olyan,
mint hámlik, toldik, vedlik.

NYELŐ, (nyel-ő) mn. és fn. tt nyelő-t. Aki
vagy ami nyel. Némely régibb nyelvemlékeinkben
ám. nytlv.

NYELBEFÜTÓ, (nyélre-futó) ősz. mn. A nö-
vénytanban azon állapotról mondják, mikor a levél
válla lenő a nyélre s azt gatyássá teszi.

NYEL8ZŐLŐ, (nyél-szőlő) ősz. fit. Molnár Al-
bertnél, Szabó Dávidnál ám. szőlőgerezd, szőlőfűrt,
szfilőfej.

NYELÜ, (uyel-ü) mű. tt nydü-t v. —ét, tb.
—k vagy —ék. Bizonyos tulajdonsága nyéllel ellá-
tott Hosttxu, rövid, egyénét, görbe, vastag, vékony
nyelü szerstámok. Etüst, vöt, ctoní, fa nyelil kések.

NYELV, (nyel-ö, nyel-ü, nyel-v) fa. tt nyelv-et,
harm. szr. —e, kicsiny, nyeloecske. 1) Lapos, elül
valamivel vékonyabb és keskenyebb búsból álló test-
rész, mely a szájfiregben fekszik, s az ízlő érzéknek
közvetlen szerve. Nyelvet Ölteni, mofgatni, meggörbí-
teni. Kínjában haragja a nyelvét. Nyálkát, íitsta, pi-
ros, tUtkét nyelv. Marhanyelvet enni. Kihúmi, elmet-
steni a nyelvet. Nyelvvel körUlnyalni át ajakat. Az
emberben ezen búsrész a beszédnek kiváltképen való
eszköze, honnan sokféle tulajdon és átv. értelmű ki-
fejezésekre haunáltatík. Nehéf, akadozó, hebegő nyelv.
Sebet, napóra nyelv. Megoldották a nyelvét, alkalmat
vagy engedelmet adtak neki tetszése szerint beszélni.
Megeredt a nyelve, megszólamlott; és: amint elkezdte
vals, folyvást, szakadatlanul beszél. Nyelvén van a
lelke, közel van a meghaláshoz. Nyelvét féken, tabo-
lán tartja. Nyelvével vettetik. Nyelvével mindent tett,
tettel semmit. Gonosz, rágalma*!, butot nyelv. Minden
embert nyelvére vet*. Jár a nyelve, mint a kerepelő.
Csak a nyelve jár, Hallgass nyelvem, nem fáj fejem.
Félnek a nyelvétől. Nincs jobb ét nincs rostabb a nyelv-
nél. Nyelvemen volt már t megint elfeledtem,

„Mint a gyöngyöt erős eczet,
8 elolvasztja tttz az erezet,
így gonosz nyelv égő tüzet,
Okád álad, s forró vizet."

Beniczky Péter a XVII. században.

Szélesebb és átvittebb ért képesség, melynél fogva
belső állapotunkat hangok által kifejezzük, vagy ki-

jelentjük, s ez értelemben az állatoknak is van nyél-
vök. Különösen emberi képesség, mely által érzel-
meinket s gondolatainkat bizonyos szerkezetű han-
gok, illetőleg szók segédeszközével kifejezzük, s azo-
kat mások értésére adjuk. Világos, értelmei, homályos
nyelőén ttólani. Nyelve megélőn át énét. Nyelvére adni
valakinek, mit mondjon. Nyelvet mérni valakivel ám.
visszafeleselni. Komoly, haragot nyelven benelni. Sze-
relmesek, szónokok nyelve. Népiét, írói, költői nyelv,
melyen t L a nép, az írók, a költők sajátlag fejezik
ki magukat Műnyelv, mesteremberek nyelve, mely a
müvek és mesterségek körül divatozó kifejezéseket
foglalja magában. Nevezetesen, mindazon szók és
kifejezések, és szószerkezetek öszvege, melyekkel az
emberek érzéseiket és gondolataikat kijelentik, egy-
mással közlik. Minthogy pedig ez különböző népfa-
joknál különféle módon történik: innen a nyelvek
többféle osztályai. Régi, holt nyelvek. Újabb, élőnyel-
vek. Áttiai, afrikai, európai nyelvek. Sémi nyelvek,
milyenek a zsidó, arab, chaldaeai, kopt, és rokonaik.
Indoeurópai vagy árja nyelvek, mint a szanszkrittal
rokon hellén, latin, német, szláv, celta stb. Altaji
nyelvek, ú. m. finn, tatár, török, mongol, magyar stb.
Müveit, műveletlen nyelvek. Nyelvet tanulni. Több nyel-
vet v. nyelven bestéhn. Érteni a nyelvet. Magyar nyel-
ven irt könyvek, oklevelek. Magyar nyelv sajátságai.
A magyar nyelv lágyabb igen tok mát nyelveknél.

„Félre, kishitüek, félre! nem veszett el —
Élni fog nyelvében, élni művészettel —
. . . E nemzet l ...

Arany János.

2) Átv. ért valamely test vagy eszköz, mely némi-
leg, pl. mozgékonyságára vagy beszorulására nézve
a nyelvhez hasonló, pl. típ nyelve, billegetője. Föld-
nyelv, szűk fold, mely vizek közé szorul. Mérleg
nyelve, mely a mérleg közepén ideoda mozog, mig a
serpenyők sulyegyenbe nem jönnek. Csat nyelve, a
kancsat v. kankapocs horga, mely a nősténycsat üre-
gébe megy. Békó nyelve, azon rugós tollú vas, mely-
lyel bezárják a békót, midőn azt fölverik. Nyelvét
kinyújtja, huszáros kiejtéssel ám. kardot ránt stb. A
nyelv azon számos szók közé tartozik, melyekben a D
képző átalakult igeneves ó v. 6, tehát eredetileg
nyeld, melyből lett: nyeVí, végre: nyelv, mint ölő, ölü,
ölv, olá, olu, oh, homo (omó), homu, homv (hamv),
így képződtek elavult gyökökből: enyü, enyv; kSnyU
(gönytt) könyv ; nedű, nedv; kedU, kedv; fényű, f enyv;
stb. Legtökéletesebben öszvefit e származtatással a
csagataj jatín =• nyelv, jala-mak igétől mely ám.
nyal-ni (Vámbéry); hogy pedig nyal és nyel teljesen
rokonok, nem hiszszük, hogy valaki kétségbe vonná.
Több régi nyelvemlékben eredeti alakjában találjuk.
Menden nép, némtet ét nyelő (azaz nyelv) valamely
káromlatot bestélend. (Bécsi codex, Dániel prófétában).
És S ttájokbwt álnok nyelő nem Ulettetik. (Sopbonias
prófétában). Sőt néhutt csak nyel. , Szólásnak vagy
nyelnek ő bűne." (Nádor-codex). „Ez átkozott har-

57*
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mád nyelnek gonoszsága." (Góry-codex). Rokonok a
YOgul nehna, mim, osztyák ntOim, nOlem. Egyébiránt
T. ö. NYEL, (1). A finn kifli szót némelyek más
eredetűnek tartják, s ezért a magyar ,nyelv'-nek
,nyelo" eredetét is kétségbe vonják. De a magyar ré-
giség minden kétséget eloszlat, s többet bizonyít bár-
mely rokon nyelvnél, különben pedig acsagataj nyelv
is mellettünk szól. A mongolban is fc-val áll: kelen.

NYELVALAK, (nyelv-alak) ősz. fn. A szóknak
s beszédnek azon része, melynek önmagában rend-
szerént nincs szokásos értelme, hanem csak a szóknak
mint a tárgyak jegyeinek egymáshozi viszonyát, egy-
befüggését alkotja, pl. a magyarban a ragok és kép-
zők rendszere.

NYELVALAKÚ, (nyelv-alakú) ősz. mn. Ami
alakjára nézve az állati nyelvhez hasonló. Nyelv-
alakú ék.

NYELVANYAG, (nyelv-anyag) ősz. fa. Érte-
lemmel bíró egyes szók a nyelvben, melyeknek t. i.
a kfil- v. belvilágban határozott tárgyak felelnek meg.
Különbözik : nyelvalak.

NYELVBEKA, (nyelv-béka) ősz. fn. Lovak és
szarvasmarhák betegsége, midőn nyelveik alatt feke-
tés daganatok és keményedések támadnak.

NYELVBELI, (nyelv-béli) ősz. mn. A nyelvet,
mint érzéseink és gondolataink kifejező eszközét
illető, arra vonatkozó. Nyelvbeli lajáttdgok, hibák.
V. ö. NYELV.

NYELVBETÜ, (nyelv-betű) 1. NYELVHANG 5
és v. ö. BETŰ.

NYELVBOTLÁS, (nyelv-botlás) ősz. fn. 1) A
nyelvnek, mint szólási eszköznek megakadása, höbő-
gése, vagy midőn a kellő hang helyett egy mást ejt
ki 2) Hiba az illető nyelvnek szabályai ellen. 3) Er-
kölcsi ért. illetlen, vagy másokat bántó szólás.

NYELVBÖLCSELET vagy —BÖLCSÉSZET,
(nyelv-bölcselet v. —bölcsészet) ősz. fn. Bölcsészet,
mely az emberi nyelv azaz beszéd eredetét, szerveze-
tét s minden sajátságait az emberi elme egyetemes
törvényeiből megfejteni, továbbá egy vagy több nyel-
vek lényeiből általános elveket elvonni, s ezekre
ujabb tényeket, illetőleg szabályokat alapítói törek-
szik.

NYELVBÖR, (nyelv-bőr) ősz. fn. Azon finom
bőr, mely a nyelvet takarja. A forró levestől, erőt do-
hánytól, lement a nyelvböre.

NYELVBUVÁR, (nyelv-búvár) ősz. fa. Személy,
ki egy vagy több nyelvek eredetének, egyes alkatré-
szeinek, sajátságainak kutatásával, meghatározásá-
val, s az ide tartozó segédtanulmányokkal foglal-
kodik.

NYELVBUVÁRKODÁS , v. — BUVÁRLÁS,
(nyelv-búvárkodás v. —bnvárlás) ősz. fn. A nyelvbu-
várnak foglalkodása valamely nyelv eredetének, sa-
játságainak stb. kutatásában, meghatározásában. V.
ö. NYELVBUVÁR.

NYELVBUVÁRLAT, (nyelv-buvárlat) ősz. fa.

1) Nyelvbnvárkodás elvont értelemben. 2) Ennek
eredménye.

NYELVCSAP, (nyelv-csap) ősz. fa. Hengerded
csapforma husocska, mely a szájpadlástól függőlege-
sen a nyelvnek leghátsó részén alácsngg, 0 a nyel-
deklőt bezárja.

NYELVCSAPFÜ, (nyelv csapfü) ősz. fa. L
NYAKCSAPFÜ.

NYELVCSONT, (nyelv-csont) ősz. fa. Csontok,
melyek a nyaknak közép tájain fekszenek. Ezek kö-
zöl a kütép nydvctont hoszszukás, négyszögü. A mel-
Ukctontok a középsőből nyúlnak hátrafelé, és keske-
nyen öszvemennek.

NYELVCSOPORT, (nyelv-csoport) ősz. m.
Egymással rokon több nyelvek együttvéve.

NYELVDED, (nyelv-ded) mn. tt nyelodtd-á.
L. NYELVALAKU.

NYELVDÍJ, (nyelv-díj) ősz. fa. Törvényes nyelv-
ben, pénzbeli büntetés, pénzbírság, melyre nyelv által
elkövetett kihágásért, pl. becstelenítésért Ítélnek vala-
kit. (Emenda lingnae.)

NYELVDIVAT, (nyelv-divat) ősz. fh. NYELV-
SZOKÁS.

NYELVEJTÉS, (nyelv-ejtés) ősz. fa. 1. NYELV-
JÁRÁS.

NYELVEL, (nyel-v-el) áth. és önh. m. nyelvd-t.
Valakit rágalmaz, vagy, mint mondani szokás, nyel-
vére vesz, megszól. Önhatólag ám. jár a nyelve. Egén
nap nyelvel.

NYELVELLENES, (nyelv-ellenes) ősz. mn.
Valamely nyelv terméssetével, sajátságaival meg
nem egyező.

NYELVEMLÉK, (nyelv-emlék) ősz. fa. Régibb
nyelv Írott vagy nyomtatott maradványa, mely a ré-
gebben divatozott nyelvnek mintegy emUkenl szolgál.

NYELVENTYÜ v. NYELVENTYÜ, (nyelv-en-
tyü v. nyelv-en-t-ő) fa. tt nyeloenlyü-t. A székely táj-
szólásban szántásnál a két első ökör tésoláját: (tézslá-
ját) feltoldó v. öszvekötő eszköz v. pestiek. (Kriza J.).

NYELVÉR, (nyelv-ér) ősz. fa. Ér a nyelvben.
V. ö. ÉR fa.

NYELVEREDÉS, (nyelv-eredés) ősz. fa. Lásd
NYELVHASADÁS.

NYELVÉRTŐ, (nyelv-értő) ősz. mn. és fa. Aki
bizonyos nyelv szavainak és szólásmódjainak értel-
mét, jelentését ismeri.

NYELVÉRZÉK, (nyelv-érzék) ősz. fn. Belrf
érzék, melyeta nyelv szabályossága v. sajátsága iránt
egész életünkben v. hosszas gyakorlatban szerzettünk-

NYEL VÉS, (nyel-v-es) mn. tt nyelve+t v. — ti,
tb. —ék. Akinek vagy minek nyelve van. Átv. ért
ki sokat fecseg, kinek mindig jár a szája; különösen
inasokat szóló, rágalmazó, másoknak ellenmondó.
Nyelvet fii, v. péra. L. NYAKCSAPFÜ.

NYELVESKÉDÉS, (nyel-v-es-kéd-és) fa. tt
ttyelveskédét-t, tb. — ét, harm. sir. — e. Sokat fecsegő,
másoknak ellenmondani, másokat rágalmazni hajlan-
dó tulajdonság vagy szokás.
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NYELVESKÉDIK, (nyel-v-es-kéd-ik) k.m. nyel-
vtsktd-tem, —tél, —itt. Gyakran, helyen és időn ki-
vttl, másoknak ellenmondogatva, másokat rágalmaz-
YS, megtámadva fecseg.

NYELVESPÉRA, (nyelves-péra) ősz. fn. Lásd
NYAKCSAPFÜ.

NYELVES8ÉG, (nyel-v-es-ség) fa. tt nyelves-
ség-ét, harm. szr. —e. Fecsegő, ellenszóló, másokat
rágalmazó ember tulajdonsága.

NYELVÉSZ, (nyel-v-ész) fa. tt nyeloész-t, tb-
— ék, harm. szr. —e. Személy, ki egy vagy több
nyelvvel tudományosan foglalkodik, nevezetesen ki
rendszeres nyelvtani ismereteket gyűjt, ki a nyelvek
eredetét, elemeit vizsgálja, azokat öszvehasonlítja,
stb. (Philologus).

NYELVÉSZET, (nyel-v-ész-et) fa. tt. nyelvétset-
ét, harm. szr. —e. Tudomány, mely a nyelvek vizs-
gálatával, s alapos és rendszeres megismerésével fog-
lalkodik. Különösen a művelt nyelvek és az ezeken
megjelent észmüvek taglalása, fejtegetése, ismerte-
tése, az ide tartozó segédforrásokkal együtt. Hellén,
római nyelvészet. Ujabbkori nyelvénél. (Philologia).

NYELVÉSZETI, (nyel-v-ész-et-i) mn. tt. nyel-
vénseti-t, tb. —ék. Nyelvészetet illető, ahhoz tartozó,
arra vonatkozó. Nyelvészeti kutatások, vizsgálatok.
Valamely müvet nyelvészeti tekintetből megbírálni. V.
8. NYELVÉSZET.

NYELVÉSZETILEG, (nyel-v-ész-et-i-leg) ih.
Nyelvészeti tekintetben.

NYELVÉSZSÉG, (nyel-v-ész-ség) fa. Lásd
NYELVÉSZET.

NYELVETLEN, (nyel-v-et-len) mn. tt nyelőét-
len-í, tb. —ék. Nyelvnek hiával levő, pl. kinek a
nyelvét kimetszették, vagy aminek átv. értelmű
nyelve nincs, pl. nyeloetlen békó. Átv. ért néma, ki
beszélni nem tud. Határozói minőségben ám. nyelv
nélkül.

NYELVEZET, (nyel-v-ez-et) fn. tt. nyelvezet-ét,
harm. szr. —e. írásmód vagy irály, nyelvbeli élé-
adás. Tinta, hibátlan nyelvetet.

NYELVFEJLÉS v. —FEJLŐDÉS, (nyelv-fej-
lés v. —fejlődés) ősz. fa. A még egészen műveletlen
állapotban levő nyelvnek tőkéletesbiilése, főleg az
élet szükségeinek szaporodtával s az eszméknek tá-
gasbultával és bővfiltével önmagából tisztábbá, sza-
bályosabbá alakulása, válogatott szókban, szabatos
mondatokban stb. gazdagodása.

NYELVFÉK, (nyelv-fék) ősz. fa. A nyelvbőr-
uek folytatása a nyelv alsó lapján, mely est az áll-
kapocscsal öszveköti. (Frenulnm linguae).

NYELVFEKÉLY, (nyelv-fekély) ősz. fa. Lásd
NYELVBÉKA.

NYELVFÉREG, (nyelv-féreg) ősz. fa. Az ebek
nyelvféke, mely alakja miatt féreghez hasonló, s
melyről azt tartják, hogy ha kimetszik, az ilyen eb
a dtthödés ellen biztos. V. ö. NYELVFÉK.

NYELVGARAT, (nyelv-garat) ősz. fa. Nyelő-
cső, melyen, mint garaton, az étel-ital lemegyen. V.
6. GARAT.

NYELVGARATIDEG, (nyelv-garat-ideg) ősz.
fa. Ideg a nyelvgaratban. (Pharynx).

NYELVHANG, (nyelv-hang) ősz. fn. Nyelvtani
ért azon betű- v. szóhangok, melyeket különösebben
a nyelv idomitása és mozgatása által ejtünk ki, milye-
nek az l n r d t és módosulataik. Egyébiránt a g k
h torokhangok s a sziszegő foghangok kiejtésekor is
a nyelv sajátneműleg működik.

NYELVHASADÁS, (nyelv-hasadás) ősz. fa.
Szabó D. szerént ám. megszólamlás (t. i. főleg a kis-
dedeknél).

NYELVHASONLAT, (nyelv-hasonlat) ősz. fa.
Széles ért hasonlat, mely különböző nyelvek között
létezik. Különösen szótári nyelvhasonlat, midőn egyes
szógyökök, szótörzsökök hasonló értelműek. Nyelv-
tani hasonlat, midőn a szóképzés, szóragozás, és szó-
szerkesztés között több vagy kevesebb rokonság ta-
láltatik. Továbbá a nyelveknek azon belső sajátsá-
ga , melynél fogva hasonló esetekben hasonló szabá-
lyok szerint módosulnak. E szerint .tőrténnek a ra-
gozások, szóképzések, a hangok változásai, egymás-
hoz hasonulásai, stb. pl. a magyar nyelvben amely
főnevek tárgyeseti ragában a hangzó van, azok más
ragokat és képzőket szintén a hangzóval vesznek fel
a nyelvhasonlat (analógia) szerint, mint: házat, há-
zak, házam, házas, hátai, ellenben o hangban egyez-
nek meg ezek: botot, botok, botom, botos, botol, botos.
A nyelvészeti fdrkészésekben, szóelemzésekben, rago-
zásokban, s általán a nyelv szabályainak megállapí-
tásában egyik vezérfonal a nyelvhasonlat (Analógia).

NYELVHASONLÍTÁS v. —HASONLÍTÁS ,
(nyelv-hasonlítás) ősz. fn. Különböző nyelvek egyes
szavainak vagy mondatainak, amennyiben egymással
rokonok, vagy egymáshoz hangokban és értelemben,
s egész mondatokat illetőleg, sajátságaikban, hason-
lók, egybevetése.

NYELVHASONLÓSÁG, (nyelv-hasonlóság) ősz.
fa. Több, kevesebb hasonlóság különböző nyelvek
között, azoknak akár anyagára vagyis az egyes szók-
ra, akár nyelvtani alakjára nézve. „Én részemről azt,
hogy minden emberi nyelv között hasonlóságok lé-
teznek, ép oly természetesnek találom, mint őzt,
hogy a madarak egyes nemei, habár tengerek által
elválasztva, hasonló módon csiripelnek. "(B. Eötvös J.)

NYELVHIBA, (nyelv-hiba) ősz. fn; A nyelvnek
bevett szabályai ellen elkövetett hiba, akár az egyes
szók értelmére, vagy alkalmazására, akár azok kép-
zésérc, ragozására, szerkesztésére, akár a hangok és
szók kiejtésére nézve. Különösen a nyelvnek, mint
szólás! eszköznek, akadozó vagy höbögő, szóval nem
tiszta kiejtés! módja. A pVszeség, selypesség, nyelv-
hibák.

NYELVI, (nyel-v-i) mn. tt. nyeM-t, tb. —ék.
Nyelvel illető, arra vonatkozó.
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NYELVIDEG, (nyelv-ideg) ősz. fn. Ideg az
állati nyelvben. (Nervns lingvalis). V. ö. IDEG.

NYELVIDOM, (nyelv-idom) ősz. fn. Helyeseb-
ben : nyelvalak; 1. ezt; és v. ö. IDOM, ALAK.

NYELVILEG, (nyel-v-i-leg) ih. Nyelv tekinte-
tében. Éten mondat nyelvileg nem siabatot.

NYELVISME, (nyelv-isme) ősz. fn. Valamely
nyelvnek szabályok szerénti tudása, értése.

NYELVISZAM, (nyelv-iszam) ősz. fa. A nyelv-
nek a szájüregből való beteges, akarat nélküli ki-
esése, és künn maradása.

NYELVIZOM, (nyelv-izom) ősi. fn. Izom az
állati nyelvben. (Musculus hyoglottídes.) L. IZOM.

NYELVJÁRÁS, NYELVJÁRAT, (nyelv-járás
v. —járat) ősz. fn. A nyelvre, mint beszélő képes-
ségre vonatkozólag, sajátságos, különös mód a szók
hangoztatásában, illetőleg némely szók és szószerke-
zetek használata, melyek csak némely tájakon, vi-
dékeken divatoznak, nem pedig az egész népcsalád-
nál, mely különben ugyanazon nyelven beszél. (Dia-
lectus). így különböztek a helléneknél az attikai, jo-
niai, aeoliai, doriai nyelvjárások. Mi magyarok kü-
lönbséget teszünk a dunamelléki, tiszamelléki, szé-
kely, palócz stb. nyelvjárások között, melyek ismét
több árnyéklatuak, pl. túl a Dunán a somogy-bara-
nyai, a göcseji, az őrségi; továbbá a tiszai vidéken a
gömöri barkó, ahevesi matyók nyelvjárások stb.

NYELVJÁRÁSI, NYELV JÁRATI, (nyelv-já-
rási v. —járati) ősz. mn. Nyelvjárást illető, arra vo-
natkozó. Nyelvjdráti kUlSnifttég.

NYELVJAVÍTÁS v. —JAVÍTÁS, (nyelv-javí-
tás) ősz. fn. Általán a nyelv hibáinak kiigazítása,
vagy hiányainak betöltése, illetőleg a nyelv tökéle-
tesítése. V. ö. NYELVHIBA.

NYELVJAVTTÓ, v. —JAVÍTÓ, (nyelv-javító)
öez. fn. Személy, nevezetesen nyelvtudós, ki a nyelv-
ben elharapózott hibákat az illető nyelv szabályai
szerint, tekintettel az általános nyelvszabályokra is,
kiigazítja. Különösen, ki bizonyos elmeműben létező
nyelvtani hibákat jókká tesz, helyesebb szókkal és
kifejezésekkel fölcserél.

NYELVKEVERÉK, (nyelv-keverék) ősz. fa.
Nagy részben két vagy több nyelvnek is vegyületé-
ből keletkezett nyelv; minthogy különben alig van
nyelv, melyben némely egyes szók nem más nyelvből
vagy nyelvekből kölcsönzőitek volnának. Továbbá
valamely beszédben, eléadásban stb. idegen nyelv-
ből vagy nyelvekből vett szókkal és szólásmódokkal
tarkázott nyelv. V. ö. NYELVKEVERÉS.

NYELVKEVERÉS, (nyelv-keverés) Ősz. fn.
Különféle nyelvcsaládokhoz tartozó szóknak öszve-
vegyítése és használása a beszédben. Ez különféle-
kép történhetik, pl. midőn egyik nyelv a másiktól
kölcsönzött szókat és szólásmódokat saját szabályai-
hoz alkalmazza, s mintegy magáévá átalakítja; vagy
midőn két vagy több nyelv vegyületéből egy egészen

új keletkezik, milyen a latin, cella, szász nyelvekből
képződött angol nyelv; vagy midőn valaki több
nyelvet értvén, a majd egyikből, majd másikból ki-
kapott szókat egy mondatba fűzi, mit nálunk nen
ritkán hallani stb.

NYELVKEZELÉS, (nyelv-kezelés) ŐSE. fa. Bi-
zonyos mód a nyelvbeli eléadásban, nyelvvel való
bánás akár az élő beszédben, akár az Írásban. Nem
igen ajánlatos öszvetétel, mert a .kezelés' szó nagyon
anyagi működést előfeltételez. Hasonló jelentésű, de
helyesebb alkatú a ,nyelveset' szó.

NYELVKINCS, (nyelv-kincs) ősz. fn. A nyelv-
nek, különösen a réginek nyelveredeti, szóelemzési
vagy bármely tekintetből igen nagy becscsel biró
egyes része.

NYELVKÖ, (nyelv-kő) ősz. fn. Kő, mely alak-
jára nézve állati nyelvhez hasonló, különösen a czá-
pahalak megkövült nyelve. (Glossopetra).

NYELVKÖNYV, (nyelv-könyv) ősz. fa. Könyv,
mely nyelvtani szabályokat és gyakorlatokat foglal
magában, az illető nyelvtanulók számára; szokot-
tabban: nyelvtan.

NYELVKÜLÖNÖSSÉG, (nyelv-különösség) ősz.
fn. Az általános nyelvtől eltérő szó vagy szólásmód,
pl. tájszó, vagy szólás.

NYELVMÁZ, (nyelv-máz) ősz. fa. A nyelv fel-
ső bőrét behúzó nyalka.

NYELVMESTER, (nyelv-mester) ősz. fn. Sze-
mély, kinek kitűzött foglalatossága vagy hivatása
másokat bizonyos nyelvre tanítani. Angol, francma,
ólat*, német nyelvmester.

NYELVMIRIGY, (nyelv-mirigy) ősz. fn. 1) A
nyelvnek leghátsó részén levő mirigyek, melyek a
nyelv mélyedésébe nyúlnak alá (Glandulae lingvales).
2) Elül a nyelv alsó lapján létező mirigy (Glandnk
sublingvalis). V. ö. MIRIGY.

NYELVMÜ8ZER, (nyelv-mű-szer) ősz. fn. Azon
műszerek vagyis szervek, melyek segedelmével, al-
kalmazásával a hangokat, illetőleg a szókat kiejtjük,
milyenek a torok, nyelv, fogak, ajak.

NYELVMÜVELÉS v. —MÜVELÉS, (nyelv-
művelés) ősz. fn. Általán nyelvet illető működés,
mely által az minél gazdagabbá, az érzések, gondo-
latok és fogalmak szabatos kifejezésére alkalmasab-
bá, hajlékonyabbá, csinosabbá, szebbé, hibátlan-
ná, tisztává leszen.

NYELVMŰVELŐ, v. —MŰVELŐ, (nyelv-mfi-
velő) ősz. mn. és fn. Aki a nyelvet műveli. Nyrle-
mtivelö irók, tudótok. Nyelvművelő társulatok. V. ő.
NYELVMÜVELÉS.

NYELVRAJZ, (nyelvrajz) ősz. fn. A nyelv
szabályainak egyszerű egybeállítása, azoknak mé-
lyebb bnvárlati megvitatása nélkül.

NYELVRÁK, (nyelv-rák) ősz. fa. Rák nevű be-
tegség a nyelvben. A szarvasmarháknál ezen beteg-
ség közönséges szájrohadásból vagy kipárlásból áU.
V. ö. RÁK.
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NYELVRÁKFENE, 1. NYELVRÁK.
NYELVRÉGISÉG, (nyelv-régiség) ősz. fa. 1)

Régi szó vagy szóalak vagy szófüzési sajátság.
2) Valamely nyelvemlék; 1. ezt.

NYELVRITKASÁG, (nyelv-ritkaság) ősz. fn.
A njelv birodalmában igen ritkán eléforduló s az-
ért a szokottnál nagyobb becscsel biró valamely
egyes rész vagy emlék.

NYELVROKONSÁG, (nyelv-rokonság) ősz. fn.
Különböző nyelveknek egymással egyezése mind
egyes szókban, mind némely nyelvtani alakban. V.
ö. NYELVHASONLÓSÁG.

NYELVROMBOLÁS, (nyelv-rombolás) lásd
NYELVHONTÁS.

NYELVROMBOLÓ, (nyelv-romboló) 1. NYELV-
BONTÓ.

NYELVRONTÁS, (nyelv-rontás) ősz. fa. Vala-
mely nyelv sajátságainak el torzítása, idegen szólás-
módokkal felcserélése stb. V. ö. NYELVRONTÓ.

NYELVRONTÓ, (nyelv-rontó) ősz. mn. és fa.
Aki valamely nyelvnek bevett szabályai, és sajátsá-
gai ellen beszél, vagy ir, pl. ki a nyelvhasoulat és
annak természete ellen gyárt új azokat, vagy a ho-
niak helyett idegen szólásmódokat, idegen szókat
használ, stb.

NYELVSAJÁTSÁG, (nyelv-sajátság) ősz. fa.
Széles ért. azon különös jegyek, melyek valamely
nyelvet másoktól többé vagy kevésbbé megkülönböz-
tetnek, pl. vannak sajátságai az olasz nyelvnek, me-
lyek azt a rokon francziától, spanyoltól megkülön-
böztetik ; hasonlóan nyelvsajátságok által különböz-
nek egymástól a rokon cseh, lengyel, orosz, horvát
nyelvek stb. Különösen oly szószerkezetek, és mon-
datok, melyek az illető' nyelven beszélő népnek sa-
játnemü észjárására mutatnak, s melyeket idegen
nyelven szóról szóra kifejezni nem lehet, pl. e latin
mondatokat: jactwam fáéért, votum tolvere, vela
dare ventis, vagy e magyarokat: apjára Ütött; nagyra
lat; uámot, betűt, téglát vet stb. A nyelvsajátságok a
nyelvnek belső jellegei, a ki ezek ellen vét, a jelle-
get korcsosítja el.

NYELVSZABÁLY, (nyelv-szabály) ősz. fa.
Minden nyelv bizonyos vezérfonalakat követve fejlő-
dik és képződik, miszerint hasonló esetekben hasonló
alakokat és módosításokat vesz föl. Ezen vezérfona-
lak képezik az úgynevezett nyelvszabályokat, melyek
talajdonkép nem egyebek, mint a hasonló esetek
többsége elvont állapotban véve és bizonyos állit-
mányban kifejezve, pl. nyelvünkben egyik szabály:
„A vastaghanga gyökökhöz és törzsekhez vastag-
hangit ragok és képzők járulnak; a vékonyhangúak-
hos vékonyhangúk." Szintén nyelvszabály : „A tárgy-
eset hangzóját veszik föl a többesszám, a személyrag
és az illető névhoz járuló képzők", pl. nyakai, nya-
kat, nyakam, nyaka*, nyaka*; botot, botot, botom,
botot, botot, botol; fejei, fejet, fejem, feje*, tejel, fe-
ji* ,• kerteV, kertet, kertem, kerté*, kerteV; könnöf,

körmöt, körmöm, körmötf, körmöY, stb. A nyelvszabá-
lyoktól, mint hasonló esetek többségétől való eltérés
kivétel-nck vagy rendhagyás-nuk mondatik.

NYELVSZABÁLYOS, (nyelv-szabályos) ősz.
mn. A nyelv szabályai szerint való, azokkal meg-
egyező. Nyelvseabályos beszéd, írásmód. V. ö. NYELV-
SZABÁLY.

NYELVSZABÁLYOSSÁG, (nyelv-szabályos-
ság) ősz. fa. Szó- vagy Írásbeli elé adásnak azon tu-
lajdonsága, melynél fogva az a nyelv szabályaival
egyezik. V. ö. NYELVSZABÁLY.

NYELVSZABATOSSÁG, (nyelv-szabatosság)
ősz. fa. A mondat határozott értelmének teljesen
megfelelő, minden kétértelműséget kizáró tulajdon-
ság. V. ö. SZABATOSSÁG.

NYELVSZELLEM, (nyelv-szellem) ősz. fn. Az
emberi elmének azon csodaszerü működése, mely
mind a nyelvek létrehozásában, alkotásában általán
és különösen nyilvánult, mind azok fentartása s to-
vább fejlődésében uralkodik.

NYELVSZOKÁS, (nyelv-szokás) ősz. fa. Szo-
kás, mely a szók és mondatok alakítása, módosítása,
és értelemadása körül általán divatozik, melynél
fogva az egyszersmind szabálylyá leszen. A nyelv-
szokás ereje és hatalma gyakran önkényes, kivált a
nép nyelvében, miért sokszor a rendes szabályoktól
egészen is eltér; az ily hibás nyelvszokást megigazí-
tani a nyelvtudomány föladata, mit néha sikerfii is
neki teljesíteni.

NYELVSZÜZESÉG, (nyelv-szüzeség) lásd
NYELVTISZTASÁG.

NYELVTAN, (nyelv-tan) ősz. fa. Azon szabá-
lyok öszvege, melyek szerint valamely nyelvet jól ér-
teni, beszélni, és írni tanulunk; továbbá azon könyv,
mely e szabályokat bizonyos mód- vagy rendszerben
eléadja. Magyar, német, franctia, angol nyelvtan.

NYELVTANÁR, (nyelv-tanár) ősz. fa. Nyelv-
tanító, ki valamely nyelvet tudományosan fejtegetve,
alaposan ismertetve, különösen valamely közintézet-
ben, pl. főiskolában, ad elé. Ennél alsóbbrendű a
közönséges nyelvtanító vagy nyelvmester.

NYELVTANI, (nyelv-tani) ősz. mn. Nyelvtant
illető, ahoz tartozó, arra vonatkozó. Nyelvtani szabá-
lyok. Nyelvtani eléadátok. Nyelvtani tekintetből meg-
bírálni valamely észmüvet. A nyelvtani hibákat kija-
vítani.

NYELVTANILAG, (nyelvtanilag) ősz. ih.
Nyelvtani tekintetben, a nyelvtanra s ennek szabá-
lyaira vonatkozva.

NYELVTANÍTÁS v. —TANÍTÁS (nyelv-taní-
tás) ősz. fa. Cselekvés, mely által valakit bizonyos
nyelvre tanítunk. Nyelvtanítással kérem kenyerét.

NYELVTANÍTÓ, v. —TANÍTÓ, (nyelv-tanító)
ősz. fn. Széles ért. ki másokat valamely nyelvre ta-
nít ; nyelvmester. V. ö. NYELVTANÁR.

NYELVTISZTASÁG, (nyelv-tisztaság) ősz. fa.
A nyelvnek, mint beszédeszköznek, állapota vagy tű-
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lajdonsága, melynél fogva idegenszerű szóktól és szó-
lásmódoktól ment. (Purismus). Ily tulajdonságú nyelv
általános szoros értelemben nem létezik, kivéve ta-
lán oly népeknél, kik a legősibb időktől elszigetelve
élnek. De a nyelvtisztaságra törekedni lehet, s azt
őrizni az egyéniség jellemének fentartása javasolja,
ezen okszerű föelv szerint: ha saját nyelvünkben
valamely fogalomnak kifejezésére alkalmas szót bí-
runk, vagy ilyet a nyelv anyagából helyesen alkot-
hatunk : akkor az idegent mellőzzük. Ezen föelv kü-
lönösen az idegen nyelvsajátságok kikerülésére és a
honiak használására ajánlatos. V. ö. NYELVSA-
JÁTSÁG.

NYELVTISZTÍTÓ, v: —TISZTÍTÓ, (nyelv-
tisztító) ősz. fű. 1) Eszköz, mely az emberi nyelven
lerakodott nyálkát levakarja, lehúzza. 2) Személy,
ki arra törekszik, hogy valamely nyelvből az idegen
szókat és szólásmódokat kiküszöbölje, s helyettök
vagy anyaiakat használjon, vagy helyes szóalkotás-
sal újakat képezzen.

NYELVTÖREDÉK, (nyelv-töredék) ősz. fn.
Valamely nagyobb nyelvemlékből egyes fenmaradt
rész.

NYELVTÖRVÉNY, (nyelv-törvény) ősz. fn. L.
NYELVSZABÁLY.

NYELVTÖRTÉNET, vagy —TÖRTÉNELEM
(nyelv-történet v. —történelem) ősz. fn. A nyelvnek
egyes részeiben, t. i. mind anyagában (a azokban)
mind alakjában (hajlítási vagy ragozási szervezeté-
ben), a régi időtől fogva közbejött változások, vagy
ezeknek kimutatása.

NYELVTUDOMÁNY, (nyelv-tudomány) ősz.
fn. Széles ért. szabályszerű, alapos, rendszeres isme-
retek ősz vege egyik vagy másik nyelvről. A nyelvtu-
domány tárgyai: a szoros ért vett nyelvtan, a szó-
elemzés, a nyelvek öszvehasonlítása, s a nyelvbölcsé-
szet, mely különösen a nyelvek szellemének kifűrké-
szésében tünteti ki magát.

NYELVTUDOMÁNYI, (nyelv-tudományi) ősz.
mn. Nyelvtudományt illető, arra vonatkozó, azt tár-
gyazó stb. Nyelvtudományi vittgálatok, érteketétek.
A magyar Tudományát Akadémia nyelvtudományi
osztálya.

NYELVTUDÓS, (nyelv-tudós) ősz. fn. Személy,
ki egy vagy több nyelvnek szabályszerű, alapos,
rendszeres fejtegetésével, elemzésével, értelmezésé-
vel, s az ide tartozó segédforrásokkal foglalkodik.

NYELVÚJÍTÁS v. —ÚJÍTÁS, (nyelv-újítás)
ősz. fn. A nyelvnek némely újabb szókkal, szólás-
módokkal bővítése, művelése ; de a melynek, ha czélt
téveszteni nem akar, a nyelvsajátság határán túl
menni nem szabad.

NYELVÚJÍTÁSI , (nyelv-újítási) ősz. mn.
Nyelvújítást illető, arra vonatkozó.

NYELVÚJÍTÓ v. —ÚJÍTÓ, (nyelv-újító) ősz.
mn. és fn. Nyelvújítással foglalkodó. (Neologns). V.
ö. NYELVÚJÍTÁS.

NYELVÜR, (nyelv-ür) ősz. fn. Gönczy Pál
szerént (Pest megye és tájéka viránya) a porodáster-
méjiiek (anyahfcnesek) seregébe tartozó növénynem.
(Coeloglossum.)

NYELVVÁLTÓ, (nyelv-váltó) ősz. fn. Molnár
Albertnél ám. tolmács.

NYELVVÁLTSÁG, (nyelv-váltság) ősz. fii. 1.
NYELVDÍJ.

NYELVVIZSGÁLÓ, (nyelv-vizsgáló) ősz. fn.
Általán nyelvtudós, ki valamely nyelvnek eredetét,
elemeit, szóalkotása módját, szerkezetét, szabályait
keresi s meghatározni törekszik, nyclvbuvár.

NYELVZAGYVALÉK, (nyelv-zagyvalék) ősz.
fn. Gúnyos értelemben vett nyelvkeverék; V. 6.
NYELVKEVERÉK.

NYELVZAVAR, (nyelv-zavar) ősz. fn. 1) A
szók valódi értelmének hibás fölcserélése vagy sza-
bály elleni szószerkezet által támadt homályosság a
beszédben. 2) Több nyelvbeli szókból álló keverék
s gyakran értelmetlen zagyvalék. Bábeli nyelvtanár.
A népvándoriátok alatt keletieseit nyelvzavarok.

NYEMTI, puszta Nógrád m.; helyr. Nyemti-bt,
—ben, —bői.

NYÉN, NYÉNY, erdélyi f«lu F.-Fehér m.-, helyr.
Nyén-be, —ben, —6*7.

NYENYERE, fn. tt. nyenyerét. Cziteraféle bo-
ros hangszer. Népies tájszó; hangutánzónak látszik,
mint jobbára a hangszerek nevei, pl. síp, bőgő, brúgó,
zongora, harsona.

NYENYERÉS, (nyenyere-es) fn. tt nyenytrét-t,
tb. —ék. Nyenyere nevű húros eszközön játsió sze-
mély. Olyan mint hegedűt, furulyát, dudát, bSgft,
ctimbalmot.

NYENYERÉZ, (nyenyere-ez) önh. m. nyenyeré*-
tem, —tél, —étt, pár. —*. Ny énjére nevű húros
hangszeren játszik. V. ö. NYENYERE.

NYER, (1), 1) elvont gyöke a) nyereg főnévnek ét
származékainak; 1. NYEREG; b) nyeri, nyeríng szók
éa származékaiknak. L. NYERS. 2) Hangutánzó gyö-
ke nyerő igének. L. NYERÍT.

NYER, (2), áth. m. nyer-t. A törzsben meg-
nyujtva is divatos: nyer, de másutt nem. Általán bi-
zonyos verseny, küzdelem, erőfeszítés, akadályelhárí-
tás által elér, kap, szerez valamit Ellentéte: verni.
Ez alapfogalom alá tartoznak következő alárendelt
fogalmak : 1) Másnak legyőzésével, tehát nagyobb
erő vagy ügyesség által, bizonyos előnyt vív ki ma-
gának. Diódáimat, gyotelmet nyerni. Aki mer át nyer.
(Km.). Aki nem próbál, te nem nyer, te nem vént.
(Km.). Megnyerni a ctatát. Nem nyeri el a pályát, a
ki útjában horgot vet. (Km.). Hol vette a király a vá-
rat f fel. Nyerte. (Km.). 2) Akárminemü játékban
vagy sorsolásban más fölölt előnyt, hasznot, dicsősé-
get szerez. Kártyán, koctkán, tekeasttalon nyerni va-
lamit. Megnyerni a fogadott. 3) Üzlet, kereskedés ál-
tal az árakba fektetett pénzét szaporítja. A tavali ga-
bonán ét borokon több éter forintot nyert. 4) A per
alatt levő ügyet részére kedvezőleg döntik el a bírák.
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Megnyerte a pert, 5) Szélesb ért bizonyos keresett
ezélt elér, valamit megkap. Hivatalt, szolgálatot nyer-
ni. Megnyerte, a miért folyamodott. „És ammit kíván,
azt akarja, hogy Istentől azt megnyerje. (Góry-co-
dez 64. L).

E jelentésből kitetszik, hogy a nyer igében
alapfogalom bizonyos törekvés, erőködés, mely által
valamire jutánk, valamit derünk; s ez alapfogalom
legvalószínűbben azon ér szórészben fekszik, mely
több más szóban is általában az erS fogalmával ro-
kon, milyen a mer (andet), férj, mint erősebb nem,
honnan a hellén: á^Qtjv, latin: vir, török : ér stb.
megegyezések; egyezik továbbá és különösen az ér
(valamit elér) ige jelentésével. Egyébiránt a dolgot
végelemzósben véve, az ár, ér, ír, őr, vr gyökök igen
sok szóban bizonyos erőfeszítést jelentenek; s nyer
szóban különösen az ny az alapfogalomnak nagyobb
fokát, nyomatékosságát látszik jellemzeni.

NYER 1) L. NYER, (2). 2) Tájdivatosan s né-
mely régieknél pl. Molnár Albertnél ám. nyír;
1. ezt

NYÉRCZ, fn. tt nyércz-ét. A vidrák neme alá
tartozó állatfaj Oroszországban, Szibériában, Len-
gyelországban stb., melynek sötétbarna, közben-köz-
ben sárgával vegyült szőre van; jobbára álló vizek-
ben éldegél, s halakkal és egyéb vízi állatokkal táp-
lálkozik. (Mustela luteola). Németül: Nerz, v. Nörz,
v. NUrz, (Heyse. Máskép: Sumpfotter). Rokonok hoz-
zá a szinte oroszországi nyesi, nyvtzt, mint afféle
finom prémü állatok, s valószínűleg mindannyian
idegen eredetűek,

NYERCZBŐR, (nyércz-bőr) ősz. fn. A nyércz
nevű állatnak finom szőrű s prémül használt bőre.

NYERCZE, érd. falu Kolos m.; helyr. Nyerczé-
re, •—n, —rol.

NYEREG, (nyer-ég) fh. tt tiyerg-et, harm.
szr. e. 1) Ülésféle készület, melyet a lónak, vagy
akármely úgy nevezett hátas baromnak hátára köt-
nek, hogy kényelmesebben lehessen rajta ülni, vagy
valamely terhet vinni. Magyar nyereg, franczia nye-
reg. Lapos, kapás nyereg. A nyerget felkötni, megszo-
rítani. Magát nyeregbe vetni. Nyeregbe való legény.
Nyereg alá való csikó. Kivetni valakit a nyeregből. A
nyerget ütik, hogy a ló érette. (Km.). Rest SlcOr nyer-
get kér. (Km.). Kél nyerget ülni egy seggel nehéz.
(Km.). Minden nyeregbe odafér. (Km.). A népdalok-
ban gyakran eléfordúl a selyem- és bársonynyereg.
Bársonynyereg szamárra, aranypereet disznóra. (Km.).

„Mert vájjon egy lóra két nyerget teszünk-e ?
Két lovas egy nyergen tud-e ülni szinte."

Arany. (Buda halála).

Vadászok nyelvén nyeregbe szorult azon agár, mely
teljesen lefutotta tehetségét, erejét ha volt; ha nem
volt, úgy gazdája szégyenére szokták mondani. (Bér-
czy K.). 2) Átv. valamely testnek fölemelkedett, ki-
álló része, péld. hegynek orma; továbbá darab fa,
vagy fésüforma eszköz, melylyel némely hangszere-

AKAD. HAOT SCÓTÍB TV. KOT.

ken a húrokat feltámasztják. Nyereg a hegedűn, bnl-
gón, szokottabban : láb, húrláb.

Ezen szó képzésre nézve olyan mint a sereg,
féreg, kéreg, méreg, szúnyog; továbbá a keményebb
képzőjü berek, kerek, telek stb. főnevek, melyekben
az ég, og, Vg, ék stb. szóképzők. A nyereg gyöke
nyer, de mely mint ösmeretes ige alapfogalomra
nézve semmi rokonságban nincs a nyereg szóval. Te-
hát azon gyöknek más értelme rejlik. A nyeregnek
megfelelő német Sattel, és tót Sedlo az., üléstől vet-
ték neveiket; de mint Adelung helyesen jegyzi meg,
a magasodás fogalma is rejlik benne, miért átv. ér-
telemben csakugyan magasságot, emelkedést jelent.
Ennél fogva mi a nyer gyököt azon magyar szók csa-
ládja közé igtatjuk, melyekben az ár, ér, őr, w elő-
tét nélkül, vagy előtéttel magasságot, emelkedést fe-
jez ki, milyenek a mar marj, mart, part, erdő, erkély,
mered, meredek, őr, orom, orj, hórí, torlik stb. Az ny
vagy előtét mint a nyír (ige és főnév,) nyír*, nyanya,
nyers szókban, vagy átalakult m, mintha volna mé-
reg a fölmeredéstől. Egyébiránt hangokban is rokon
vele, különösebben a ,nyer' törzszsel a török ejer,
csagataj iger (Abnska).

NYERÉGALY, NYERÉGALJ, (nyerég-al, v.
— alj) ősz. fn. A mit nyereg alá szoktak teríteni,
midőn felkötik, péld. pokrócz, posztó, sobrák.

NYERÉGBŐR, (nyereg-bőr) ősz. fa. Bőr, mely-
lyel a nyeregvánkost behúzzák.

NYERÉGCSINÁLÓ, 1. NYEREGGYÁRTÓ.
NYERÉGCSONT, (nyereg-csont) ősz. fa. A ko-

ponyában azon szitaforma csont, mely a közbeszorí-
tott üreggel együtt a lónyereghez hasonló.

NYERÉGFA, (nyereg-fa) ősz. fa. A nyeregben
azon két görbe fa, melyek két felül a ló gerinczét
veszik körül, s a nyeregnek vázolatát teszik.

NYERÉGFAR, (nyereg-far) ősz. fn. A nyereg-
nek hátulsó része.

NYERÉGFEJ, (nyereg-fej) ősz. fa. A nyereg
elejének magasabb része, rendesen szíjcsattal, mely-
nél fogva szegre lehet akasztani. Az Ügyetlen lo-
vagló a nyeregféjbe kapaszkodik. Máskép: nyeregkápa.

NYERÉGFŐ, 1. NYERÉGFEJ.
NYERÉGFÖDÉL, (nyereg-födél) ősz. fn. Ház-

tető, mely, mint 16 hátán a nyereg, két felfii emel-
kedik fölfelé, különböztetésül az egy oldalú vagy
lapos födéltől.

NYEREGGYÁRTÓ, (nyereg-gyártó) ősz. fa.
Szoros ért. mesterember, ki egyedül nyergeket ké-
szít. Szélesb ért. a nyereggyártók nem csak nyergek
készítésével, hanem kocsik fölszerelésével is foglal-
kodnak, s tulajdonképen kocsigyártók.

NYERÉGGYÁRTÓSÁG, ősz. fa. 1. NYER-
GESSÉG.

NYERÉGHEVEDER, (nyereg-heveder) ősz. fa.
Heveder, melylyel a nyerget a hátas állatra szorít-
ják, hogy feszesen álljon. V. ö. HEVEDER.

NYERÉGJÁRTÓ, 1. NYEREGGYÁRTÓ.
NYERÉGKAMARA, (nyereg-kamara) ősz. fa.

58
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Kamara, illetőleg raktár, melyben nyergek vannak
lerakva, péld. a hadi fegyvertárak mellett.

NYERÉGKÁPA, (nyerég-kápa) ősz. fa. lásd
NYEREGFEJ, és v. ö. KAPA.

NYERÉGKOCSI, (nyereg-kocsi) ősz. fn. Kocái,
melynek ülése közepeit és hosuában van, s úgy le-
het rajta ülni, mint a nyeregben.

NYERÉGOSZTRIGA, (nyerég-osztriga) ősz.
fn. Osztrigafaj, mely más testekre nyereg gyanánt
ragad, vagy beléjök fúrja magát. (Ostrea epbip-
pium. L.)

NYERÉGPÁRNA, (nyereg-párna) őse. fn. A
nyeregnek párnafáié rugalmas része, az ülő farpofái-
nak kényelmére.

NYERÉGSZÁN, NYERÉGSZÁNKA, (nyereg-
szán v. -szánka) ősz. fn. Szánka, melynek hosszan
nyúló ülése van, s úgy lehet rajta ülni, mint a
nyergen.

NYEREGSZERSZÁM, (nyerég-szer-szám) ősz.
fn. Nyereg, minden hozzávalóval együtt, mint, lóta-
karó, sabrák, heveder.

NYERÉGTAKARÓ, 1. CSÓTAR.
NYERÉGTÁSKA, (nyereg-táska) ősz. fn. Nye-

reghez csatolt táska, holmi ntravalókat beletenni.
NYEHÉGTERITŐ, 3sz. fn. 1. CSÓTAR.
NYERÉGTÖRÉS, ősz. fa. 1. TÚR, fa.
NYERÉGVÁNK08, 1. NYERÉGPÁRNA.
NYEREGVÁPA, (nyereg-vápa) ősz. fn. A nye-

regnek felső, bebajlott része, melyen a lovagló ül.
NYEREKÉDÉS, (nyer-e-kéd-és) fa. tt. nyereké-

dét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Üzlet, kereskedés
általi szaporítása a forgatott pénznek, vagyonnak. 2)
Tnlságoshaszonnak, kamatnak keresése, uzsoráskodás.

NYEREKÉDIK, (nyer-e-kéd-ik), k. m. nyere-
kéd-tem, —tél, —élt. 1) Az üzlet, kereskedés által
forgatva pénzből vagy vagyonból több-több hasznot
keres magának. Bevásárlóit borokkal, gabonával, mar-
hával nyerekedni. 2) Törvénytelen módon, nevezete-
sen uzsorával neveli vagyonát A* árvák pénzével
nyerekedni.

NYEREKÉDŐ, (nyer-e-kéd-ő), mn. tt. nyereké-
dB-t, tb. —k. Üzlet, kereskedés által magának hasznot
szerző. Különösen, ki bizonyos árukat fölcsigázott
áron.adogat el, vagy pénzével uzsoráskodik.

NYEREMÉNY, (nyer-e-mény) fa. tt nyere-
mény-t, tb. —ék, harm. szr. —e.L.Nyereség,1}), 3), 4),

NYERÉS, (nyer-és) fa. tt nyerés-t, tb. — ék,
harm. szr. —e. Előnyhöz jutás, birtoklás, szerzés,
midőn valaki nyer valamit V. ö. NYER, ige.

NYERÉS, puszta Hont m. helyr. Nyéret-re,
—én, —rSl.

NYERESÉG, (nyer-e-ség) fa. tt nyeretég-ét,
harm. szr. —e. 1) Küzdés által elért jutalom,
alj, dicsőség. Vitézséggel jár a nyereség. Ellen-
téte : veszteség. 2) Akárminemü játék, vagy kocz-
ka, vagy sors által szerzett előny, haszon. Nye-
reségért játtzani. Nyereségből élni. Sorsjátéki nye-
reség. Egynek nyeresége, másnak vesztesége. (Km.).

3) Üzlet, kereskedés által szerzett pénz, vagy birtok,
mely t i. az üzletbe fektetett költséget fölülmúlja. A*
eladott lovon Ötven forint nyeresége van. A nyereségen
otttotó kereskedötársak. 4) Akármiféle előny, vagy
haszon, vagy kedvező eredmény. Utazásomból a* a
nyereségem, hogy embereket tanultam ismerni. Nincs
abban nyereség, amit barmainak eleségébSl elvon a
gatda. V. ö. NYER, ige.

NYERESÉGES, (nyer-e-ség-és) mn. tt nyert-
ségét-t, v. —ét, tb. —ék. Ami nyereséget hoz. Ami
által valamit megnyerni, elérni lehet Nyereséges vál-
lalat. „Az elyetén imádság sem érdömös, sem kedég
nyereséges, mert az oly imádságot Isten meg nem
hallgatja." (Góry-codez. 64. L).

NYERESÉGESEN, (nyer-e-ség-és-en) ih. Nye-
reséges módon.

NYERÉSVÁGY, (nyerés-vágy) 1. NYERVÁGY.
NYERÉSZ, (nyer-ész) fa. tt nyerést-t,O>. —ék.

1. NYERKÉM.
NYERÉSZET, (nyer-ész-et) fa. tt nyerfttet-it.

L. NYERKÉMLET.
NYERÉSZKEDÉS, (nyer-ész-kéd-és) fa. tt

nyerészkedés-1, tb. —ék. Cselekvés, foglalkodás, mi-
dőn valaki nyerészkedik.

NYERÉSZKEDIK, (nyer-ész-kéd-ik) k. m. nye-
réstkéd-tem, —tél, —élt. Azon mesterkedik, hogy
adás-verésből, s általán valamely üzletből nyereséget
húzzon.

NYERETÉS, (nyer-et-és) mn. tt nyeretés-t, v.
—el, tb. —ék. Molnár Albertnél, Szabó Dávidnál ám.
nyertes; 1. ezt Pesti Gábornál: nyereUes.

NYERETLEN, (nyer-etlen) mn. tt. nyerellen-t,
tb. —ék. Ló versenyzéseknél nyeretlen lónak mond-
ják, mely még soha nem nyert

NYERGEL, (nyer-ég-el), áth. m. nyergel-t. A
hátas állatra nyerget köt, hogy ülni, vagy valami
terhet szállítani lehessen rajta. Megnyergehti a va-
dáuparipát. Használják önhatólag is tárgyesetes vi-
szonynév nélkül. Trombitásaira minden legény nyer-
geijen. Nyergeijetek, atutdn Ura ! Átv. ért megnyer-
gelte urát a feleség, ám. föltette a süveget (Szabó D.).

NYERGELÉS, (nyer-ég-el-és) fn. tt nyergelés-t,
tb. —ék, barm. szr. —e. Cselekvés , illetőleg fölsze-
relés, midőn a hátas állatra nyerget kötnek.

NYERGELETLEN, (nyer-ég-el-et-len) mn. tt
nyergeletlen-í, tb. —ék. Amit nyereggel föl nem szerel-
tek. Nyergeletlen lovakon futtató falusi suhanetok. Ha-
tározóként ám. nyergeletlenül, nyereg nélkül.

NYERGELŐ, (nyer-ég-el-ő) fa. tt nyergeit-1,
Személy, különösen lovász, ki urának lovát, vagy lo-
vait nyergein! szokta. V. ö. NYERGEL.

NYERGES, (1) (nyer-ég-és) mn. és fn. tt nyer-
gét-t, v. —ét, tb. —ék. Amire nyerget tettek, kötöt-
tek, vagy amely állatnak az a különös rendeltetése,
hogy üljenek rajta. Nyerget U, szamár. Két ttép
nyerges lovat tart. Különbözik tőle a kocsis- v. igáM,
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mely teherhuzásra. van szánva; továbbá a máikat
azaz teherhordó. Mivel pedig a kocsiba, vágj sze
kérbe fogott lovakat némely tájakon nyeregből hajt-
ják ; innen nyergesió vagy csak nyerget a neve azon
lónak, melyet a rúdnak bal oldalára fognak, s me-
lyen a kocsis szokott Ülni. (A rád jobbfelén befogott
lovat pedig rwc?a*-nak, négyesben az elül bal felen
levőt gyeplős-neik, a jobb oldalon menőt kitafát, v.
ottorhegyes-oeí hívják).

NYERGES, (2) (nyer-ég-és), fa. tt. nyergét-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. 1) Mesterember, ki nyergeket
készít, kocsikat szerel, s holmi párnaféle zsákokat
csinál, kitöm *tb. L,. NYEREGGYÁRTÓ. 2) Nyerges
ló. L. NYERGES, (1) alatt.

NYERGÉSÁRR, (nyergée-árr) ősz. fa. A nyer-
gesek árrféle hegyes eszköze, melylyel a munkában
levő bőrökön, párnazsákokon stb. likakat csinálnak.

NYERGESBOGÁR, (nyerges-bogár) ősz. fn. 1.
HERNYÁSZ.

NYERGESCSÖDÖR, (nyerges-csődör) ősz. fa.
Csődör, melyet nyereg alá fognak.

NYERGESKOCSI, (nyerges-kocsi) ősz. fn. 1)
Hadi szállító kocsi, melynek hátalsó tengelyére nye-
regfonna emeltyűt tesznek, hogy az ágyacsövet szál-
lítsák rajta. 3) L. NYEREGKOCSI.

NYERGESLÓ, (nyerges-ló) ősi. fn. Ló, melynek
különös rendeltetése, hogy nyerget viseljen s lovagol-
janak rajta, paripa.

NYERGÉ8SÉG, (nyer-ég-és-ség), fa. nyergeitég-
ét, harm. szr. —e. Mesterség, mely különösen nyereg-
csinálassal, szélesb ért. kocsik, hintók fölszerelésével,
párnák kitömésével stb. foglalkodik, vagyis az úgyne-
vezett nyereggyártók mestersége. Nyergeiteget tanulni.

NYERGES-ÚJFALU, falu Esztergám m. helyr.
— ujfalu-ba, —bán, —bál.

NYERING, (nyer-ing) fa. tt nyerímget. Lagossy
József szerént a székelyeknél ám. nyirok.

NYERÍT, NYERÍT, (nyer-it) önh. m. nyertí-
étt, pár. —t, htn. —ni, v. — eni. Tulajd. ért. lóról
mondják, midőn heves vágytól izgatva, különösen a
nemi ösztön által ingerelve, vagy eledel után sóvá-
rogva, erős, fülhasító (ní-er-er-er) hangon elkiáltja
magát Rokon vele a német: wiehern. Nyerit a eiő-
dtir, midőn kanetát éret. Arokttattát, Kecskemét, nye-
rtt 9 ló, ehetnék. (Toborzó rím). Nyerit a kancza is,
midőn elveszett csikaját hívja, vagy keresi. Átv. és
lealázó kifejezéssel mondják nőszemélyről, ki baja
érzelmeit az által árulja el, hogy a férfiak ntán fen-
hangon hahotáz, vihog, röhög. — A lónak egyéb
hangjai: röhSg, midőn őröl, péld. ha abrakot hoznak
neki, vagy elveszett erikája eléjön; ihog, nyihog, vi-
hog, midőn haragszik, s egymást harapja, rugdalja;
Hlttköl, ha megijed, vagy nem tetszik neki valami;
horkol, hortyog, fortyog, ha megijed.

A nyerít igének gyöke az erős r hangban rej-
lik, s törzsöké nyer, az tí pedig képző, mint az állati
hangra vonatkozó ordít, tipit, vittí, twtí, vontí (a
kutya), kőkorit, stb. igékben.

NYERÍTÉS, NYERÍTÉS, (nyer-ít-és) fa. tt.
nyertíét-t, tb. —ék, harm. gzr. —e. A. lónak legerő-
sebb, fdlhas/tó kiáltása.

NYEKKEM, (nyer-kém) ősz. fa. Üzér,kiajövő
vevési s eladási, általán üzleti körülményekre hoz-
závetőleg figyelve, nyereségre iparkodik szert tenni.
(Speculant).

NYERKÉMKEDIK, (nyer-kémkedik) ősz. k.
Nyerkémlettel foglalkodik. V. ő. NYERKÉMLET.

NYERKÉMLET, (nyer-kémlet) ősz. fa. Nyer-
kémi üzérkedés (Speculatío). V. Ö. NYERKÉM.

NYERLET, (nyer-el-et) fa. tt. nyerlet-ét. L.
NYEREMÉNY.

NYERMEGY, falu Bihar m. helyr. Nyermegy-
re, —én, —rSl.

NYERMÉNY, 1. NYEREMÉNY.
NYERŐ, (nyer-ö) mn. és fa. tt nyerö-t, tb. —*.

1) Általán aki vagy ami valamit nyer. Nem stép, ha
a nyerő (fél) a vetítését kigúnyolja. Csatát nyerő vite-
tek. 2) Kártya- vagy sorsjátékban azon lap, illetőleg
szám, melynek birtokosára bizonyos nyereség néz.
3) A külkereskedelemben nyerő tözt v. keretkedét,
midőn a kivitelért befolyt érték meghaladja a beho-
zatalért fizetett értéket.

NYERŐSZÁM, (nyerő-szám) ősz. fa. A sorsjá-
tékban azon szám, melyet kihúznak, s melynek tevője
bizonyos nyereséget kap.

NYERPONT, (nyer-pont) ősz. fa. Lóversenyzé-
seknél a birói páholylyal szemközt azon oszlop,
mely a bírónak irányvonalai szolgál annak megíté-
lésére, melyik ló ért ahhoz elsőnek és másodiknak.

NYERS, (nyer-és), mn. tt. nyers-et. 1) Mondjak
növényi testről, vagy terményről, melynek eredeti,
természetes nedvei még megvannak. Ellentéte: stdrass,
aszú. Nyert fa, nyert ágak. A stárat fa mellett a nyert
is elég. (Km.). Nehét a nyert fának tsáradtát várni.
(Km.). Nyert füge, nyers stilva, nyers alma, mely meg
nem aszott, vagy melyet nem aszaltak, vagy nedvét
főzés, sütés által ki nem vonták, meg nem fogyasz-
tották. Nyerg kender, mely még meg nem száradt, s
melyet még meg nem áztattak. 2) Állati testekre vo-
natkozva, aminek életnedvei eredeti épségökben meg-
vannak. Nyers hús, melynek nedve, zsírja főzés, sütés,
füstölés, szárítás által ki nem folyt, el nem röpült.
Nyers vér, mely híg állapotban létezik, meg nem
aludt. Nyert gyapjú, melynek zsírját ki nem mosták.
3) Minthogy a nedvek az állati és növényi testet ru-
galmassá, szivossá teszik, s valódi életet kölcsönöz-
nek neki: innen átv. ért a nyers jelent a maga ne-
mében szilárdat, erőset, a külső benyomásnak ellen-
állót Nyers érti, nyert karok. Nyers idő. Nyert bor,
mely vízzel nincs elegyítve, vagy csípős, metsző, meg
nem hígult. 4) Ami kikészítve nincsen, vagy is né-
mely állati és növényi testek eredeti állapotban.
Nyert bőr. Nyert selyem. Nyert vátton; általában:
nyert anyag, nyers termény. — A .nyers* szónak fenn
említett értelmeiből kitetszik, hogy főleg a nedvesség,
nyirkosság fogalmával áll viszonyban, s nyer gyöke

68*



919 NYERSEN-N VERSÜL NYERSZÁMLA -NYE8DEL 992

,nyirk' törzsnek nyír gyökéréi, sőt az önálló nyír
szóval mind hangokban, mind értelemben egyezik,
melyekkel ismét közel rokon a mongol nor-khu át-
ázni, naghor, Scbottnál: noor tó; miért vélemé-
nyünk szerént azon szók osztályába tartozik, melyek-
ben az ir előtéttel, vagy a nélkül nedvet, nyirkot, híg
testet jelent, milyenek az ír (kenőcs), ttír, nyír, nyirk,
nyirkot; mik szerént a nyert nem egyéb, mint nyírt,
nyírét, azaz: nyirkos. Maga az ny is az enytt, s enyek
siókban valami vizenyőst jelent. Igaz ugyan, hogy a
nyert szóban az erőnek mellékfogalma is benn fog-
laltatik : de ezen erő az állati és növényi testet élte-
tő, tápdús nedvektől ered; tehát úgy látszik, a ned-
vesség, nyirkosság fogalma előbbre való és ok, az
erő fogalma pedig okozat, vagy eredmény, t i. a je-
len szónak értelmezésében. Finnül Fábián István
szerént: nuori ; a mongolban pedig nitri ám. fris, új
(mint a nyers szokott lenni). 5) Erkölcsi átv. ért.
műveletlen, b&rdolatlan. Nyert hang. Nyert ifjú.
Nyert ember. Nyert erkölcs.

NYERSEN, (nyer-és-en) ih. Nyers állapotban.
1) Növényi és állati nedveitől meg nem fosztva.
Nyerten égetni a fát. 2) Meg nem aszalva, ki nem
főzve vagy sütve, meg nem füstölve. Nyerten enni a
Mtt. S) Szilárdan, erősen. 4) Durván, műveletlenül,
készítetlenűl. V. ö. NYERS.

NYERSES, (nyer-ós-es) mn. tt nyertet-1, v. —ét,
tb. —ék. Itt-ott, helylyel közzel, többé-kevesbbé
nyers állapotú. Ét a kender nyertet, még ninct jól ki-
ásva. Nyertet hóit adni fel át atztalra. V. ö. NYERS.

NYERSESÉDIK, (nyer-és-es-éd-ik) k. m. nyer-
seséd-tem, —tél, —itt. Nyersessé leszen, nyirkosodik.

NYERSESÉG, (nyer-és-e-ség) fn. tt. nytrse-
eég-ét, harm. szr. —e. Állapota, vagy tulajdonsága a
növényi vagy állati testnek, midőn nyers. Éten fát
nyertetége miatt alig lehet meggyujtani. A kender nyer-
tetégét altatással kihútmi. Átv. ért. műveletlen, durva,
készftetlen állapot vagy tulajdonság. Hangnak, be-
tzédnek, erkölcsnek nyertetége. V. ö. NYERS.

NYERSESÍT, NYERSESIT, (nyer-és-es-ít), áth.
m. nyertettí-étt, pár. —», htn. —ni, v. —eni. Nyer-
sessé, azaz: átv. ért. durvává, műveletlen erkölcsűvé
tesz valakit. A magán faluéi élet, ét aljat tártalkodat
elnyertettíette öt. V. ö. NYERSES.

NYERSFESTÉS, (nyers-festés) ősz. fn. Képirás
módja, midőn valamit a fris, még nedves meszeiéire
v. vakolatra festenek, mi által a festmény igen tartós
lesz. (Fresco-Malerei). 2) L. NYERSFESTMÉNY.

NYERSFESTMÉNY, (nyers-festmény) ősz. fa.
Festmény, mely nyersfestés által létesült. (Fresco-
Gemalde;. V. ö. NYERSFESTÉS.

NYERSÍT, NYERSIT, (nyer-és-es-ít) áth. m.
nytrtesÜ-étt, htn. —ni, v. —eni, pár. —t. Nyerssé
tesz valamit, vagy átv. ért. valakit V. ö. NYERS.

NYERSÜL, (nyer-és-ül) ih. Nyers állapotban.
Nyertül enni a hútt, gytimOlctVt. Máskép: nyersen.

NYERSÜL, NYERSÜL, (nyer-és-nl) önh. m.

nyertül t. Nyerssé leszen: Ha a fa elmaradt, nem
nyertül a* meg. (Km.).

NYERSZÁMLA, (nyer-számla) ősz. fn. Nyere-
ségek számlája a könyvvitelben. Veszt- ét nyertzámln.

NYERTES, (nyer-t-es) mn. tt. nyertet-t, v. — ét,
tb. —ék. Aki valamit nyert, péld. ki másokon győ-
zedelmeskedett, kinek a játékban haszna, előnye
van, stb. Nyertet fél. Nyertei hadak. Aki nyertet a já-
tékban, adjon áldomást. Főnévül ha«ználva jelent sze-
mélyt, ki valamit nyert; vagy a sorsjátékban számot,
melynek beváltója nyereséget húz. Ezen értelemben
a tárgyeset: nyertest, többes : nyertetek. Törzsöké a
múlt időbeli igenév: nyeri, mint az éltes, mentet, jár-
tat igéké élt, ment, járt. Némely régieknél: nyerttel;
ellentéte vesttet, őszvehúzottan ebből veszettet.

NYERTESEN, (nyer-t-es-en) ih. Nyertesként,
mint nyertes, nyereséggel. Nyertesen tért vitsza.

NYERTESSÉG, (nyer-t-es-ség) fn. tt. nyertes-
tég-ét, harm. szr. —e. Nyertes állapot, győzedelmes-
ség. Ellentéte volna: vetzlestég, melytől különbözik a
veszteség, a jelenidőbeli vestt törzsöktől, melylyel el-
lentétben a szinte jelenidőbeli nyer törzsöktől eredS
nyereség áll.

NYERVÁGY, (nyer-vágy) ősz. fn. Vágy, mely-
nél fogva valaki arra törekszik, hogy üzletben, ke-
reskedésben, vagy játékban, fogadásban stb. pénze,
vagyona szaporodjék.

NYERVÁGYÓ, (nyer-vágyó) ősz. fn. Aki nyer-
ni kivan, nyereségre vágyó. Nyervágyó ü*ér, játékot.

NYERVÉNY, (nyer-vény) fn. tt. nyervény-t, tb.
-ék. L. NYERŐSZÁM.

NYES, áth. m. nyet-tem, —tél, —étt, pár. — t.
Éles eszközzel valamely testnek kinövő sarjait, ki-
álló részeit metéli némi idomítás végett Mondják kü-
lönösen a növények, fák ágainak, sarjainak lemeté-
léséről. Nyesni át útmeüéki bokrokat, cserjéket. Nyet-
ni az elágazott akáczokat. A fattyvhajtátokat lényem.
Megnyesni a beoltani való vadcsemetét. Szüntelen ott
nyesi (km.), azon bakot nyúzza, vagy azon egyet sok-
szor mondja. Hangutánzónak látszik, s a ,nyiszol' ige
nyit* gyökével azonosnak. Egyébiránt a metszéssel
járó bangót látszanak utánozni némely más tfittegö-
vagy suhogó hangú szók is, honnan ezen megegye-
zések hangra és fogalomra nézve a következő igék-
ben : tzeg, izei, szakad, stáb, stánt, nyittál, nyenetef,
hatod, melyekhez rokonok a német schneiden, tehát-
teln, tpalten, a latin tcindo, tcvlpo, tealpo, teába, te-
co, tcarifico, a hellén <r^<x|<o, ffxém stb. E szerént»
nyes igében alaphang az ét; az ny előtét pedig a cse-
lekvéssel járó nyomást látszik kifejezni. Rokonnak
tekinthető a met szóval is, vagyis inkább ennek mettz
származékával. Mondják és Írják megnynjtva is:
nyes, s ez olyan tájszokás, mint kel, nyer, nyel, ad
igék helyett: kél, nyer, nyél, ad. V. ő. NYISZ, NYI-
SZÁL.

NYESDEL, (nyes-ed-el) gyak. áth. m. nyetdd-t.
Gyakran, vagy többfélét, vagy valamit több oldalról
ayes.Akertéttek tavaszkor nyetdetík o/áteí.V.8. NYES-
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NYESDELÉS, (nyes-ed-el-és) fa. tt. nyetdelét-t,
tb. —ék, barna. sor. —e. Gyakori nyesés; többfé-
lének nyesése; valaminek több oldalról nyesése, fa-
nyetdelét. Agnyesdelés.

NYESEDÉE, (nyes-ed-ék) fh. tt nyetedék-ét,
harm. szr. —e. Hulladékágak, sarjak, hajtások, me-
lyeket valamely növényről lenyestek. A nyetedéket
ötzvekötni, ét tílsre vinni. V. ö. NYES.

NYESEGEL, NYE8EGÉL, (nyes-eg-el) gyak-
áth. m. nyetegel-t. Gyakran, vagy többfélét, vagy va'
lamit több oldalról nyes. A kertét* nyetegeli aa út'
meUéki bokrokat. Máskép: NYESDEL.

NYESEGELÉS, NYESEGÉLÉS, (nyes-eg-el-
és) fn. tt nyetegélét-l, tb. —ék, harm. szr. —e. L.
NYÉ8DELES.

NYESELÉK, (nyes-el-ék) fn. tt. nyeselék-ét,
harm. szr. —e. L. NYESEDÉK. Törzsöké a divat-
ban nem levő gyakorlatos nyesel ige. Alakra olyan
mint, fotelek, tartalék, martalék, martalék, s némely
mások.

NYESÉS, (nyes-és) fn. tt. nyetét-t, tb. — ék,
harm. szr. —e. A növények ágainak, sarjainak, haj-
tásainak éles eszköz általi lemetszése. V. ö. NYES.

NYESGÉL, (nyes-eg-él) 1. NYESDEL, NYE-
SEGEL.

NYESŐ, (nyes-ő) mn. és fn. tt nyetö-t. 1) Személy,
ki valamit nyes. 2) Eszköz, melylyel nyesni szoktak,
péld. kés, kertészolló, kaczor.

NYESŐLÉK, (nyes-o'-öl-ék) 1. NYESELÉK.
NYESS ; NYESSEN, tájdivatosan ám. nyers;

nyersen; 1. ezeket
NYEST, fh. tt. nyett-ét, harm. szr. —jé. Négy

lába emlős állat a-meny étek neméből; feje kicsiny
és háromszögletes, orra hegyes, és bajuszos, füle rö-
vid kerek, nyelve hoszszu sima, teste nyúlánk, lábai
igen rövidek, s farka hoszsza szőrű. (Hustela martes
L.). Bőréből finom prém készfii. Nem vdgyakodhatik
minden ember nyettre; kinek lova nincsen, gyalog men-
jen Pettre. (Km.). Ezen nemhez tartoznak a nyumt
és nyércc. E három szó egy gyökflnek látszik, s ere-
deti értelmüket valószínűleg azon éjszaki népek nyel-
vében kell keresni, melyeknek földén ezen állatok
otthonosak. Finnül: nááta ám. nyestV. ö. NYÉRCZ.

NYÉSTA, fala Abauj m. helyr. Nyéstá-ra,
—n, —ról.

NYESTBÖR, (nyest-bőr) ősz. fn. A nyest nevű
állatnak finom szőrű bőre, melyből fövegeket, prí-
meket, karmantyúkat stb. készítenek.

NYESTFOGÓ, (nyest-fogó) ősz. fh. 1) Személy,
ki nyestekre vadász. 2) Csapdaféle készület, kelep-
cze, melylyel nyesteket fognak.

NYESTIKE, (nyest-i-ke) fh. 1. PEREMEK.
NYESTMENYET, (nyest-menyét) ősz. fh. 1.

NYEST.
NYESZ, hangutánzó gyök 1) nyetteg, nyettetel

igékben ; azonos nyitt gyökkel; 2) nyettereg igében
azonos nyOtf, vagy szintén nyit* gyökkel.

NYESZEG, (nyesz-eg) önh. m. nyetteg-tem,
—tél, —üt. L. NY1SZOG.

NYESZÉRÉG, (nyesz-er-eg) gyak. önh. m. nye-
tterég-tem, —tél,\. nyetzerg-étlem, —ettél, —élt, htn.
nyetieregni vagy nyessergeni. L. NYÖSZÖRÖG, NYI-
SZOROG.

NYESZETÉL, NYESZETÖL, (nyesz-et-él), v.
(nyesz-et-öl) gyak. áth. m. nyetzetél-t. Életlen rósz
eszközzel, tompa késsel metél, nyeseget valamit Egy
eredetű a nyet és nyittdl igékkel. V. ö. NYES.

NYESZKENYE, paszta Veszprém m. helyr.
Nyenkenyé-re, —n, —r8l.

NYÉTRE, (nyet-er-e) mn. tt nyetré-t. Ke-
menesalon ám. ideoda csukló, hanyatló pengéjű kés,
bicsak. Ezen szó, mint alakja, értelme, és a nyelv-
hasonlat mutatja, módosított igenév az elavult nyet-
rik v. nyetlik igéből, s olyan mint hetié, kotla, hétre,
tétre, tedre, az eredeti 11 i. átalakult r-ré, mint bot-
lánkozik lett botránkosik. Gyöke nyet rokon, sőt azo-
nos a nyit igével, mert a nyetre eszköz az, mely
ideoda nyílik.

NYEVERE, (nyef-er-e? mintegy nyef-el-ő v.
nyif-org-ó) mn. tt nyeveré-t. Kriza J. szerént a szé-
kelyeknél ám. kényes; gyáva; továbbá: minden lébe
kalán.

NYEVERÉG, (nyev-er-ég v. nyef-el-ég) (vagy
nyif-or-og) önh. m. nyeverég-tem v. nyeverg-e'ttem,
nyeverég-tél v. nyevtrg-éttél, nyeverg-étt; htn. nyeve-
régni, v. nyevergeni. Kriza J. szerént a székelyeknél
ám. nyavalyog, tehát egyezik a mély hangú
,nyiforog' szóval.

NYEZSÉG,(nyezs-ég) önh. m. nye»»ég-tem,—tíl,
—éti. L. NYÜZSÖG.

NYI, hangutánzó gyöke 1) közelebbről nyit s
nyttik igéknek és származékaiknak; jelenti t. i. azon
nyikkanást avagy nyívást, melyet nyitáskor vagy
nyilaskor, különösen valamely ajtó szokott hallatni;
V. ö. NYÍLIK. 2) Szintén hangutánzó gyökeleme ezen
gyököknek: nyí v. nyiv, nyih (honnan: nyihog stb.),
nyif (honnan: nyifog stb.), nyik (honnan: nyikog stb.).

—NYI, (1), mennyiségi rag, illetőleg képző, pl.
láb-nyi, Sl-nyi.IÁad Élőbeszéd 126. lap. és — NYE.

—NYI, (2), névrag, mely a palóczoknál némely
esetekben ám. a közönségesb használata hot, hét, hőt,
p. hová mégy t Felelet: pap-nyi (a paphoz v. papékhoz)
metter-nyi. Hol voltál t pap-nott. Honnan jb'tz 1 pap-
nól v. papnúl. Székelyesen , lágyítás nélkül: —ni,
1. —NI, névrag.

—NYI, (3), tájdivatosan lágyított ni, mint az
igéknél a határtalan mód ragja, néha nya (= nia)
és nye (= nie) alakokká is változik pl. innya, csak-
nem általánosan, Mnya (= hínia Göcsejben Torkos
Sándor). Egyébiránt 1. —NI, igerag.

NYÍ, v. NYÍV, (1), önh. m. nyi-tt v. nyi-vott.
Mondják különösen kutya- éa macaka-kölykekről,
midőn az anyai vaczokban éles vékony hangon sír-
nak. Atv. ért alkalmazzák a kisded csecsemőkre is.
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Gyöke a hangutánzó nyi, melyből nyihog, nyifog,
nyifa, nyikog, nyikorog, nyikkan, nyiharátt, ét szár-
mazékaik erednek.

NYÍ, v. NYÍV, (2), fa. tt nytv-et. L. NYU, fa.
NY1P, állati, különösen orrból jövő emberi

hang, melyből nyifa, nyifatol, nyifog stb. erednek.
Kettöztetve, vyifnyaf, v. nyifnyef, a vadszagoló ebek
hangja, így szokták a vadászok a kopók kiáltását
eléadni: Hát egytter csak halljuk: nyifnyaf, nyif-
nyaf!

NYIFA, (nyif-a) mn. tt. nyifd-t. Túl a Dunán
oly emberről mondják, ki a hangokat hibásan, neve-
zetesen az orrán ejti ki, ha kivált orrában lényeges
szervi hiba van. Gúnyos szó, valamint a tutyma,
ssussma, tulyi mutyi, stusti műm, tolya, potya, stb.

NYIFÁTA, (nyif-a-ta) mn. tájdivatosan ám.
nyi/anet. L. NYIFFANCS.

NYIFATOL, (nyif-at-ol) 8nh. m. nyifatol-t. A
székelyeknél ám. nyifog. L. NYIFOG. .

NY1FFAN, (nyif-u-an) önh. m. nyi/an-t. Nyif
hangon elkiáltja magát. Nyiffant a kopó, vadat éret.
Egyet sem nyiffant.

NYIFFANÁ8, (nyif-u-an-ás) fa. tt nyi/anát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Egyes ,nyif hang kiáltása.

NYIFFANCS, (nyif-u an-cs) mn. tt nyiffanct-ot.
Nyifogva, vékony orrhangon beszélő; nyifogva síró,
nyögdécselő. Bodrogközi szó. Törzsöké nyi/an, mint
a puffancs szóé puffan. Elemezve: nyi ff an-cs; acav.am.
cseál, csinál; vagy pedig «-böl módosult, mintegy
nyifan-os, melyből a hangzót kiugratva, s az « han-
got rokon e»-re változtatva lett nyiffanet, (puffan-ot
puffancs), mint: vakarát vakarcs, bogai bogáét, kajás
kajáét, ordas tájdivatosan ordaet, beket békéét, bor-
dát bordáct stb.

NYIFFANT, (nyif-u-an-t) alakjára áth. de je-
lentésére csak ám. nyi/an ; m. nyiffant-ott, btn. —m,
v. — ani. L. NYIFFAN.

NYIFFANTÁS, (nyif-u-an-t-ás) fa. tt nyi/an-
lát-t, tb. — ok. L. NYIFFANÁS, és v. ö. NYIF-
FANT.

NYIFOG, (nyif-og) gyak. önh. m. nyifog-tam,
—tál, —ott. 1) A vadászeb megszagolván a vadat
nyif-nyaf hangon kiáltoz. 2) Emberről szólva ám.
tisztátalan orrhangon beszél. Hangváltozattal : nye-
ftg, nyafog, nyivog. Ikerítve: nyifog-nyafog. V. ö.
NYIF.

NYIFOGÁS, (nyif-og-ás) fa. tt. rtyifogát-t, tb.
— ok, harm. szr. —a. 1) A vadászebek nyif hangon
való kiáltozása. 2) Orron hangzó, hibás, tisztátalan
szólás. V. ö. NYIFOG.

NYIFOROG, (nyif-or-og) önh. m. nyiforog-tam,
— tál, v. nyiforg-ottam, —ottál, nyiforgott; htn. nyi-

forogni v. nyiforgani.V. ö. NYIFOG. Hasonló hozzá a
székely nyevereg.

—NYIG, nyi képző és ig rag öszvetétele; lásd
—NYEÖ.

NYIGGAT, 1. NYIKGAT.

NYIGGATÁS, L NYIKGATÁS.
NYIH, hangutánzó gyöke nyihog, nyiharáa,

stb. szóknak.
NYIHARÁSZ, (nyih-ar-ász) önh. m. nyHarán

tam, —tál, —ott, pár. —«*. Mondják pajkos fiatal
legényekről, leányokról, midőn élénk , vékony, i
csintalanságra mutató hangon inognak, vihognak,
nyihognak.

NYfflARÁSZÁS, (nyih-ar-ász-ás) fn. ttnyifcirá-
ttás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midin
valaki nyiharász.

NYIHELŐDZIK, (nyih-el-ő-d-z-ik), belsa. m.
nyihelSdf-tem, —tél, —ott, htn. —»i,v. — eni. Mond-
ják különösen oly emberről, ki nyugtalankodva hús-
za vonja magát, majd itt majd ott vakaródzik, mint-
ha viszketne teste, vagy a nyivek, férgek csíp-
nék. Alsó nyelvbe való kifejezés. Jelentéséből kitö-
nik, hogy gyöke nyi v. nyiv, tehát eredetileg : nyi-
velodfik, máskép : nytihdodxik. A v és h, mint tudva
levő dolog, gyakran fölcseréltetnek, rokonbangnsi-
gnk miatt, mint komivet, komikét. A nyüulodxik alak-
ja szerént képződtek: rühelodtik, rabét vakarja, vagy
miatta izog mozog; bogárotik a tinó, midőn a boga-
rak csípésére ugrál, ficzkándozik; legyetkedik a ló,
midőn a legyek csipkedésére nyugtalankodik. Mind
ezen igék átv. ért élénk, nyugtalankodó, kicaapongó
mozgékonyságot is jelentenek.

NYIHOG, (nyih-og) gyak. önh. m. nyihog-tam,
—tál, —ott, 1) Emberről szólva, csintalan, pajkot,
élénk, vagy félig elnyomott vékony nyi nyi hangon
nevet Nyihognak a csintalankodó legények ét leányok.
1) Nyihog a ló is, midőn egymást bántja, vagy ha-
ragszik, vagy nyugtalankodik. V. ö. NYERÍT.

NYIHOGÁS, (nyih-og-ás) fa. tt. nyihogá»-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Csintalan, pajkos, félig el-
nyomott, vékony nevetés, melyben az éles »' hang a
lényeges. 2) Hang, melyet a ló hallat, midőn nyihog.
V. ö. NYIHOG.

NYIE, vékony éles hang, melyből nyikáctol,
nyikgat, nyikkan, nyikog, nyikorog, és származékaik
erednek. Rokonai a nytk, nyekken, nyekget, nyekeg,
ny ekereg, s a vastag hangú nyakgat. Mindnyájokban
alaphang a szoros torkon nyögve kinyomuló nyi.

—NYIE,főnévképző; mely szláv eredetre lát-
szik mutatni a komornyik szóban ; de a nyálataiyik,
gömöri tájszóban kétesnek látszik; egyébiránt al-
kalmasint öszveüt a —nők képzővel

NY1KACSOL, (nyik-ács-ol) önh. m. nyikáctol-t.
Vékony, éretlen nyi hangon kiáltoz. Nyikáctoimak a
kisded csecsemők. Ismertem, mikor még kit nyikáosoló
gyerek volt. Nem alkotni e kitded miatt, mert «gét*
éjjel nyikáctol. V. ö. NYIVÁC8KOL, RIKÁCSOL.

NYIKÁCSOLÁS, (nyik-ács-ol-ás) fa. tt nyitó-
ctolát-t, tb. —ok, harm. szr. —o. Cselekvés, midőn
valaki nyikácaol.

NYIKBT, puszta Heves m. helyi. Nyikeí-re,
—én, —r«.
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NYIKGAT, (nyik-og-at) gyak. áth. m. nyikgat-
, —tál, —ott, pár. nyikgast. Embert, különösen

gyermeket, vagy más fiatal állatot nyomkodás, szo-
rongatás által kényszerít, hogy éles vékony nyik han-
gon kiáltozzon. Nyikgatni a kisdedet. Ne nyíkgasd ott
a malactot, ebkölyket. Rokonai: nyekget, nyakgat.

NYIKGATÁS, (nyik-og-at-ás) fa. tt. nyikgatás-t,
tb.—ok, harm. szr. —a. Nyomkodás, torok szoron-
gatása, mely által valakit v. valamit kényszerítenek,
hogy nyikogjon. V. ö. NYIKOG.

NYIRKÁN, (nyik-u-an, nyik-v-an) önh. m.
nyikkan-t. Éles nyik hangon hirtelen elkiáltja magát
Egyszerű cselekvést jelent, s különbözik tőle az is-
métlést, gyakorlatot jelentő nyikog. A diámét úgy
megölték, hogy alig nyikkant. Meg ne nyikkanj l Ro-
kona: nyekken.

NYIKKANÁS, (nyik-u-an-ás) fa. tt. nyikkanás-l,
tb. —ok, harm. szr. —a. Éles nyik hanga egyszeri
kiáltás.

NYIKKANT, (nyik-u-an-t, nyik-v-an-t) átb. m.
nyikkant-oit, pár. —s. htn. ni v. ám. Eszközli, hogy
valaki vagy valami nyikkanjon. Megvyikkantani a
kisdedet. Képzésre olyan mint: durrant, zörrenl, csat-
tant, rettent stb.

NYIKKANTÁS, (nyik-u-an-t-ás) fa. tt. vyik-
kantas-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valaki nyikkant

NYIKOG, (nyik-og) gyak. önh. m. nyikog-tam,
— tál, —ott. Fajdalomtól kényszerítve vékony, éles
nyik hangon kiáltoz. Legközelebb áll hozzá a vidá-
mabb kedélyből eredő nyihog.

NYIKOGÁS, (nyik-og-ás) fa. tt nyikogát-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Vékony, éles, és fájdalomból
eredő kiáltozás, midőn valamely fiatal állat nyikog.
Gyermekek nyUcogáta. V. ö. NYIKOG.

NYIKOGTAT, (nyik-og-tat) 1. NYIKGAT.
NY1KORGÁS, (nyik-or-og-ás) fa. tt. nyikor-

gás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A dörgölődző, sima,
kemény, száraz testnek fülsértő hangzása, midőn nyi-
korog. Talictka nyikorgása. Különösen, a tisztátalan
toroknak, vagy rosznl illetett hangszer húrjainak fül-
sértő hangzása. Ét nem éneklés, hanem nyikorgót. Nem
hallgathatom hegedűd nyikorgását. Rokon hozzá a még
élesebb és fülsértőbb csikorgát.

NYIKORGAT, (nyik-or-og-at) gyak. áth. m.
nyikorgat-tam, —tál, —ott, pár. nyikorgatt. Vala-
mit nyikorogni késztet, kényszerít. Ne nyikorgasd ott
a talictkát, hanem kend meg. Nem hízta a hege-
dűt, hanem nyikorgóba.

NYIKORGATÁS, (nyik-or-og-at-ás) fa. tt. nyi-
korgatds-t, tb. —ok, harm. sssr. —a. Cselekvés, ille-
tőleg nyomkodás, dörzsölés, mely által nyikorgatnak
valamit.

NYIKORGÓ, (nyik-or-og-ó) mn. tt. nyikorgó-t.
Vékony, éles, fülsértő nyik hangon szóló. Nyikorgó
malom, kútcsiga. Vékony hangon, nyekergö. V. ö.
NYIKOROG.

NYIKOROG, (nyik-or-og) gyak. önh. m. nyiko-
rog-íam, —tál, vagy nyikorg-ottam, —ott ál, nyikor-
góit, htn. —ni, v. nyikorg-ni, v. nyikorg-ani. Mond-
jak egymáshoz dörgölődző kemény, átáraz testekről,
midőn vékony, éles, fülsértő nyik, v. nyikor hangot
adnak. Nyikorog a kenetlen szekér tengelye, a száraz
kerelcü talicska. Nyikorog a* ajtó. Nyikorog a csiga
gugorája. Nyikorog, mint a kukoriczamalom. (Km.).
Továbbá, nyikorog az ember torka, vagy a búros
hangszer, midőn idétlen, kellemetlen, hamis, fülsértő
hangon szól. Hiszen S nem tud énekelni, csak nyiko-
rogni. Nyikorog a disznó. Rokon hozzá a még élesebb
hangot jelentő csikorog, és az énekre vonatkozó, meg-
fordított kornyikál.

NYÍL, (Molnár Albertnél: NYÍL) fa. tt nyil-at,
harm. szr. —a. 1) Lövő fegyvernem, mely a lőpor
feltalálása előtt általán divatozott, s némely vad né-
peknél még ma is szokásban van. Keményfából ké-
szült veszszőforma szál, melynek elöcsúcsa vassal
vagy csonttal hegyezett, s néba lefelé hajló kajmók-
kal ellátott, alján pedig metszett nyilas van, hogy
az ív húrjára lehessen illeszteni, s ennek különösen
nyüaj neve volt a régieknél (pl. Molnár Albertnél),
azon eszközé pedig, mely által a nyilat ellőtték, (v,
v. y, v. kézij. Nyilat hegyezni, ajatni, mérgezni. Nyi-
lat tompítani. Nyilat tompít, ki serpenySt lövöldöz
(Km.). Nyilat hordozni. Nyíllal meglőni, megsebesíteni,
megölni valakit. Sebesen repül, megy, mint a nyíl. „Ki-
vonatott a vérző sebből a sértő nyílnak benn tőrön
darabja, s könnyítve van ez által a gyógyításnak
eszközölhctése." (Deák Ferencz. Követjelentési be-
széd 1840-ben).

„A sebesen repülő nyilakat megelőzi futással."
(Vörösmarty).

Részint sebes repülésétől, részint öldöklő erejétől átv.
ért. Isten nyila aun. leütő villám, köz nyelven : menny-
kő. Leütött az Isten nyila. Üsse meg az Isten nyila.
Néha az Isten szó el is marad. Üsse meg a nyila! Mi
a nyila! Továbbá, egyenes menetére vonatkozva,
folyónak nyila ám. a folyóvíznek fővonala, legsebe-
sebb iránya. 2) Szintén átv. ért. jelent sorsot, minthogy
hajdan szokásban volt sorshúzásra nyilakat, v. nyíl-
vetéseket használni. Innen: nyilat vetni, ám. sorsot vet-
ni ; nyilat hútni ám. sorsot, sorsjegyet húzni; nyíl szerént
kapott rész ám. sorshúzás szerént. „Megosztván ő
ruháját, eresztenek nyilakat" (miserunt sortes. Tatrosi
cod.). Erdősinél is : nyilat vaudnak (Lukács XXIII;
Pestinél: sorsot veiének). „Eresztelek nyíl edénybe"
(missa est sors in urnám. Bécsi cod.). Egy nyilas rét,
ám. azon osztályrét, melyet a köz kaszálóból valaki
nyilvctés által kapott ; különösen a réteket általán
,nyilas' számra veszik, mint a szántóföldeket hold,
v. lánc* számra. V. ö. NYILAS, 2). Hajdan jelentett
rudat, dorongot is, v. ö. NYÍL ÁL.

A nyil szónak értelméből kitetszik, hogy alap-
fogalom benne a sebes haladása mozgás, menés,
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miért okszerüleg azon szók osztályába sorozható,
melyekben az t'í gyök részint előtétlenül, részint elő-
téttel könnyű, élénk, sebes mozgást jelent, milyenek:
illan, illant, illeg, pillant, pillangó, pille, világ, vil-
lám, villant. Az ny előtét ugyan, de, úgy látszik, a
nyomásnak, előre tolásnak fogalmát segíti kifejezni,
ugyan erre mutatnak a felhozott rokon szókban lé-
tező p v előtett ajakhangok. Fogalmilag és hangilag
rokonok hozzá a latin pilum, mint repítő, lökő dárda,
szanszkrit pilutt, s az ezekből lett német P/eil, és a
benne rejlő eil, továbbá a hellén /Wio;. Finnül: nuoli.
A mandsu nyelvben: niru, az {-ét r váltván fel,
melynek egyik jelentése, pl. iram, rep-til szókban és
származékaikban, szintén gyorsaság. T. i. az ü v. el
tiszta gyök több nyelvbeli szók öszvehasonlftása sze-
rént élénk mozgásra, gyorsaságra vonatkozik, s resz-
ketőbb hangon t'r, ér stb.. ugyan azt teszi az ireg,
iramlik, iramodik, irány, ered, erettt stb. származé-
kokban.

NYÍL, 1. NYÍLIK.
NYILADÉK, (nyi-1-ad-ék) fh. tt nyiladék-ot,

barm. szr. —a. Azon hézag, vagy üres hely, mely
egymáshoz tartozó, de elvált testek, vagy részek
között létezik. Nyiladék a* elrontott tövényen. Nyila-
dék a kapu ftdrnyai kötött. V. ö. NYÍLIK.

NYILAJ, (nyil-aj) ősz. fű. Metszés, vagy hé-
zag a nyilveszszőnek alsó végén, melynél fogva azt
az íjnak búrjára illesztik. V. ö. AJ, AJAZ.

NYILAL, (nyil-al) áth. m. nyilal-t. 1) Nyíllal
lő, meglő, megszúr, megsebesít valakit, vagy vala-
mit 2) Átv. mondják bizonyos betegségekről, különö-
sen vértolulásokról, melyek időnként, s némely test-
részeken oly érzést gerjesztenek, mintha hegyes esz-
közzel szurdálnák. Valami nyilalja a* oldalamat.
Máskép szeget, honnan a nyilalát, és ttegetét egyet
jelentenek. 3) A székelyeknél, Abaujban, Balaton vi-
dékén stb. ám. valamit rúddal, doronggal fölemel, miből
az tűnik ki, hogy a nyil hajdan átv. ért. rudat, do-
rongot is jelentett. Folnyüalni a terhet. A hátat föl-
nyilalni ám. födelét dorongok által felcsaptatni.Vagy
talán a nyel, nyél főnévnek módosulata.

NYILALAKÚ, v, —ALAKÚ, (nyil-alakú) ősz.
mn. Olyan alakú, mint a nyílé szokott lenni. Külö-
nösen így nevezik a növénytanban az olyan válln
levelet, vagy levélnemfi szervet, melynek a vállai he-
gyesen megnyúlván függőleg állanak; ilyenek a nyil-
fü, a kis- és nagyszulák. Máskép : nyildad, nyilforma,
nyílfarkú.

NYILALÁS, (nyil-al-ás) fn. nyüald»-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) Nyíllal való lövés, sebzés, szúrás.
2) Átv. testben érzett szúrás, szegezés. Nyilaiéiban,
oldalnyilalátban,fognyilalátban szenvedni. Ez inkább :
nyüallát. 8) Búd vagy dorong, illetőleg nyél általi
fölemelés. V. ö. NYILAL.

NYILALLÁS, (nyil-al-1-ás) fn. tt. nyilallát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Testi kín neme, midőn oly
érzése van valakinek, mintha szúrnák; máskép :
megetet. V. ö. NYILALLIK.

NYILALLIK, (nyil-al-I-ik) k. m. nyilaU-oU,
htn. —ani. A testnek valamely része oly kínt, szen-
vedést érez, mintha hegyes eszközzel szurdálnák.

„Egy szó nyilallott a hazán keresztül."
Arany. Széchenyi halálára.

Némelyek így is mondják; nyilamlik, s ekkor gyöke
volna a nyiliJc ige, és csakugyan nyilaláskor úgy tet-
szik, mintha a szúrás , szegezés alatt a fájós rész né-
mileg nyiladoznék.

NYILAMAT, (nyil-am-at) fn. tt nyilamat-ot. A
székelyeknél ám. nyiladék, pl. hegyé. (Kriza J.).

NYILAMLÁS, (nyil-am-1-ás) fn. tt nyUamiá+t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Állapotváltozás, midőn va-
lami nyilamlik. V. ő. NYILAMLIK.

NYILAMLIK, (nyi-1-am-l-ik) k. m. nyüaml-oü,
htn. —ám. 1) Hirtelen megnyílik, széthasad, szét-
válik, rés, hézag támad benne. Nyüamlanak a felhSí,
midőn a nap tugarai áttörnek rajtok. 2) A székelyek-
nél ám. előre nyulamodik. A ló elényilamloít v. nyi-
lamodott. (Kriza J.).

NYILAMODIK, (nyil-am-od-ik) k. m. nyilamod
tam, —tál, —ott. L. NYILAMLIK, 2).

NYILÁNY, (nyi-1-ány) mn. tt nyüány-t. Bara-
nyában ám. ritka, foszlott. Mondják különösen ruha-
nemüekről. Nyilány ruha. Olyan forma, mint tilány,
hitvány. Gyöke a hézagra vonatkozó nyüik.

NYILAS, (l),(nyil-as) mn. tt nyilat-at. Nyulai
ellátott, fölszerelt. Nyilat vitetek. Nyilat pufdra.

NYILAS, (2), (nyil-as) fn. tt. nyilat-1, tb. —ok,
harm. szr. —a. 1) Személy, különösen vadász, vágj
katona, ki lövő fegyverül nyilat használ. 2) Átv. csil-
lagzat neve a barkörön, melybe a nap november
huszonkettedike körül lép. 3) A köz kaszáló rétekből
egy osztályrész, legalább is egy kaszás. Nevét vagy
onnan vette, mert különösen a réteket nyilhnzás által
szokták felosztani; vagy pedig a nyillövésnyi távol-
sággal akarták a szélességet, vagy hoszszaságot meg-
jegyezni. V. ö. NYÍL.

NYÍLÁS, NYÍLÁS, (nyí-I-ás) fn. tt nyüát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Valamely üreget, Sblőt
csukva tartó eszköznek, készületnek feltáralása. Ka-
pu, ajtó, ablak nyiláta. 2) Azon hézag, vagy üreg,
mely bizonyos testnek elmozdítása, feltárlása által
támad. Nyilát a lövöldötött falon. Nyilát a repedt
edényen. Nyilát át elttakadt ruhán. 3) Sűrű növények,
nevezetesen erdők, bokrok, nádasok közti tiszta hely,
melyen ellátni, vagy menni lehet Át eltévedt vadánot
kéretik a nyilait. 4) Átv. ért megürült helyzet, állapot,
pl. hivatal, tisztség, melyet elfoglalni lehet. A fBtiat
halála által ismét egy nyilát támadt. 5) Átv. szöve-
vényes ügyből, nehézségből kiigazító, kivezeti! út
Menekillétre egyetlen egy nyilát van. V. ö. NYÍLIK.

NYÍLÁSOS, NYILÁSOS, (nyí-1-ás-os) mn. tt
nyűátot-t, v. —át, tb. —ok. Amin egy vagy több
nyílás, pl. rés, hasadék, repedek, hézag, szakadat
van. Nytíátot kerítetek, fövények. Nyüátot falak
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tteUöttetét végett. Nyilától pintt*. Sürii növényekre,
erdőkre, nádasokra stb. vonatkozva, ám. tisztás. Át
erdSben nyüásos helyeket hagyni.

NYÍLÁSTALAN, NYILÁSTALAN, (nyí-l-ás-
talan) mn. tt. nyOáttalan-t, tb. —ok. Amin nyílás,
hézag, rés, repedek stb. nincsen. Nyüáttalan tttrü
érdé. V. ö. NYÍLÁS.

NYILAT, (nyi-l-at) áth. m. nyilat-tam, —tál,
— ott. A Tatrosi codezben ám. nyit.

NYILATKOZÁS, (nyi-1-at-koz-ás) fn. tt. »y»-
latkozás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Átv. ért. vala-
mely titoknak, rejtett dolognak tudomásra hozása,
kijelentése ; véleménynek, gondolatnak előterjesztése,
kimondása. Valakit nyilatkozatra felszólítani. E
tárgyra nézve nyilatkozással tartótól. Nyilatkozatod
tterént a dolog mátkép áll, mint gondolám. Itteni nyi-
lalkozás, melyet az Isten csodák, vagy választott fér-
fiak megihletése által tesz, midőn az embereket észt
fölül múló dolgokkal, szent igazságokkal ismerteti
meg. (Kevelatio).

NYILATKOZAT, (nyi-1-at-koz-at) fn. tt. nyf-
latkotat-ot, harm. szr. —a. Végre hajtott cselekedet,
mely által valamely titok, vagy rejtett, vagy mély
igazság, vagy magányos vélemény tudomásra jött,
továbbá maga a tudomásra hozott dolog. Háborút
i*enö követi nyilatkotat. A felttóltíott elnöknek hivata-
lát nyilatkotata. Kétes, homályos nyUatkotat. Itteni
nyilatkozatok, azaz: tormészetfölötti igazságok, me-
lyeket Isten rendkívüli utón közlött az emberi
nemmel.

NYILATKOZIK, (nyi-1-at-koz-ik) k. m. nyilat-
koztam, —tál, —ott, pár. —tál. 1) Betű szerénti
ért. nyilas támad rajta, péld. midőn meghasad, meg-
reped, megnyílik valami. 2) Szokott, de átv. ért. tu-
domásra hoz valamit, vagyis, elmondja véleményét,
gondolatát. A tövetek már mindnyájan nyilatkoztak e
tárgyról. Ö még vonakodik nyilatkozni. Nyilatkotta-
tok már, mit akartok t 3) Bizonyos titok, rejtett do-
log köztndomásra jön. Nincs oly titok, mely idővel ki
ne nyilatkozzék. (Km.). 4) A keresztény vallási ért.
nyilatkoeik a* leien, midőn emberi ész által föl
nem található, vagy megfoghatatlan erkölcsi tanokat,
és igazságokat természet fölötti módon megismertet
az emberekkel. Az Itten a próféták által nyilatkozott
a világ Megváltójának eljöveteléről.

NYILATKOZTAT, (nyi-1-at-koz-tat) áth. m.
nyilatkozlat-tam, —tál, —olt, pár. nyilatkoztait. Átv.
valamely titkos, rejtett dolgot köz tudomásra hoz, az
illetőknek kijelent, értésökre ad. Rendesen lei igekö-
tfivel fordul elé. Innepélyeten kinyilatkoztatta tzándé-
kát, terveit. Különösen, Istenről szólva, ám. emberek
idvességére szolgáló szent igazságokat természet fö-
lötti módon ismertet meg. Hinnünk kell, amit át Itten
a próféták ét ttent Fia által kinyilatkoztatott.

NYILATKOZTATÁS, (nyi-1-at-koz-tat-ás) fn.
tt. nyilatkottatát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselek-
ve*, mely által valaki nyilatkoztat valamit. H>'vata-
lot itteni nyilatkozatát. V. ö. NYILATKOZTAT.

AKAD. BAOT 8CÓTÍB IV. KOT.

NYILATKOZVÁNY, (nyi-l-at-koz-vány) fn. tt.
nyilatkozeány-t, tb. —ok, barm. szr. —a. Általán,
eddig nem ismert, nem tudott igazságnak, vagy akár-
miféle dolog mibenlétének köz tudomásra hozása, élő
szóbeli, vagy írásbeli hirdetés által. Különösen, a fel-
sőségnek kiadott és hirdetett akarata, parancsa, vagy
szándéka, rendelete valamely országos, nyilvános
Ügyben. (Manifestum).

NYILAZ, (nyil-az) önh. m. nyüat-tam, —tál,
— ott, pár. —t. 1) Nyilakkal lődöz. A szemben álló
ellenség ellen nyüasni. 2) Sorsot húz, mit hajdan nyil-
huzással szoktak tenni. „Ne megygyük (metjfik, az-
az measttk, vágjuk) meg azt (a szoknyát) de nyilaz-
jonk ő rólla kié legyen" (sortiamur de illa cujus sit.
Tatrosi cod. János XIX. Pestinél: vessünk sorsot rejá).
3) Átv. mondják kovácsról, midőn patkoláskor a ló
lábát megsérti, vagy is a szeget az eleven húsba üti.
Sántít a ló, mert az ügyetlen kovács megnyilazta.

NYÍL ÁZÁS, (nyil-az-ás) fn. tt. nyüazát-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. 1) Nyilakkal való lődözés. Az
ütközeteket hajdan nyilasassal ketdették. 2) Sorshúzás.
Nyilasátra ttólfíani föl át osztályos feleket. 8) A ló
lábának patkólás alkalmával megsértése. V. ö. NYÍL,
NYILAZ.

NYILAZGAT, (nyil-az-og-at) gyak. áth. Több-
ször vagy egymás után nyilaz. V. ö. NYILAZ.

NY1LESŐ, (nyil-eső) ősz. fn. A régi hadvise-
lésben képes kifejezéssel ám. kilőtt nyilak sűrűsége,
mely eső gyanánt hull a czélba vett tárgyra. NyüetS
hullott a várfalakról át ostromló ellentégre. Máskép :
nyilzdpor.

NYILDAD, (nyil-dad) mn. tt. nyüdad-ot. Nyil
szabású, olyan, mint nyíl. Nyildad ablakvestszó'. Nyil-
dad nBvénykvelek. L. NYILALAKÚ.

NYILDOGÁL, (nyi-1-dog-ál) önh. m. nyildogdl-t.
Gyakran nyílik.

NYÍLEGYENEST, (nyil-egyenest) ősz. ih. Oly
egyenes vonalban, mint a nyíl szokott repülni. Na-
gyító kifejezéseink egyike, s hasonló hozzá a szintén
irányra vonatkozó torony iránt. Nyüegyenett neki
vágtatni a* ellenségnek. Nyílegyenest repUlö madár.

NYÍLFARKÚ, NYÍLFARKÚ, (nyil-farkú) ősz.
mn. Aminek nyílforma hegyes vége van, péld. a nö-
vénytanban nyílfarkú, v. nyilforma levél, melynek
viszszanéző két hegyes válla van. L. NYILALAKÚ.

NYILFORMA, (nyil-forma) lásd NYILALAKÚ,
NYÍLFARKÚ.

NYILFÜ, (nyil-fü) ősz. fn. Az egylakiak sere-
géből és sokhímesek rendjéből való növénynem; hím-
virágának csészéje három levelű; bokrétája három
szirmú; hímszála sok. Anyavirágának csészéje és
bokrétája, mint a hímé, magva sok és fedetlen; víz-
ben lakik. (Sagittaria). Nevét onnan kapta, mert le-
velei hegyesek, nyilformák.

NYÍLHEGY, (nyil-hegy) ősz. fn. A nyílnak
síurós vége.

59
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NYILHUZÁS, (nyil-huzás) ősz. fii. Sorsolás
módja, midőn az illető sorsolok több öszvekötött,
vagy öszvehalmozott nyilak közöl egyet búztak.

NYILHÜVELY, (nyil-hüvely) ős/, fa. Tok,
melyben az Íjászok nyilaikat tartani szokták, volt.
Máskép: leget, pntdra, nyíltok.

NYÍLIK, v. NYÍLIK, (nyí-l-ik) k. m. nyíl-
tam , nyü-tál, nyíí-t, \. nyílott. Általán, bizonyos
öszvekapcsolt, szorosan együvé tartozó részek-
nek egymástól való szétválása által rés, hézag,
üreg támad. Nyílik a kapu, ajtó, ablak, midőn
sarkon fordulva, e csukott helyzetét elhagyva héza-
got hagy maga után. Nyílik a fal, midőn valahol
szétválik, elreped. Nyílik a könyv, ha kétfelé tárják.
Nyílik a stem, ha a lezárt szemhéjat fölemeljük.
Megnyílik a fold, midőn szétreped. Nyünak a ftlfiSk,
midőn szétosztanak, s a kék eget láttatják. „És legot-
tan megnyílanak ő fülei." (Tatrosi cod.). „Meglátjá-
tok mennyet nyílván." (U. o.) Megnyílnak át egek,
és látni fogjatok át ember fiát. Nyílnak a virágok, mi-
dőn bimbójik kifeslenek. Igekötőkkel: megnyílik, el-
nyílik, stétnyüik, fSlnyílik. kinyílik, benyílik. Atv. ért.
nyílik a tavon, midőn a növények beburkolt csirái,
rigyái, bimbaji kifejtenek; kinyílt át esze, szeme, ám.
észreveszi amit eddig nem tudott. Általán átv. ért.
ám. bizonyos akadályok félre vonalnak, s ez által
bizonyos üies tér keletkezik, melyben működni, mo-
zogni lehet. Új alkalma és módja nyílt magát kitün-
tetnie. Éten erdSbtn csak egy dt nyílik a kimenetre.

„Másnakszerelemre soha meg Be nyíltál"
Arany J. (Buda halála).

A nyüik némi szenvedő jelentéssel biró középige, s
megfelel neki az átható nyit, oly viszony lévén mind
értelmi, mind elemzési tekintetben közöttök, mint a

fejlik és fejt, rejlik és rtjt, hajlik és hajt, hámlik és hám t,
hindik és himt, emlik és emt, omlik és oml, bomlik és
bomt, oszlik és ősit s több mások között. E hasonlat sze-
rbit a nyüik igének gyöke, vagy gyökeleme nyi, mely-
ből egyszerű t képzővel lett a cselekvő nyi-t, mint a »lí
gyökből tü-t, továbbá l képzővel nyl-l-ik, mint a hím
gyökből him-l-ik, a fej, haj, óm, o«z, fotz gyökökből
fej-l-ik, haj-l-ik, om-l-ik, o»t-l-ik, fost-l-ik. Továbbá
azon véleményben vagyunk, hogy a nyi v. nyi gyök,
vagy hangutánzó, a nyivástól, nyikorgástól vevén
eredetét; vagy pedig az ny, mint némely más szók-
ban, csak előtét, mely az alaphang jelentésének bi-
zonyos erőt, vagy nyomatékot, vagy hangzatot köl-
csönöz ; 1. NY, betű. E szerint a nyi tiszta gyöke
volna t, tudniillik azon t, mely nyelvünkben az aj
oj hangoknak felel meg, s néha megfordítva a jó ju
hangokkal azonos, pl. olajt a l f t , kajált kiált, maj-
mol miméi, vajúdik viudik, tikojt siklt; a régies és
eredeti stabadojt, íanojt, szabadejt, tanejt stb. mai
divat szerint: szabadit, tanít, juhást, ihász, jogtat,
igtat stb. Minthogy tehát a nyílik igében alapfogalom
a rés, hézag, a benne rejlő alaphang i Icgokszerüb-

ben azon aj vagy ai gyökkel azonosítható, mely
nyelvünkben nyilast, rést, üreget jelent, s melyből
lett aj-ak, szájnyílás, aj-t, ajtó, t. i. nyílást csináló,
és így nyílik ain. i-Uk, aj-l-ik, és nyit ám. i-t, aj-t.

NYILKÁVA, (nyil-káva) ősz. fn. A nyílnak
abroncsa, melyet a meghúzott bárral vagy íjjal meg-
foszítnek, hogy a nyilat elrúgja.

NYÍLKÉNT, (nyil-ként) ősz. ih. 1) Egyenesen,
és sebesen, mint nyíl. Nyílként végig nyargalta a, se-
regeket. Nyilként elrepülS madár. 2) Élesen, érzéke-
nyen, mint a nyílnak szúrása. Szavaid nyílként meg-
sebtették ttivemet.

NYILLOG, (nyil-ol-og) önh. m. nyiUog-tam.
—tál, —ott. A székelyeknél ám. nyilong; 1. NYÍ-
LONG.

NYILLÖVÉS, (nyil-lövés) ősz. fii. A nyilvesz-
szőnek elröpítése a megfeszített kézíjról.

NYILLÖVÉSNYIRE , (nyil-lövésnyire) ősz. ih.
Oly távolságra, mennyire a kilőtt nyíl elrepül. A k-'t
ellensereg már csak nyiltövésnyire állott egymástól.

NYÍLONG, NYILONG, (nyí-1-on-g) gyak. önh.
m. nyfíong-tam, — tál,v. —ottam, —ottál, —ott. htn.
— ni v. ani. Többször nyílik, vagy folytonos nyílt
állapotban van. tátong. Nyilongnak a járók-kelSktSl
az ajtók. Nyilong a szája. Nyilongni látszik az ég, mi-
dőn villámlik. Nyilong a ruha hattíéka.

NYÍLONGÁS, NYILONGÁS, (nyí-I-on-g-is)
fű. tt. nyttongás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Több-
szöri, vagy folytonos nyílás.

NYILSEBES, (nyíl-sebes) ősz. mn. Olyan sebes
menésü, repülésü, mint a nyil. Nagyító kifejezés.
Nyilsebes lovaglás, repülés.

NY1LSEBESEN, (nyíl-sebesen) ősz. ih. Oly se-
besen, mint a nyil repülése. Nyiltebesm elvágtatott,
elrepült.

NYÍLT, (nyil-t) mn. tt. nyilt-at. 1) Kitárt, bi-
zonyos üres tért, hézagot mutató, képző. Nyílt ajtó,
kapu, ablak. Nyílt fődéül pipa. Nyílt seb. Nyílt könyv.
Nyilt karokkal fogadni valakit. Nyílt tér, udvar, nyílt
hely. 2) Bimbójából kifejlett.

„Mit mutatod hatalmadat gyönge'ágakon,
Csak tegnapi hajnalban nyilt virágszálakon ?•*

Ányos.

3) Atv. nyilf ész, mely a dolgokat világosan felfogja,
mely az ismeretek előtt fel van tárva; nyilt sefc,
nyilt kebel, őszinte, nem titkolódzó, kinek szivébe bele
lehet látni; nyilt levél, nyilt parancs, melynek tartal-
ma mindenkinek szól, ellentéte : zárt, pecsétes, titkot.
4) Nyilt hangzók vagy Onhangtók, melyeket nyilt v.
látott ajkakkal ejtünk ki, ú. m. <i, á, e, különbözte
tésül a zárt önhangzóktól, melyek a magyar a (az o-
hoz hajló), é, o, ó, S, o, tt, fi.

NYÍLTAN, (nyi-1-t-an) ih. 1) Be nem zárva,
be nem csukva, feltárva. A kaput, ajtót és ablakokat
nyíltan találtam. 2) Átv. őszintén, nem titkolódzva,
világosan, egyenesen, himezés nélkül. Nyíltan meg-
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váltani, kimondani valamit. Nyíltan szólni, beszélni.
„Ellenségemet is becsalni tudom, ha nyíltan lép fel
ellenem." Beöthy Ödön (Politikai Szónoklat).

NYILTESZÜ, (nyilt-eszii) ősz. mn. Tiszta, vilá-
gos felfogású, kinek elméje, esze mintegy feltárul az
ismeretek befogadására. NyiUenH ifjú, tudót.

NYILTESZÜSÉG, (nyilt-eszüség) ősz. fh. Tu-
lajdonság, mely szeréut valaki nyilteszUnek mondat-
hátik.

NYILTPEJÜ, 1. NYILTESZÜ.
NYILTKEBLÜ, (nyilt-keblü) ősz. mn. Ki ér-

zelmeit nem titkolja, ki ügy beszél, mint érez, nyilt-
BZÍVŰ.

NYILTKEBLÜSÉG, (nyilt-keblüség) ősz. fa.
Tulajdonság, mely szerént valakit nyiltkeblttnek
lehet mondani. L. NYILTKEBLÜ.

NYILTLELKÜ, (nyilt-lelkü) ősz. mn. 1. NYILT-
KEBLÜ.

NYILTLEVÉL, (nyilt-levól) ősz. fn. Általán,
lerélformában irt közlés, tudósítás, mely bizonyos
közönséghez van intézve, vagy valamely közlöny ál-
tal valakinek tudtára adva. Hírlapban kiadott nyilt-
leoél által értesíteni valakit; különösebben: nyilt-
parancs.

NYÍLTOK, 1), (nyil-tok) ősz. fn. L. NYILHÜ-
VELY.

NYÍLTOK, (2), (uyil-tok) ősz. fn. 1) A lopva
noszők, nevezetesen mohok seregéből való növény-
nem ; hímvirágai apró golyók a száron, vagy levele-
ken, vagy ágakon, tokja négy felé keresztesen szét-
nyílik, honnan a neve (Jungermanuia).

NYILTPARANCS, (nyilt-parancs) ősz. fn. Nyil-
vánosságra szánt és juttatott legfelsőbb rendelet,
melynek tartalma mindenkinek szól. (Patent). Ctá-
stári nyiltparancs.

NYÍLTSÁG, (nyi-1-t-ság) fű. tt. nyiltság-ot,
harui. szr. —a. Átv. ért. őszinteség, nyiltlelküség,
nyiltszivflség.

NYILTSZIVÜ, v. - SZIVÜ, (nyilt-szivü) ősz.
mn. Őszinte, ki úgy beszél, mint érez, ki magát nem
tetteti, nem képmutató, egyenes szivti, nem hamis.
Nyütszivü gyermek. Népies értelemben: szókimondó,
ki ztákban nem árul mactkát.

NYILTSZIVÜEN, v. -SZIVÜEN, (nyilt-szi-
vüen) ősz. ih. Őszintén, magát nem tettetve, úgy,
mint érez, nem hazugul, nem képmutatólag. Nyílt-
szivüen megmondotta véleményét. Nem tetszését nyílt-
szivUen kijelentette.

NYILTSZIVÜLEG, v. —SZIVÜLEG, (nyilt-
szivüleg) ősz. ih. 1. NYILTSZIVÜEN.

NYILTSZIVÜSÉG, v. —SZ1VÜSÉG, (nyilt-
sziviiség) ősz. fn. Őszinteség, egyenes szivüség, tet-
tctés vagy képmutatás nélküli tulajdonság.

NYÍLVA, (nyi-l-va) ih. A székelyeknél ám.
nyilván, bizonyosan; Pázmáunál eléjön mint része-
sülő, személyraggal: „Oly nyilvák voltak a csudák."
L. NYILVÁN.

NYILVÁN, (nyi-l-va-an) ih. Átv. köz tudo-
másra, nem titkolva, világosan , a nagy közönség
előtt. Nyilván beszélni, működni, megfeddeni, megdi-
csérni valakit, „íme nyilván beszél." (palám loquitur.
Táti ősi cod). A haza ügyében nyilván föllépni. Nyil-
ván való dolog, adóttág. Nyilván vagyon, ám. köz tu-
domás van róla. írják öszvetetten ,nyilvános' v. ,nyil-
van való' értelemben is, pl. nyilvánbestéd, nyilván-
dolog, nyiloánkönyv. V. ö. NYILVÁNY. Néha ám.
alighanem, jóformán, hihetőleg. Nyilván baja történt,
azért nem jön. Nyilván csalánra vizeit, hogy oly rótt
kedvű. (Km.). Nyilván ö is ott lest. Lőrincz Károly iá
eléhozza a kapnikbányai szójárásban: nyilván hal-
lotta s azért mondja ; nem fogad szót, nyilván vesztét
érti ; akaratja neki nyilván. Másod fokozatban : nyü-
vábban.

NYILVÁNBESZÉD, (nyilván-beszéd) ősz. fn.
Régiesen ám. egyszerű, czifrátlan beszéd. Eléjön a
Toldy F. kiadta magyar Cátóban (Pesti G. meséi vé-
gén) a 315. lapon.

NYILVÁNDOLOG, (nyilván-dolog) ősz. fn.
Nyilvánvaló dolog.

NYILVÁNÍT, NYILVÁNÍT, (nyi-1-va-an-ít)
áth. m. nyilvánit-ott, pár. —s, htn. —ni, v. —ani.
Valamit köz tudomásra juttat, köz ismeret tárgyává
tesz, kihirdet. Hírlapok által nyilvánítani valamit.

NYILVÁNÍTÁS, NYILVÁNÍTÁS, (nyi-l-va-
an-ít-ás) fn. tt. nyilvánítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
Cselekvés, mely által valamit nyilvánítunk; hirdetés,
tudósítás. V. 6. NYILVÁNÍT.

NYILVÁNJOG, (nyilván-jog) ősz. fa. Az ösz-
vesre vagyis államra vonatkozó jog.

NYILVÁNKÖNYV, (nyilván-könyv) ősz. fa.
Olyan könyv, melybe betekinteni mindenkinek sza-
badságában áll; kttlönősen így hívják a telekköny-
veket.

NYILVÁNLIK, (nyi-1-va-an-l-ik) k. m. nyil-
vánl-ott, htn. —ani. Nyilvánvalónak mutatkozik;
nyilvánvalóvá lesz. KinyilvánKk.

NY1LVÁNODÁS, (nyi-1-va-an-od-ás) fa. tt.
uyilvánodás-t, tb. —ok. Állapot, midőn valami nyil-
vánodik. V. ö. NYILVÁNODIK.

NYILVÁNODIK, (nyi-1-va-an-od-ik) k. m. nyil-
vánod-tam, —tál, —ott. Az eddig nem tudott, nem
ismert, vagy eltitkolt, rejtett dolog köztudomásúvá
kezd lenni, kitudódik; nyilvánossá leszen. Kinyílva-
nodolt rá, hogy részt vett 8 is a gyilkosságban. Néha
ám. bizonyosodik, kétségtelenné válik. Rokon vele:
nyilvánul.

NYILVÁNOS, (nyi-1-va-an-os) mn. tt. nyilvá-
nos-t, v. —át, tb. —ak. 1) Köztudomású, mindenek
előtt ismeretes, kihirdetett; bizonyos, kétségtelen.
Nyilvános dicséret, gyalátal; nyilvános föllépés, be-
stéd ; nyilvános dolog, parancs, rendelet; nyilvános
bűntett; ez nyilvános jele a betegségnek. 2) A közre
vonatkozó, mint a ,magános' vagy ,magán' ellentéte.
Nyilvános tanintézet, tanár.
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NYILVÁNOSAN, (nyi-1-va-an-os-an) ih. Köz-
tudomáara, mindenek láttára, hallatára, közhelyen;
továbbá, bizonyosan, kétségtelenül, világosan. Nyü-
vdnotan kiadott parancs, kimondott ttó, elkövetett Win.
V. 6. NYILVÁNOS.

NYILVÁN08ÍT, NYILVÁNOS1T, (nyi-1-va-an-
os-ít) áth. m. nyüvánottí-ott, btn. —ni, v. —ani, pár.
—t. Nyilvánossá tesz, köztudomásra boz, kihirdet
valamit V. ö. NYILVÁNOS.

NYILVÁNOSÍTÁS, (nyi-1-va-an-os-ít-ás) fh. tt,
nyüvánoritat-t, tb. —ok, barm. szr. —a. Cselekvés,
mely által valamit nyilvánossá, köztudomásúvá te-
szünk, kihirdetünk. Valamely jelet tettnek hírlapokban
koMU nyüvánotUdta.

NYILVÁNOSSÁG, (nyi-1-va-an-os-ság) fa. tt.
nyüvánottág-ot, barm. ser. —a. Tulajdonság, vagy
állapot, midőn valami köztudomású, vagy mindenek
láttáira, tudtára történik. Nyilvánottága miatt minde-
nek előtt itmérttet dolog. Rejtett dolgot nyilvánostágra
hotni. Tanácskozótokba nyilvánottágot hotni be.

NYILVÁNSÁG, (nyi-1-va-an-ság) fa. tt. nyilván-
tág-ot, hann. szr. —a. Köztudomású, nyilvánvaló
állapot Különösen ain. bizonyos, kétségtelen, elvitáz-
hatatlan dolog. A maga nemében olyan, mint: igát-
tág, hasugtág, valótág, midőn igaz, hazug, való dol-
got jelentenek. Ujabb időben használják az idegen
,evidentia' vagy ,Evideuz' szó kifejezésére is, mely
jelenti azon intézkedést, hogy valamiről minden
perczben kellő tudomásunk legyen. Innen : nyilvános-
tágban tártát, máskép: nyilvántartat.

NYILVÁNSÁGGAL, (nyi-1-va-an-ság-val) ih.
Nyilvánvalóképen, uyilvánságosan.

NYILVÁNSÁGOS, (nyi-1-va-an-ság-os) mn. tt.
nyilvántágot-t,v. —át, tb. — ok. Mindenek előtt köztu-
domású, bizonyos, kétségtelen, elvitázhatatlan. Nyil-
vántágot botrány, hatvgtdg, emberctalát.

NYILVÁNTARTÁS, (nyilván-tartás) ősz. fn.
L. NYILVÁNSÁG alatt.

NYILVÁNUL, NYILVÁNUL, (nyi-1-va-an-úl)
önh. m. nyüváwU-t. Nyilvánná, nyilvánossá, azaz:
köctudomásuvá, bizonyossá, kétségtelenné, világossá
l eszén. A mondottakból kinyilvánul, hogy . . .

NY1LVÁNÚLÁS, v. NYILVÁNULÁS, (nyi-1-
va-an-úl-ás) fa. tt nyilvdnúlds-t, tb. —ok. Állapot,
midőn valami nyilvánossá leszen. V. ö. NYILVÁ-
NUL.

NYILVÁNÚLAT, NYILVÁNULAT, (nyi-l-va-
an-úl-at) fn. tt. nyüvdnúlat-ot. Nyilvánulás elvont ér-
telemben.

NYILVÁNVALÓ, (nyilván-való) ősz. mn. Nyil-
vános, ami köztudomású, nem titkolt, nem rejtett.
Nyilvánvaló bűntett, terelem, adóttág. Különösen ám.
bizonyos, kétségbe hozhatatlan, el nem tagadható.
Nyilvánvaló igauáy, etemény, történet. Másod foka :
nyüvábban való (a Nádor-codezben) ám. nyilvánosabb.

NYILVÁNVALÓSÁG, (nyilván-valóság) Ősz.
fa. 1) Tulajdonsága, vagy állapota valaminek, midőn

köztudomású, mindenek előtt ismeretes. 2) Valami-
nek bizonyos, kétségtelen állapota. E dolog nyilván-
valótága felöl mind mtg vagyunk gybtSdve.

NYILVÁNY, (nyi-l-va-any) fa. tt nyilvány-l,
harm. szr. --a. Nyilvánosság azon értelemben, mi-
dőn az állapotot jelent. Rejtett dolgot nyilványra
hotni. A nyilvány egyik legjobb ellenőre a köttifttn-
telSnek.

NY1LVÁNYOS, (nyi-1-va-nyos) mn. tt nyitva-
nyo»-t, v. — át. A közre vonatkozó. Lásd NYILVÁ-
NOS, 2).

NY1LVARRÁNY, (nyil-varrány) ősz. fa. Boncz-
tani ért. varrány a koponyában, mely a szöglet-
varránytól a koronavarrányig kinyúlik, és az előfej
csontjait öszveköti. (Sutura sagittalis). V. ö. VAB-
RÁNY.

NYILVAS, (nyil-vas) ősz. fa. Hegyes vas a
! nyilveszsző végén.
l NYILVESZSZŐ, (nyil-veszs«ő) öw. fa. Vesz-

szőalaku szál, leginkább fából, vagyi* a nyilvas nye-
lestül véve.

NYILVETÉS, (nyil-vetés) ősz fa. Sowvetes,
sorshúzás, t i. a régieknél szokásban volt nyilakat
használni, midőn soroztak. V. ö. NYILAS.

NYILVONÁS, (nyil-vonás) ősz. fa. 1. NYIL-
HUZÁS.

NYILZÁPOR, (nyil-zápor) ősz. fa. Képes ki-
fejezéssel ám. a régi hadviselésben sűrűén lövöldö-
zött nyilak sokasága. Át eget tlhomdlyotUotta a nyil-
zápor.

NYIM, (1), mint ikertárs eléjön nyim-*yái* ike-
rített törzsben. Nyimmel-nyámmal ettik. V. ö. NYÁM.

• NYIM, (2) falu Somogy m. helyr. Nyim-be,
, —ben, —bM.
\ NYIMEG, (nyim-eg), mint ikertárs eléjön nyi-

meg-nyámog ikerített szóban. V. ö. NYÁMOG.
l NYIR,v. NYÍR, (l) fa. tt nyir-t, tb. — ék. l) Fa-
i nem az egylakiak seregéből és sokhímesek rendéből i
| hím- és anyavirágai külön födelekéi barkákban; hím-

virágában minden pikkely alatt három virág; csészé-
je egy kis pikkely ; bokrétája nincs ; hímszála tiz—
tizenkettő; anyavirágában minden pikkely alatt két
virág; bokrétája nincs; magva egy szárnyas leppen-
dék ; barkája tobozforma. (Betnla). Fajai: fehér,
Btöke, tátrai, fürtöt, törpe nyír. 2) Szabolcs várme-
gye egyik vidéke ; máskép : Nyirtég, melynek neveze-
tesb helye Nyiregyhdta, s mely nevét a nyires erdők-
től vette. Helyragokkal: Nyir-be, —ben, —b8L

Legvalószínűbbnek látszik, hogy ezen fát őseink
onnan nevezték nytr-uek, mivel igen sok nyirka, azaz:
nedve, vize van, minthogy a vizes nedvesség némely
esetekben nyirk v. t/yírot-nak is hivatik. Ezen levet
az illető vidékiek tavaszkor lecsapolni és inni szok-
ták ; miszerént gyöke volna a hig, olvadékony testet
jelentő tr honnan az iró, t i. a vajas tejfölnek hig
része, továbbá előtétek által a nyirk, nyiring, nyirkot,
czirom, csiriz, viríct, ttir mind nedves, leves, olvadó
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testekre vonatkozó szók származnak ; nyert is ám.
nyerés v. nyires, azaz nedves. V. ö. NYERS. E szár-
mazékok majd vastag, majd vékony hanguak, mint-
hogy köztudomás szerint az i gyökhang mindenféle
hangzóval egyesülhet. Gyökhangra (tr-re) nézve ro-
konok hozzá a német Birke, éa szláv breta, briza, be-
remik stb.

NYÍR, NYÍR, (2) áth. m. nyír-t. A ragokat és
képzőket különféle tájazokás szerint majd vastag,
majd vékony hangzókkal veszi fel, pl. nyirok, nyí-
runk, nyíró, vagy nyírek, nyírünk, nyíró'. A származé-
kok is így váltakoznak, pl. nyírás v. nyírét, de ál-
landóan: nyírét, nyirbál, nyirkai stb. Tájdivatosan
van nyür is, honnan a Nylírö családnév. Általán, a
növényi, vagy állati, vagy akármily testek kinövéseit,
széleit, különösen a szálasakat bizonyos metszőszer-
rel elvágja, elmetszi, mit rendesen úgy nevezett olló-
val visznek véghez. Fákat, bokrokat nyírni, ám. ágai-
kat, sarjaikat rövidebbre metszeni; különbözik tőle a
nyet, mely késsel, baltával stb. nem ollóval, és tőből,
vagy Ízből való kimetszést jelent. Hajat, gyapjút,
posztót, vástnat nyírni. Az aranyat, ezüstöt, leinett
kSrlÜnyimi. Á juhot nyírni, nem nyúzni kell. (Km.).
Igekötőkkel: elnyirni, megnyirni, lenyírni, kinyírni,
kortilnyirni, Sszvenyirni. Atv. valakinek erejét, hatal-
mát, vagyonát kevesbíti. Lenyirték a szárnyát (Km.).
Éten kocsmáros nagyon nyíri vendégeit.

Világos, hogy e szóban alapértelem a metszés,
vágás, mely valamely testnek részeit erőszakosan elvá-
lasztja egymástól,egyszersmind azon erős hangot fejezi
ki, mely az ily metszéssel párosulni szokott. E sze-
rint azon nagy számú szók osztályába tartozik, me-
lyek a nyelvekben általán részint erőszakos met-
szést, részint arra szolgáló eszközöket jelentenek.
Ilyenek a magyarban: ir, minthogy az eredeti irás nem
volt egyéb, mint fába, kőbe, érczbe metszés, rovás; in-
nen származott irt, vastaghangon őrt, megfordítva ró,
rovat /továbbá arat;ée előtétekkel firkái, gyárat, farag,
forgács, harap, (foggal metsz), nyír, nyirkai, nyirbál,
tör, darab (elmetszett rész), mar, tarol, sarol, sará-
ból, karét, karctol; a metszés által alakuló barázda,
barkóeta ; a metsző eszközök : kard, kardács, tarló,
esoroszla, doroszló, orló (olló), a szúrva metsző ár
vagy árr, mely megvan a dárda, bárd, nyárs, kárt,
gárda szókban. A ,nyír' igének is rokonaiul tekint-
hetők idegen nyelvekben a szanszkrit: csár v. csirí
(vág, hasít), hellén: xs/po), latin : rado, német: Scheere,
izland : stkarr (kard), tót: retám, rezsem, stb. stb. V.
ö. NYES.

NYÍR, NYÍR, (3) falu Bars m. helyr. Nyír-re,
— én, —röl.

NYÍR, NYÍR, (4) vékony, de erősen kitörő ter-
mészeti hang, mely mint gyök megvan a nyírét, nyi-
rettyü, nyirbál (egyik jelentésében), nyírkastkodik v.
nyirkutikodik, nyirkvdik származékokban, s rokon a
szintén hangot utánzó sir, rí, rívalg, rimánykodik
szókhoz.

NYIR-ÁBRÁNY, puszta Szabolcs m. helyr.
Abrány-ba, —bán, —ból.

NYIRÁD, falu Szála m. helyr. Nyirád-ra,
—ön, —ról.

NYIRADÉK, (nyir-ad-ék) fn. L. NYIREDÉK.
NYIR-ADONY, falu Szabolcs m. helyr. Adony-

ba, —bán, —ból.
NYIRÁNGOS, (nyir-áng-os) mn. tt. nyirángos-t,

v. —át, tb. — ak. A székelyeknél ám. nyirkos, kü-
lönösen az útról mondják. (Kriza J.). Máskép : nyi-
ringés.

NYÍRÁS, (nyir-ás) fn. L. NYIRES.
NYIRATLAN, (nyir-atlan) mn. tt. nyiratlan-t,

tb. —ok. L. NYIRETLEN.
NYIR-BAKTA, mváros Szabolcs m. helyr. Bak-

tá-ra, —n, —ról.
NYIRBÁL, (nyir-ba-al) gyak. áth. m. nyirbál-t.

1) Midőn gyöke a metszést jelentő nyír, ám. vala-
mit folytonosan , gyakran, vagy apró részekre me-
télget, máskép: nyirkai. 2) Midőn a rívó hangot je-
lentő nyír gyökből ered, ám. rimánkodva, sírva ríva,
kér valamit. Élnek vele ez utóbbi értelemben, külö-
nösen Mátyusfoldön ; másutt, kivált túl a Dunán, szó-
kottabb : hunyorai, kunczog. Szabó D. is eléhozza:
kinyirbálta (kikunczogta, kikunyorálta) át anyjától a
pénzt.

NYIRBÁLÁS, (nyir-ba-al-ás) fn. tt. nyirbálát-t,
tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Metélés, nyirkálás. 2)
Sívó, rívó, rimánkodó kérés. V. ö. NYIRBÁL, to-
vábbá NYÍR, ige és hang.

NYÍR-BÁTOR, falu Szabolcs m. helyr. Bátor-
ra, — ön, —ról.

NYIR-CSAHOLY, falu Szatmár m. helyr. C»a-
holy-ba, —bán, —ból.

NYIRCSIMAZ, (nyir-csimaz) ősz. fn. A nyírfá-
kon tenyészni szokott csimazféle féreg.

NYIRDEGÉL, (nyir-deg-él) áth. m. nyirdegél-t,
Többször, vagy többeket, vagy egymás után folyvást
nyír, apróbb darabokra nyírva metélget.

NYIRDOMB, puszta Vas megyében; helyr.
Nyirdom-bon, —rá, —ról.

NYIREDÉK, (nyir-ed-ék) fn. tt. nyiredék-éí,
harm. szr. —e. Nyires által elhullott részek. Posztó-,
vászon-, bornyíredékek. A fa-, cserjenyiredéket csomó-
ba kOtni.

NYIREDÉKGYAPJÚ, (nyiredék-gyapjd) ősz.
fn. A posztónyirőknél ám. a posztónyirés alatt elhul-
lott gyapjúszálacskák.

NYIRÉGET, (nyir-óg-et) gyak. áth. m. nyiré-
get-tem, —tél, —élt, pár. nyirégess. Gyakran, vagy
folytonosan, vagy többeket nyir. Haját, bajuszát,
stakálát havonkint nyiregeti. A kertészek nyiregetik a
fa- és bokorsorok&t. A szabó nyiregeti a posztót, midőn
ruhát szab belőle. Különbözik tőle a gúnyos, és hibás
nyirésre vonatkozó nyirkai.

NYÍREGYHÁZA, mváros Szabolcs m. és puszta
Pest m.; helyr. Nyiregyhátá-ra, —n, —ról.
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NYÍRERDŐ, (nyír-erdő) ősz. fn. Nyírfákból
álló erdő, nyíres.

NYÍRÉS, vagy NYIRÉS, (t), (nyir-és) mn. tt.
nyiréf-t, v. —ét, tb. —ék. Nyírfákkal bővelkedő, be-
nőtt. Nyires vidék, hegy. Főnévül vétetve tt. nyirés-t, tb.
— ék, ám. nyircrdő, s hasonló a szilas, füzes, tölgyes,
magyalot stb. főnevekhez.

NYIRÉS, (2) puszták Somogy, Nógrád és Szála
m.; érd. falu Kolos m.; KIS-, NAGY-, faluk Kővár
vidékében; helyr. Nyiret-re, —én, —rSl.

NYÍRÉS, NYIRÉS, (nyir-és) fn. tt. nyirés-t, tb.
— ék, harm. ezr. —«. Cselekvés, midőn valamit
metsző eszközzel, nevezetesen ollóval levágnak. Haj-,
szakái-, gyapjúnyiréf. Nyires flott a juhokat megnws-
ni. Nyirétért fizetett bér. A juhnyirést darabszámra
fizetni. Különösen gyapjúra vonatkozva, azon gyapjú,
melyet bizonyos évszakban nyírnek. Tavaszi, őszi
nyírét. Éten gyapjú mind egy nyirésbSl való. A múlt
őszi nyirést eladtam, de a tavaszira még nem akadt
veoS.

NY1RESFALVA, faluk Bercg és Hunyad m.
helyr. falvd-ra, — n, — ról.

NYÍRÉT, NYÍRÉT, (1), (nyír-et) fn. tt. nyi-
ret-ét. Amit lenyirtek. Egy nyírét haj. Tavaszi, Sszi
nyírét a gyapjúból. V. ö. NYIRETÜ.

NYÍKET, NYÍRÉT, (2), (nyír-et) mivelt.m. nyi-
ret-lem, —tél, —étt, pár. nyirétt. Eszközli, paran-
csolja, rendeli, hogy valaki nyirjen valamit. Haját,
szakdiát fodrásttzal nyireti. Juhail évenként egyszer
nyirétt.

NYÍRÉT, NYÍRÉT, (3), (nyir-et) önh. m. nyi-
ret-étt, pár. nyirétt. Mondják különösen tehénről,
midőn borjazás előtt vajúdván, fájdalmas rívó han-
gon nyögdel. Kresznerícs szerént a lóról is mondják;
de ez szokottabban : nyertí. Gyöke a rívó hang nyír.

NYÍRETLEN, NYIRETLEN, (uyír-et-len) mn-
tt. t>yiretkn-t, tb. — ék. Aminek szálait, kiálló ré-
szeit, széleit ollóval el nem metszették ; szőrös, gyap-
jas, bozontos, gubanczos, ágasbogas. Nyíreden hajat,
szakáit viselni. Nyiretlen posztó. Nyiretlen juhok, bá-
rányok. Nyiretlen fasorok, kerítések, sövények. Ha-
tározóként ám. nyiretlenül.

NYIRETLENÜL, (nyir-et-len-ül) ih. Nyiretlen
állapotban: szőrösen, gubanczosan, gyapjasán, ágas-
bogaean, tüskésen. A hajat nyiretlenül viselni. Nyiret-
lenül maradt juhok.

NYÍRETTYÜ, NYIRETTYU, (nyir-ety-ü) fa.
tt. nyíretlyií-t. Lószőrből készült vonó eszköz, mely-
lyel némely húros hangszereket, nevezetesen a hegc-
dünemüeket hangoztatják. Máskép: vonó, (hegedű-
vonó, brúgóvonó stb.). Gyöke a hangutánzó nyír, 1.
NYÍR, (4) melyből lett nyírét, s ebből igenév nyireiÖ,
nyírein, nyiretlytí, azaz: húrokat mintegy ríkató, vagyis
hangoztató eszköz. Hasonlóan átalakult igencvek :
forgatyú, fergelyü, pattantyú, csikoltyú, brúgatyú, (táj-
divatos) tán'gatyú, csengelyü stb. a forgató, fcrgctö,
pattantó, csikoltó, brúgató, tarigató, csengető igene-

vekből. Mint hangszert hangoztatok különösen ro-
konai a billentyű, tárigatyú.

NYIRETTYÜHORDOZÁS, (nyirettyü-hordo-
zás) ősz. fn. A hegedttféle hangszeren játszónak mű-
ködése, melyet vonójával a húrokon keresztül álta-
lában le- s fölfelé tesz.

NYIRETTYÜHUZAS, (nyirettyü-huzás) lásd
NYIRETTYÜVONÁS.

NYIRETTYÜRÁNTÁS, (nyirettyü-rántás) ö«z.
fn. A hegedüféle hangszeren játszó személynek egyes
vonása, melyet vonójával v. nyirettyüjével az illető
hangszer húrjain keresztül lefelé erősebben tesz. V.
ö. NYIRETTYU.

NYIRETTYÜTOLÁS, (nyirettytt-tolás) ősz. fn.
A hegedüféle hangszeren játszó személy által a nyi-
rettyttnek a húrokon keresztül fölfelé vitele (Auf-
streich).

NYIRETTYÜVONÁS, (nyircttyü-von&s) öt*.
fn. S aj átlag a hegedttféle hangszeren a nyirettyfinek
lefelé vitele, vezetése; azonban általános értelemben
annak le- s fölfelé vitelét is értik alatta. (Bogen-
strich).

NYIRETÜ, (nyir-et-ü) inn. tt. nyiretü-t, tb. —*
v. —ék. Ny irt gyapjúról mondják. Egy nyiretü gyapjú,
t. i. olyan juhról való, melyet évenkiut egyszer nyír-
nek ; két nyiretü, oly gyapjú, mely félév alatt nőtt;
tavaszi, Sszi nyiretü gyapjú.

NYÍRFA, (nyir-fa) ősz. fn. Értelmére nézve, 1.
I) NYÍR, fn. Öszvetételekbcn: nyirfahéj, nyirfii-
gomba, nyirfavessző, nyirfaviz. 2) Levágott nyír,
vagy ennek nagyobb-kisebb része. Nyirfakitats*ony
tréfásan ám. nyirvcszsző. „Gyermeknek legjobb fele-
ség a nyirfakisasszony. (Rajnis).

NYIRFAGOMBA, (nyir-fa-gomba) ősz. fn. L.
NYIRGALÓCZA.

NYIRFAHÉJ, (nyir-fa-héj) ősz. fn. A nyírfának
feliérszinü kérge, melyet a cserző tímárok csávában
szoktak használni.

NYIRFAJD, (nyir-fajd) ősz. fn. A havasi nagy
fajdnál kisebb fajú fajd, melynek farka villaforma;
lábai szőrösek ; szemei fölött vörös iwonal látszik ; s
a nyircsekbcn lakván, leginkább a nyírfák tobozai-
val él. (Tetrao tctrix, urogallus minor). V. ö. FAJD.

NY1RFALÉ, (nyir-fa-lr) ősz. fn. Lé, vagy folyó
nedv, mely tavasz elején nagy mennyiségben fejlik
ki a nyírfából, kivált lia megfúrják; íze kellemetcs,
miért nem csak gyógyszerül, hanem nyaláuk italul
is használják az-illető nyircs vidékek szegényebb l*
kosai. Máskép : nyirics, nyirviríct, nyírvíz.

NYIRFALKA, puszta Bars m. helyr. Nyirfal-
kd-ra, —n, —ról.

NYIRFALVA, falu Xaránd m. helyr. — falcá-
ra, — n, —ról.

NYÍRFA S, (nyír-fás) ős* fn. Nyírfákkal benőtt,
bővelkedő. Nyirfás vidékek, hegyek, erdők.

NYIRFASÉPRÜ, (nyir-fa-séprü) ősz. fn. A
nyírfának piros színű, hajlékony, szívós vcszszo'ágai-



941 NY1RFAVIZ-NYJRKASZKODIK NYIRKÁTRÁNY—XYIRKÖZ 94*

ból kötött seprű, melyet különösen a gyermekek ve-
résére is szoktak használni.

NYIRFAVÍZ, (nyir-fa-víz) ősz. fn. L. NYLR-
FALÉ.

NYIRGALÓCZA, (uyir-galócza) ősz. fn. A ga-
lóczák neméből való gombafaj, mely a vén pudvás
nyírfák törzsökéin terem. (Agaricus bctulinus).

NYÍRGOMBA, (nyír-gomba) lásd NY1RFA-
GO.MBA.

NYÍRHÉJ, (nyír-bej) 1. NYÍRFAHÉJ.
NYÍRI, NYÍRI, (1), (ny/r-i) mn. tt nyirí-t, tb.

—ék. Nyírbe tartozó. Nyírből való. Nyírről nevezett.
Nyíri makk. Ungvári bor, beregi buta, nyíri makk
nem szerez bötéget. (Km.). Nyiri kakas a székelyek-
nél ám. erdei vagy magyaros kakas. (Cserey Elek).

NYÍRI, NYÍRI, (2), falu Abaiíj m. helyr. Nyí-
ri-be, —ben, —böl.

NYIRICS, (nyir-ics) fh. tt. nyíriét ét, barin. szr.
— e. A. nyírfának leve. Rokon hozzá a triric*, mely
széles ért. akármiféle növényből kisajtolt, kihúzott
levet,nedvet jelent; máskép : nyirvirirs, nyírott, nyír-
fáié, nyírié. V. ő. NYÍR. fn.

NYIR1GLI, (nyir-ig-el-ő) mn. tt. nyiriglit, tb.
— ék. Kemunesalon ám. igen lény irt hajú; máskép
általánosabban: estin. Mindkettő gúnyos kifejezés.
Az elsőnek törzsöké a gyakorlatosan kicsinyezö nyi-
rigel (nyirogál), s nem egyéb mint a módosított vég-
zettt igenév nyiriglő.

NYIRING, (nyir-ing) fn. tt. nyiríng ét, harm.
szr. —jé. A. székelyeknél ám. eső után nyirkossá lett
út; máskép: nyeríng (Lngossy József); s egyezik
vele a ,nyirángos' szó nyiráng törzse is. Gyöke a
nedvet jelentő nyír v. nyer. V. ö. NYIROK, NYERS.

NYIRINGÉS, (nyír-ing-és) mn. tt. nyiringés-t,
v. — ét, tb. —e*. L. NYIRÁNGOS.

NYÍRJ, (nyir-j) fn. tt. nyirj-et. L. NYÍR, fn.
Képzésre hasonló nerj, sarj, marj, eperj, szederj stb.
szókhoz.

NY1RJES, (nyir-j-es) mn. és fn. 1) l.NYÍRÉS.
2) Fala Sáros m. helyr. Nyirjes-re, —én, —röl.

NYIRK, (nyir-k) fn. tt. nyirk-ot. L. NYIROK.
NY1RKÁL, (nyir-og-ál) gyak. áth. m. nyirkdl-t.

Mintegy játék gyanánt, időtöltésből, vagy apró da-
rabokra, vagy elrontva, hibásan, roszul mctélget va-
lamit. Papírt, ruhadarabokat nyirkain!. Elnyirkálni
a kelmét. KörSskürül megnyirkálni, benyirkálni valamit.
Körmeit nyirkálja. Nem tud stabni, csak nyirkálni.
Hangra, alapértelemre, és képzésre rokon hozzá az
irkái, firkái; továbbá képzésileg hasonlók: szurkai,
turkál, fiirkál, atkái, vájkál, tzurogál, twogál, fúró-
gál, átogál, vájogál, mint kicsinyítve gyakorló igék.

NYIRKÁLÁS, (nyir-og-ál-ás) fn. tt. nyirkálás-t,
tb. — ok, harm. szr. — a. Cselekvés, illetőleg ollóval
való metélgetés.

NYIRKASZKODIK, (nyir-k-asz-kod-ik) k. m.
nyirkas*kod-tam, —tál, —ott. Kreszncricsnél ám.
valamibe kapaszkodik. Béli nyirkaszkodott. Hajába
nyirkaszkodott. Különböző : nyirlcnsskodik.

NYIRKÁTRÁNY, (nyir-kátrány) ősz. fh. Kát-
rány nyirfahéjból.

NYIRKEDÉNY, (nyirk-edény) ősz. fű. Az ál-
lati testben a véredt'nyekhez hasonló, de ezeknél sok-
kal kisebb edények, melyek különösen az életre
szükséges nedveket beveszik s elkészítik. (Vasa lym-
phatiea).

NYIRKÉR, (nyirk-ér) ősz. fii. Lásd NYIRK-
EDÉNY.

NYIRKMIRIGY, (nyirk-mirigy) ősz. fn. Az ál-
lati testben, a nyirkedényekkcl szoros viszonyban
levő mirigyek.

NYIRKOS, Cnyir-k-os; mn. tt. nyirkot-t v. — át,
tb. —ok. Mondják általán testről, melynek rostjain,
erein, vagy fölsziuéu vékony nedvesség terjed el,
melyet különösen nyiroknak neveznek. Nyirkos fa,
ellentéte száraz. A száraz testekről, midőn nedvesek
lesznek, azt mondják, hogy nyirkosodnak, v. meg-
ereszkednek, miből kitűnik, hogy az ér, és a nyír
gyöke Ír itt rokouértelmüek. Nyirkos az úfó',midőn ned-
ves levegő van. A dohány nyirkossá lesz, ha pinftébe
teszik. Elemre, és értelemre rokon hozzá nyers.

NYIRKOSÁN", (nyir-ok-os-an) ili. Nyirkos álla-
potban.

NYIRKOSÍT, NYIRKOSIT, (uyir-ok-os-ít) áth.
m. nyirkostí-otf, pár. —s. htn. —ni v. —ani. Nyir-
kossá, azaz: nedvessé, s a nedvek által sikamlóssá,
lágygyá, szívóssá tesz valamit. A köd megnyirkosílja
a füveket. A szárat dohányt pinczében nyirkosílani.
V. ö. NYIRKOS.

NYIRKOSÍTÁS, NY1RKOSITÁS, (nyir-ok-os-
ít-ás) fn. tt. nyirkosítás-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
Valamely száraz, aszú testnek nyirkossá tevése.

NYIRKOSODÁS, (nyir-ok-os-od-ás) fh. tt. nyír-
kosodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapotváltozás,
midőn valamely száraz, aszú test nyirkossá, azaz:
nedvessé, szívóssá, nyerssé válik. V. ö. NYIRKOS.

NYIRKOSODIK, (nyir-ok-os od-ik) k. m. nyir-
leosod-tam, —tál, —ott. A száraz, aszú test külsejét,
vagy belsejét is nyirok azaz nedvesség lepi el, és
szívóssá, nyerssé teszi. Ködös időben megnyirkotodik
a száraz fii. A pinczébe tett dohány, a vízbe mártott
abroncs megnyirkotodik. V. ö. NYIRKOS.

NYIRKOSSÁG, (nyir-ok-os-ság) fa. tt. nyirkos-
ság-ot, harm. szr. - -a. Nyirkos, azaz : nedvtől lepett,
vagy áthatott állapota, vagy tulajdonsága valamely
testnek. Vétetik maga a ,nyirok* helyett is. V. ö.
NYIRKOS.

NYIRKOSUL, NYIRKOSUL, (nyir-ok-os úl)
öuh. m. nyirkosúl-t. Nyirkossá, azaz: nedvessé, szí-
vóssá, illetőleg nyerssé alakúi. A nedves helyen tar-
tott bőrök megnyirkosúlnak. V. ö. NYIRKOS.

NYIRKÖZ, (uyir-köz) ősz. fn. Szabolcs, és
szomszéd vármegyei vidékek, melyek nyirerdőkkel
bővelkednek, honnan Nyíregyháza, Nyiradony,
Nyírbátor, Nyírmegygyfs helynevek.
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NYIRKUDIK, (nyir-kud-(v. —kod)-ik) k. m.
nyirkud-tam, —tál, —olt. L. NYIRKUSZKODIK.

NYIRKUSZKODIK, (nyir-ok-usz-k-od-ik) k. m.
nyirlnufkod-tam, —tál, —ott. Kemenesalon tűn.
eeeugve, sírva, ríva asftozik valamire, s könyörög,
riraankodik érette. Gyöke a hangutánzó nyír, mely-
ből nyírét, nyirbál (egyik jelentésében) fájdalmas
hangra vonatkozó szók erednek. V. ö. NYÍR, termé-
szeti hang.

NYÍRLAK, (nyir-lak) ősz. fn. Puszta neve
Szála vármegyében, helyr. Nyirlak-on, —ró, —ról.

NYIRLE, (nyir-lé) öaz. fn. L. NYIRPALÉ.
NYIRMEGYGYES, ősz. fn. Pala neve Szatmár-

megyében; helyr. — Megygye»-rf, —én, — rol..
NYIRMEZŐ, ösü. fn. Erdélyi faluk Alsó-, Fe-

hér- és Hunyad megyékben ; helyr. Nyirmez8-n, — re,
—röl.

NYIRMON, falu Közép-Szolnok m.; helyr. Nyir-
mon-ba, —bán, —ból.

NYIROG, (nyir-og) önh. m. nyirog-tam, —tál,
— ott, v. nyirg-ott, htn. —ni, v. nyirgani. 'Éles, vé-
kony síró hangon szól. V. ö. NYIRBÁL «), NYIR-
KUSZKODIK, óa NYÍRÉT, igéket.

NYIROGÁL, (nyir-og-ál) 1. NYIRDEGÉL.
NYIROGÁS, (nyir-og-ás) fű. tt. nyirogás-t, tb.

—ok. Éles,-vékony síró hangon szólás.
NYIROK, (nyir-ok) fn. tt nyirk-ot, harm. szr.

—a. Általán, a testek rostjaiban elterjedt, vagy fól-
szineiket meglepő finom, vékony nedv. Különösen az
élő állati és növényi testekben szivárgó, s azokat
szívós, nyers állapotban tartó nedvesség, melytől a/,
állatokban különbözik a vér. A nyirok nagyító, so-
kasító, többes jelentéssel bir, mit a k képző fejez ki,
s gyöke az egyszerű nyír , előtét nélkOl ír. V. Ö.
NYÍR, fn.

NYIROKDAGANAT, (nyirok-daganat) ősz. fn.
Az állati nyirok kóros állapotából eredő vagy ere-
dett daganat.

NYIROKFA, (nyirok-fa) ősz. fn. L. NYÍRFA.
NYIROKSIPOLY, (nyirok-sipoly) ősz. fn. 8i-

polynemü kórállapot a nyirkedényekben, vagy nyirk-
mirigyben.

NYÍRÓ, (nyir-ö) mn. tt nyirS-t. Aki valamit
nyir, vagy, a mivel nyírnek. Gyapjunyirö napszámo-
sok. HajnyirS, ágnyirS, körömnyirö (ollók). Mint ön-
álló főnév jelent valamely ollót, s olyan mint a met-
t*S, orló, sarló, vakaró, doroatló eszköznevek.

NYIRÖASZTAL, (nyirő-asztal) ősz. fn. Asztal,
vagy asztalféle tábla, melyen valamit nyírnek, külö-
nösen a poaztónyirők asztala.

NYIRŐOLLÓ, (nyirö-olló) ősz. fn. Olló, mely-
lyel egyetmást nyírnak, így nevezik különösen azt,
melylyel juhokat nyírnak.

NYIRŐPÉNZ, (nyirő-pénz) ősz. fn. Nyírásért
járó díj, bér, például a posztónyirők, juhnyirők díja.

NYIRPÓZNA, (nyír-pózna) ősz. fn. A nyírfá-
nak főágából való pózna. Nyirpótnával póználja fe-

jét, azaz: őszíti. (Km.), melyet Molnár A. latinul így
értelmez : limen senectae, midőn a haj fehéredik, mint
a nyírfa kérge.

NYÍRSÉG, (nyír-Bég) fn. tt. Nyirtég-tlt. Szabolcs
vármegyének felső vidéke, melynek nevezetesebb
helye Nyíregyháza. Szélesb ért akármely nyirerdfts
vidék.

NYIRSÉPRÜ, (nyir-séprű) ősz. fn. L. NYÍR-
FA SEPRŰ.

NYIRSID, falu Köz.-Szolnok m.; helyr. Nyir-
sid-rt, —én, —r6l.

NYIRTYÚK, (nyir-tyűk) 1. NYIRFAJD.
NYIRVASVÁRI, falu Szatmár m. ; helyr. Vöt-

vári-ba, —bán, —ból.
NYIRVIRIC8, (nyir-virics) ősz. fn. A nyírfá-

nak leve. L. NYQUCS, és v. ö. NYIR, fn., VIRICS.
NYÍRVÍZ, (nyír-víz) ősz. fn. L. NYIRICS.
NYISZ, hangutánzó gyöke nyitnál, nyitnol, nyi-

stitél, továbbá nyittít, nyittorog stb. szóknak.
NYISZÁL, (nyisz-a-al) gyak. áth. m. nyinál-t.

Életlen rósz eszközzel mintegy nyúzva, csiszolva rag-
dal, metél, szegdel valamit Nyittatni a kenyeret,
húst. Másképen: nyistol. A székelyeknél: nyitsütl,
nyitskitel, nyüstöl. Erősebb hangon rokon hoizá : rí-
nál. Képzésre rokonai: hittál, oittál.

NYISZÁLÁS, (nyisz-a-al-ás) fn. tt. nyi*áld»-t,
tb. —ok. harm. szr. —a. Cselekvés, midőn valaki
nyiszál.

NYI3ZÍT, (nyisz-ít) önh. m. nyittüott, pár. —*,
htn. —ni, v. —ani. Éles, vékony, nyús-féle hangon
szól. Mondják különösen ebekről.

NY1SZLÉTT, (nyisz-1-étt) mn. tt. nyittlétí-et.
Dunán túl ám. hitvány testalkotásu, elsoványodott,
uyuzga, vézna. Nyistlett takács. Máskép: nyettlett.
Mint alakja mutatja, eredetileg múlt időbeli igenév
az elavult nyisMk, nyesslik törzsökből, mint fottlott,
omlott, feslett, foszlik, oszlik, feslik származékai.
Gyöke mind hangra, mind alapértelemre rokon a
nyes igéhez, melyből ha nyelvhasonlat szerint nyeMk
igét képezünk, ez annyit tenne, mint nyesés alatti
állapotban szenved, azaz: testének tömege kevesbe-
dik, vékonyodik. Ugyanezen értelemmel bír a nyett-
lik, nyettlett is, mely nem egyéb, mint a sziszegőaen
kiejtett nyesktt. Ilyenek az erkölcsi fogyatkozást,
hitványságot jelentő vásott, fetlett.

NY1SZOG, (nyigz-og) önb. m. nyittog-tam,
—tál, —ott. Többszöri, vagy folytonos nyitt hangot
ad. L. NYISZOROG.

NYISZOGÁS, (nyisz-og-ás) fű. tt. nyít*ogá»-t,
tb. —ok. Cselekvés vagy állapot, midőn valami
nyiszog.

NYISZOL, (nyisz-ol) áth. m. nyistol-t. Jelenté-
sére nézve 1. NYISZÁL. Alaphangját és értelmét te-
kintve rokona: erittol.

NYISZOLÁS, (nyisz-ol-áe) fn. L. NYISZÁLÁS.
NYISZORGÁS, (nyisz-or-og-ás) fn. tt nyinor-

gás-t, tb. —ok. Cselekvés vagy állapot, midőn va-
lami nyiszorog.
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NYISZOROG, (nyisz-or-og) önb. m. nyiswog-
tam, —tál, v. nyisnorg-oltam, —ottál, —olt; htn.
—m, T. nyistorgani. A székelyeknél ám. nyikorog pl.
az ajtó; máskép ugyanott: nyekereg, nyakorog; né-
batt: nyestereg ; általánosabban : nyiszog.

NYIT, (1), (nyt-t) átb. m. nyü-oft; régiesen és
tájdivatosau 1-ső és 2-dik ssemélyben: nyü-tam,
—tál; pár. ngits; tájdivatoean: nyüt, midőn a htn.
nyiUani (Snbó D.). Bizonyos sarló eszköznek, vagy
résznek, vagy kenőiéinek félre mozdítása által némi
rést, hézagot, Öreget csinál, vagy láttat Ajtót, kaput,
ablakot nyit. „És legottan mikor megnyitta volna az
ajtót" (Bécsi codez. Dániel XIV.). Sruényt nyit.
Könyvet nyit, hogy olvatson belőle. Rám nyitotta ne-
mét. Átr. ért némi akadályok elhárítása által műkö-
désre szabad tért enged, csinál. Utat nyílni a tömeg
kitol bemenni akarótok. Hivatalra, kitllntetétrt alkat-
mát, módot nyitni valakinek. StSISt, fát nyitni, ám. a
földet töve körül kiásni. Igekötökkel: benyitni az aj-
tót, kaput; kinyitni „Nyitd ki babom a» ajtót." (Népd.);
JOlnyit, megnyit; nem minden kulcs nyit meg minden aj-
tót. (Km.); rá nyitották a tárt kaput, ellenére, aka-
rata ellen bementek, betörtek ; nyitd föl a tzádat,
szólj értelmesen. Elemzésére nézve 1. NYÍLIK.

NYIT, (2), (nyi-t) fn. Csak harmadik sze-
mélyraggal divatozik, nyitja, s ám. valaminek kul-
csa, mely által annak elzárt titkaiba juthatni. Nem
tudom a nyitját; megtaláltam a nyitját, v. nyitjára
találtam; nyitjára jöttem ; mindennek megvan a maga
nyitja. Titok nyitja.

„Nézte alattomban, sátora szűk nyitján."
Arany J. (Buda halála.

Azon szók osztályába való, melyek rokon értelem-
ben igék és nevek, mint: nyom, premit, és nyom vestí-
gium; tár claudit és tár sera; Ifs insidiatur és lei
insidiae stb.

NYITÁNY, (nyi-t-ány) fh. tt. nyitány-t, tb.
—oür, harm. szr. —a, v. —ja. Az opera nevű dal-
mOvek bevezető zenéje. (Ouverture). Kzen opera nyi-
tánya igen nép. „Hnnyady László" nyitánya Erkeltől.

NYITÁS, (nyi-t-ás) fn. tt. nyitás-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valamit nyi-
tunk. Kapunyitátért, nyitásdijt, v. nyitátpénzt fitetni
a hátmesternek. Ajtónyitás, ablaknyitág, útnyitát, tár-
nyitás, lakatnyitát, ládanyitág, nekrénynyitát, nem-
nyitás. A szőlőmiveseknél elötavaszi munka, midőn a
tőkék tövéről a földet elmozdítják.

NYITATLAN, (nyi-t-atlan) mn. tt. nyitatlan-t,
tb. —ok. Ami be van zárva, csukva. A feltámadt Jé-
eus nyitatlan ajtón ment be tanitoányaihot. Határo-
zóként : anélkül, hogy nyitva volna, nyitatianul.

NYITÓ, (nyi-t-ó) mn. tt nyitó-t. 1) Aki vala-
mit nyit Ajtónyiíó ssolga. 2) Amivel nyitnak, s ek-
kor öszvetett szót alkot. Nyitóoas, nyitóhorny. nyi-
tóner.

IKAD. »AOT SZÓTÁK IV. KOT.
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NYITÓDIK, (nyi-t-ó-d-ik) belazenvedö; m.
nyitód-tam, —tál, —ott. Mondják záró testekről, pl.
ajtóról, kapuról, ablakról, becsukó födélről (pl. láda
stb. födeléről), midőn önmagukban rejlő ok, pl. saját
súlyok következtében kinyílnak.

NYITÓDAT, (nyi-t-og-at) gyak. áth. m. nyito-
gat-tam, —tál, —ott, pár. nyüogau. Valamit gyak-
ran, vagy több hasonló neműt nyit, kitár. A járó-
menő szolga nyitogatja ás ajtót. SieUSttetés végett nyi-
togatni át ablakokat. Swnetí xyüogutja. V. ö. NYIT.

NYITOGATÁS, (nyi-t-og-at-ás) fh. tt nyitoga-
tát-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Cselekvés, mely által
valamit uyitogatunk. Kapu, ajtó, ablak nyitogatdto.
V. ö. NYITOGAT.

NYITÓHOROG, (nyitó-horog) ősz. fa. Horog-
féle eszköz, melylyel valamely zárt kinyitnak.

NYITÓSZER, (nyitó-szer) ősz. fn. Általán min-
den szer, eszköz, mely által valamit nyitnak, pl.
kulcs, kilincs, retesz. A nyitószerek rendesen zársze-
rek is.

NYITÓVAS, (nyitó-vas) ősz. fh. Altalán, esz-
köz vasból, melyet holmi zárak, vagy lezárolt dolgok
fölnyitásara használnak, pl. a lakatosok kajmós vasa,
a zárakat fölnyitni való.

NYITRA, fn. tt. Nyitrá-t. 1) Folyóvíz neve,
éjszak-nyugati Magyarországban, mely Komáromnál
a Vág-Dunába szakad. 2) Püspöki város és vár a
fenn említett folyó partján; helyr. Nyitrá-ra, —1»,
—ról. 3) Nyitra vármegye. Midőn vármegyét jelent,
helyragokkal: Nyitrá-ba, —bán, —ból. üyiírában
fetotemek jóstágai és Nyitrán lakik.

NYITRAMALOM, puszta Somogy m.; helyr.
—malom-ba, —bán,—ból.

NYITRASZEG, falu Bars m.; helyr. —S*eg-r«,
—én, —rül.

NYITRA VÁRMEGYE, a Dunán túli kerület-
hez tartozó vármegye, melynek székvárosa Nyílra.

NYITVAÁLLÓ, (nyitva-álló) ősz. mn. Tárt ál-
lapotban levő.

NYÍV, (1\ fn. tt. nyiv-et. A lekaszált széna
vagy gabonarend alatt itt-ott elmaradt, kasza nem
fogta ftt vagy gabona, katsanyív. Valószínűleg a té-
pést, elszakgatást jelentő nyü igével egyeredetű. V.
ö. NYU ige.

NYÍV, (2), fn. L. NYU, NYÜV, fh.
NYÍV, (S), őnh. m. nylo-ott. L. NYÍ, önh. ige.
NYIVÁCS, (nyiv-ács) elvont vagy elavult tör-

zsöké nyivdcskol, ityivácsol igéknek és származékaik-
nak. Képzésre hasonló a szintén hangutánzó rikács-
hoz.

NYIVÁCSKOL, (njiv-ács-k-ol) önh. 1. NYI-
VÁCSOL.

NYIVÁCSOL (nyiv-ács-ol) önh. m. nyiváfsol-t.
Éles, vékony nyi-félo hangon sir. Mondják különö-
sen a macska- és kutyakölykekről, de a kisded cse-
csemőkről is. V. ö. NYI, hang.

NYIVÁCSOLÁS, (nyiv-ács-ol-ás) 1. NYIVÁ-
KOLÁS.
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NYIVÁK, (nyiv-ák) elront tője nyivákol igének.
NYIVÁKOL, (nyir-ák-ol) 1. NYIVÁCSOL.
NYIVÁKOLAS, (nyir-ák-pl-ás) fb. tt nyiváko-

lát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Éles, vékony, fülsértő
nyi-íé\e hangon való sirá*. Kit ctectemSk, mactkafiak,
kutyakölykek nyivákoláta. V. ö. NYI, hang.

NYÍVÁ8, NYIVÁS, /nyív-ás) fn. tt. nyivát-t,
tb. —ok, ham. szr. —a. Éles, fülsértő sírása a ki*
kutyának vagy macskának.

NYIVÁSZKA, (nyiv-ász-kaj mn. tt. nyiváttká-t.
A székelyeknél Kriza J. szerént ám. élhetetlen,
vannyogó, mintegy nyivácskoló; leginkább leányká-
ról mondják.

NYIVAT, (nyiv-at) miv. m. nyivat-tam, —tál,
—ott. Nyivogtat, nyifogtat. Xe nyivatd a gyermeket
^Szabó D.).

NYIVOG, (nyiv-og) gyak. Snb. m. nyivog-tam,
— tál, —ott. Fülsértő, vékony, éles nyi hangon si-
ránkozik, pl. a rókafiú (Id. Mándy Péter). Legroko-
nabb hozzá a különösen emberre vonatkozó nyifog.

NTIVOGÁ8, (nyiv-og-ás) fn. tt. nyivogá»-t, tb.
— ok, harm. szr. —o. Fölsértő, vékony éles nyi ban-
gón liránkozás; nyifogás.

NYIVOGTAT, (nyiv-og-tat) miv. m. nyivogtat-
tam, —tál, —ott. Nyivogni v. nyifogni kényszerít.

NYIZA, (nyiz-a) a gyök azonos nyess, nyus gyö-
kökkel) ; mn. tt nyitá-t. Lásd NYESZLETT,
NYUZGA.

NYÓJT, NYÓJTÁS, régiesen és tAjdivatosan
ám. nyújt, nyújtát. L. NYÚJT.

NYOL, NYÓLIK stb. régiesen és tájdivatosan
ám. nyúl, nyúlik. L. NYÚL, NYÚLIK igéket.

NYOLCZ, tőszám neve, mely sorban a hét után
következik, s mennyiségére nézve ám. kétszer négy;
tárgyesete: nyolctat; népiesen ejtve l nélkül nyóct.
A sémi és árja nyelvekben nincsen hangi rokona,
vagy hasonmása: de a vogul nyelvben némileg ha-
sonló hozzá nyalalu, s az osztyákban nyigedlah ; mint-
hogy pedig ugyanazokban a nyitó és nyeda v. nyet
ám. a magyar négy, innen azt gyanítják némelyek,
hogy mindegyikben a nyolczat jelentő szó a négynek
csak némi módosítása volna, mely által ennek keltöt-
tetétét akarták kifejezni. Ily viszony létezik a sza-
mojéd nyelvcsoport egyikében is, hol etedé, szidt,
nit, tide = kettő, tét, tiet, tyét, <Aíe=négy, ttiden-
gyét, sintéde = két négy, azaz nyolcz. Különösen
nyelvünkben a vékony és vastag hangú szók között
gyakran oly viszony létezik, mely szerént a vékony
hangú'kevesebbet, kisebbet, a vastag hangú többet,
nagyobbat jelent, mint: crilct, csuct, dirib da/ráb,
fiit falat, kever kavar; ily hasonlati viszony lehet a
vékony hangú négy és vastag nolet, nyalat, nyóct,
nóct között is. Mások (Révay Miklós, Scbott Vilmos,
Hunfal vy Pál) véleménye szerént némely más ál táji
nyelvek példájára is a e* véghang tíz volna, s a nyól
vagy más nyelvekben éhez rokon hangok (Schott
•térért tibet nyin, sínai nyi) kettőt jelentenének; s

az egész azt tenné : kettő tízből. Hnnfalvy Pál sze-
rént a vogul nyála-lu és osztyák nyiged-lak szókban
is az utórész a vogul lau = tíz (Beguly Antal hagyo-
mányai) ; de nyol, nyála, nyiged, hol jelent keltőt
nem érintetik. Még más vélemény szerént nyolca ám.
nyúlt, régiesen : nyolt; t i. a kéznek nyúlt, axaz leg-
hosszabb ujja, mely az egyik kézen három, azaz
orom, szintén előnynlást jelent, tehát ám. a másik
kézen is három, azaz, ha az egyik kézhez (öt ujjhoz,)
a másik kéz ujjait szintén a leghosszabbikig (a har-
madikig) hozzászámítjuk, ez nyolczat tesz. Egyéb-
iránt v. ö. SZÁM.

NYOLCZACSKA, (nyolcz-acs-ka.) kies. szám-
név ; t. i. a magyar kisebb mennyiségű töezámnevek-
nek azon sajátságuk van, hogy a kicsinző képxfit is
fölveszik, midőn aránylag valamely más számhoz
igen keveset akarunk értetni alatta. Nyolctactkán vol-
tunk a gytlléten, azaz csak nyolczan, midőn sokkal
többnek, talán százaknak is jelen kellett volna len-
niök. Különösen így nevezték el némileg a nyolcz
sorú olasz versnemet (ottave ríme).

NYOLCZAD,(1), (nyolcz-ad) sorszám, tt nyol-
czad-ot. Azon szám, mely a porolásban a hetedik
után következik. Nyolctad napra eljövök. Nyolczad
éve, hogy nem láttam St. Ifyolctad magával van. Kü-
lönben az ik sorozó képzőt veszi fel. Tett véreim kS-
ttitt én vagyok a nyolctadik ttttlOtt. Minden nyolcsadik
nap meglátogatlak. L. —AD és —IK számnévképző.

NYOLCZAD, (2), (nyolcz-ad) tt. nyolczad-ot,
harm. szr. —a. Osztószám, mely önállólag hasznai-
tátik s ám. nyolcz részre osztott egésznek egy réace.
péld. az osztrák forintból egy nyolczad teszen tizen-
két és fél krajczárt A nyolczad egy negyednek fele.

NYOLCZADFÉL, (nyolczad-fél) ősz. mn. Hét
és fél, t. i. a nyolczadik csak fél. Nyolctadfél osstrák
forint, ám. bét forint ötven krajczár; nyolctadfél font.
ám. hét font s (rendszerént) tizenhat lat; nyolcxadfcl
órakor, ám. hét óra után két negyedkor. V. ö.
NÉGY.

NYOLCZADHÓ, (nyolczad-hó) ősz. fn. Angus-
tus hava, mely üj évtől számítva nyolczadik ; más-
kép : Kisatttony hava, v. nyárutó.

NYOLCZADIK, (nyolcz-ad-ik). Sorosztó szám-
név, tt. nyolctadik-at. Aki vagy ami valamely sor-
ban a hetedik után következik. V. ö. NYOLCZAD.
sorszám.

NYOLCZADIKSZOR, (nyolcz-ad-ik-szor) lásd
NYOLCZADSZOR.

NYOLCZADKÖTET, (nyolczad-kötet) ősz. fn.
Ha a papirívcket nyolcz egyenlő levéllé hajtják ősz-
ve, és bekötik : az ily papirtömeget, illetőleg köny-
vet, nyolczadkötetnck mondják.

NYOLCZADLEVEL, (nyolczad-levél) ősz. fn.
A nyolcz egyenlő részre osztott papirívből egy levél.

NYOLCZADRÉSZ, (nyolczad-rész) ősz. fn.
Nyolcz egyenlő részre osztott egészből egy osztalék-
rész, egyszerűen: nyolczad.
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NYOLCZADRET, (nyolczad-rét) ősz. fii. A
nyolcz egyenlő levéllé tört vagy hajtott papirimek
alakja. Nyolczadrétben kiadott könyv ; kis, nagy nyol-
czadrét.

NYOLCZADRÉTLAP, (nyolczad-rét-lap) ősz.
fn. A nyolcz egyenlő részre hajtott papirívnek egy
lapja.

NYOLCZADSZOR, (nyolcz-ad-azor) igehatár-
zói sorosztó szám, ám. nyolczad ízben, a hetediknek
betölte útin még egyszer, nyolczadikszor. A vendég-
művész ma nyolczadtzor lép fel.

NYOLCZAX, (nyolcz-an) a leghihetőbb véle-
mény szerént igehatárzói szám, mely nyolczból álló
összeget jelent, s ám. nyolcz együtt véve, nyolczból álló
számmal. Az an képző oly jelentésű, mint a tokán,
kevesen, néhányan, mindnyájan mennyiségi határ-
zókban.

NYOLCZANNYI, (nyolcz-annyi) ősz. mn. Oly
mennyiségű, melyben a vele öszvehasonlított dolog
uyolczszor találtatik. Huszonnégy forint nyolczannyi,
mint három forint.

NYOLCZAS, (nyolcz-as); 1) mn. tt nyolczat-t,
v. —át, tb. —ok. Nyolez egyenlő részből álló, pl.
nyolctas gyertya, milyen nyolcz szál van egy font-
ban. 2) Főnév, tt. nyolcsa»-t, tb. —ok. A nyolcz szám
képviselője, hordozója pl. kártyajátékban jelent oly
lapot, melyen bizonyos jegyből vagy szinböl njolcz
szem van. Vörös, (ők, makk, told nyolctas. Számje-
gyek közöl azon jegy, mely nyolczat jelent p. 8
v. vni.

NYOLCZESZTENDEI, (nyolcz-esztendei) ősz.
mn. Nyolcz esztendő folytáig tartó, vagy nyolcz esz-
tendőt illető. Nyolcé esztendei szolgálat, bér, fogtág,
szenvedés, távollét.

NYOLCZESZTENDÖS, (nyolcz-esztendös) ősz.
mn. Életkorra vonatkozólag ám. nyolcz esztendőt
élő, vagy élt. Nyolczesztendös fiú ; nyolczesztendös ko-
rában meghalt. Mondják élettelen dolgokról is,
mennyiben létezésök tart, vagy tartott. Köpenye már
nyolczesztendSs, ét jé. NyolczetztendSs bort ütik.

NYOLCZÉVES, (nyolcz-éves); NYOLCZÉVI,
(nyolcz-évi) 1. NYOLCZESZTENDÖS, NYOLCZ-
ESZTENDEI.

NYOLCZFELÉ, (nyolcz-felé) ősz. ih. 1) Nyolcz
részre, pl. nyolczfelé vágni a kenyeret, nyolctfelé on-
tani a jószágot. 2) Nyolcz külön külön irányban.
Xyolctfelé küldeni kémeket.

NYOLCZFELÉ, (nyolcz-féle) ősz. inn. Számra
uyolcz, de mindegyik más-más nemű, jegyű, tulajdon-
ságú. Nyolczféle étel, bor, gyümölcs.

NYOLCZFÉLEKEP, (nyolcz-féle-kép) ősz. ih.
Nyolcz külön-külön, más-más módon. Valamely mon-
dat tzava.it nyolctfélekép elhelyetni.

NYOLCZFOGATÚ, v. —FOGATÚ, (nyolcz-
fogatú) ősz. mn. Ami elé nyolcz igáé, vagyis vonó
állatot fogtak. Nyolczfogatú dinhint6. Nyolctfogatv
ökröt ttekér.

NYOLCZGARASOS, (nyolcz-garasos) ősz. mn.
Minek' nyolcz garas az ára. Nyolczgaratot czipó,
pipa. Mint önálló fn. jelent nyolcz garast érő pénz-
darabot

NYOLCZHÓNAPI, (nyolcz-hónapi) ősz. mn.
Nyolczhónapnyi időt illető, arra vonatkozó. Nyolct-
hónapi ttolgálat, díj, bér. Nyolez hónapi börtönre itélt
bűnös.

NYOLCZHÓNAPOS, (nyolcz-hónapos) ősz. mn.
'Kinek vagy minek élete nyolcz hónapot tesz, vagy
tett; nyolcz hónaptól fogva élő. Nyolct hónapot kis-
ded, csikó, oltovány. Továbbá: uyolcz hónaptól fogva
tartó, létező. Nyolczhónapos betegség, terhet állapot.

NYOLCZIGÁS, (nyolcz-igás) ősz. mn. Lásd
NYOLCZFOGATÚ.

NYOLCZÍJAS, (nyolcz-íjas) ősz. fn. A lopva-
nőszök, nevezetesen gombák seregéből való növény-
nem ; bögre v. gyertyatartóforma, öble lapjáról apró
hártyacsövek nőnek fel, mindenikében nyolcz mag,
melyek csak nagyító üvegen láthatók. (Octospora).

NYOLCZLÁBÚ, v. —LÁBÚ, (nyolcz-lábú) ősz.
mn. Aminek nyolcz lába van, tolajd. és átv. ért.
Nyolctlábú bogarak. Nyolctlábú hosszú asztal.

NYOLCZLOVAS, (nyolcz-lovas) ősz. mn. Aki-
nek nyolcz lova van. Nyolctlovas gatda. Továbbá:
amibe nyolcz lovat fogtak. Nyolczlovat hintó, tár-
szekér.

NYOLCZNAPI, (nyolcz-napi) ősz. mn. Nyolczna-
pot illető, arra vonatkozó. Nyolcznapi munka, bér.
Nyolctnapi távollét, költség.

NYOLCZNAPOS, (nyolcz-napos) ősz. mn.
Nyolcz napig tartó, élő. Nyolcmtapot eső. Nyolezna-
pot gyermek.

NYOLCZOLDALÚ, v. —OLDALÚ, (nyolcz-
oldalú) ősz. mn. Aminek nyolcz oldala van.

NYOLCZÓRAI, (nyolcz-órai) ősz. mn. Nyolcz
óráig tartó. Nyolcz órai munka, távoltág, mulatság.
Továbbá: ami reggeli vagy esti nyolcz órakor tör-
ténik. Nyolctárai mise, harangozás, reggeli, vacsora.

NYOLCZÓRANYI, (nyolcz-órányi) ősz. mn. 1)
Nyolcz óra folyásáig tartó. Nyolczórányi lovaglát.
2) Oly meszszeségü, hová nyolcz óra alatt juthatni
el. Nyolctórányi távolság. Pesttől Gyöngyöt nyolct-
órányira fekszik.

NYOLCZOSZLOPÚ, v. — OSZLOPU, (nyolcz-
oszlopú) ősz. mn. Nyolcz oszlopon álló, nyolcz osz-
loppal díszített, stb. Nyolczotzlopú diadalív.

NYOLCZSOROS, (nyolcz-soros) ősz mn. Nyolcz
sorra osztott, nyolcz sorból álló. Nyolctsorot ültet-
vény ágy, kukorictafej. Nyolctsorot hirdetmény, levél.

NYOLCZSORÚ, v. —SORÚ, (nyolcz-sorű) 1.
NYOLCZSOROS.

NYOLCZSZOR, (nyolcz-szor) sokszorozó szám-
név és ih. Nyolcz ízben. Nyolcztzor voltam csatában.
KUlönösen bizonyos mennyiséget, számot nyolcz iz-
ben véve. Nyolcztzor tíz, nyolezvan.

00*
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NYOLCZSZORI, (nyolcz-szor-i) inn. Nyolcz iz-
ben történő vagy történt. Nyolctttori látogatót.

NYOLCZ8ZORO8, (nyolcs-szoros) ősz. mn.
Nyolcz-nyolcz részből, darabból álló, nyolczrétit.
Kyolctttorot fitSktalu könyvszekrények. Továbbá :
számra vonatkozva, unit nyolczczal szabatosan el le-
het osztani, péld. 16, 24, 82, 64, nyolczszoros
számok.

NYOLCZSZÖG, (nyolcz-szög) ö»z. fn. Koczka,
vagy köbforma testnek alakja, melyen nyolcr szög-
let van.

NYOLCZSZÖGÜ, NYOLCZSZÖQÜ, (nyolcz-
szögtt) öss. mn. Aminek nyolcé szöge van. Kyolct-
ttögtl kocsckactont.

NYOLCZVAN, (nyolcz-van) tt nyolczvan-t, v.
— át. Számnév a tízesek sorából, s dm. nyolczszor
tíz. Nyolctvan forint, etttendS, nap, mérföld, akó,
mérő.

NYOLCZVANAD, (nyolcz-van-ad) tt. nyolct-
vanad-ot. 1) Sorozó számnév, s jelenti azon számot,
mely közvetlenül a betvenkilenczediket követi.
Nyolczvanad éve múlt, hogy . . .. Nyolczvanad magá-
val átttökött a* eUentég táborába. Továbbá 2) nyolc/.-
van felé osztott egészből egy rész, olyan mint, tized,
harminctad.

NYOLCZVANADIK , (nyolcz-van-ad-ik); tt.
ityolcxvanadikat. Sorozó számnév, tt. nyokzoanadik-at.
Ami a hetvenkilenczedik után következik.

NYOLCZVANADIKSZOR, (nyolcz-van-ad-ik-
szor) 1. NYOLCZVANADSZOR.

NYOLCZVANADSZOR, (nyolcz-van-ad-szor)
sorosztó szám, és ih. Nyolczvanad Ízben. Éten ttin-
darabot nyolctvanadttor adják.

NYOLCZVANAS, (nyolcz-van-as) ha mn. tt.
nyolcteanat-t, v. —át, tb. —ói; ha fiinév, tt. —t,
tb. — ok. 1) Amiben ugyanazon nemű egység nyolcz-
van ízben találtatík. Nyolctvanas szám. 2) Nyolczvan
esztendős. Nyolctvanat korában^ még jól bírta magát.

NYOLCZVANESZTENDÖS,(nyolczvan-cszten-
dös) ősz. mn. Aki vagy ami már nyolczvan év óta él,
vagy tart. Nyolczvanettíendöt ember, tölgyfa.

NYOLCZVANÉVE8, (nyolczvan-éves) lá«d
NYOLCZVANESZTENDÖS.

NYOLCZVANSZOR, (nyolcz-van-szor) sokszo-
rozó szátn, ám. bizonyos nemű számot, mennyiséget
nyolczvan ízben véve.

NYOM, (1) áth. m. nyom-tam, —tál, —ott. 1)
Egyik test a másikat, neki feszített erővel, vagy csu-
pán súlyának nehézkedése által szűkebbre szorítja,
vagy akármily irányban helyéből kimozdítani törek-
szik. A menőnek lábai nyomják a földet. A betrg em-
ber tokáig nyomja a* ágyat. Térddel, vállal, kéztel,
ököllel nyomni valamit. Vállait nagy teher nyomja.
Mindenféle igekötőkkel párosul. Benyomni ír kalap
tetejét, oldalát. Kinyomni a czitrom levét. A birkózó
tártat lenyomni a földre. A konkoly, gaz elnyomja a
búzát. A gép felnyomja a vizei. Taposva szétnyomni
valamit. A túrót yomolyába öszvenyomni. A csámpát

láb félrenyomja, elnyomja a csizma tarkát. 2) Súly*
által a mérlegcsészé^ v. serpenyőt lefelé hajtja, s és
által a snly mennyiségét kimutatja. Mattat, fontot,
latot nyomó áru. Ét a buta többet nyom amannál. In-
nen erkölcsi, és szellemi ért. ám. a maga nemében
bizonyos hatása, értéke vau. Az S ttava tokot nyom.
Éten felkötött okok keveset nyomnak. Némely ttot meg-
nyomni, ám. erősebb hangon ejteni. 8) Riszorítís
által bizonyos testek alakját más testeken kiképezi
Vászonra, gyolr-tra holmi képtket, ctifratdgokat nyom-
ni. A levélre a peceétet rányomni. A kittedéit betűket,
metttett képeket papírra nyomni. Átv. ért 1) Másnak
nehézséget, gondot okoz, erkölcsileg szorongat. Job-
bágyait, alattvalóit nyomja. A ttUkség nagyon nyomja
St. Át erényt lehet nyomni, de nem elnyomni. 2) Szorí-
tás által fájdalmat okoz. Nyom a csitma, kalap, csat,
öv, ttij. A ló hátát nyomja a nyereg. Valami nyomja
a gyomrát, mellét. E nehét levegő nyomja a «W«. Va-
lami nyomja a szivét.

A nyom igében két viszonyos fogalmat kell
megkülönböztetnünk, t i. cselekvési erőt és szenvedő
állapotot; ami nyom, az előbbre hatol, amit pedig
nyomnak az többé-kevésbé enged, hátrál; teh&t ál-
talán a távolítás (még pedig kényszerítő" távolít**)
alapfogalma alá tartoznak. V. ö. NY betű. Legkö-
zelebb fogalmi 'és hangrokonságban áll a no.' indn-
latszóval, mely továbbmozgásra, indulásra buzdít,
honnan nossa, nőstől, nádtí, nógat erednek; megfor-
dítva ön, melyből onszol származik, így keletkezett
a szintén távolt jelentő tó gyökből tol, tost, s a vé-
kony hangú ttt-ből töm, mely a tol és nyom igékkel
értelmi rokonságban van, mint a tömöttől, hangvál-
tozattal, csömöszöl, gyömöszöl, vastaghangon caontoaoi
származékokból kitűnik. Vámbéry szerént a csaga-
taj nyelven jom-mak s a törökben jum-nak ám.
szemet hunyni; kezét benyomni; honnan: joatruí,
jumruk ám. bezárt kéz, ököl.

NYOM, (2) fn. tt. nyom-ot, harm. azr. —a. Azon
szavaink egyike, melyek egy alakban igék és nevek,
s értelmileg Icgbeusőbb rokonok, milyenek: tár, Itt,
nyit, zavar stb.

„Karabuk (ló), mint madár, nem nyom nyomot
földön."

Zrínyi.

A törökben is Vámbéry szerént it v. űz ám. nyom
fn. <5s üz-niek ám. nyomni. Széles ért. akármifélejel,
melyből észrevchetni, hogy bizonyos (nyomkodva) mű-
ködő erő maradandólag hatott valamire. Különösen l)
testekre vonatkozva, és tulajdon ért. a nyomó, szorító
erőnek látszatos eredménye, képe, bélyege, péld. a
lábak nyomai, melyeket a járókelő ember vagy más
állat hagy maga után. Embernyom, lónyom, fartat-
nyom, nyultiyom, vadnyom a porban, tárban, hóban.
Lópatkó, ctitmapatkó, noczipS, mezitflen lábak nyo-
mai. „És monda: Figyelmezjed a pagyiuientomot ki
nyomi ezek. Teliút király monda: Látóin férfiaknak

1 és iiuuibérieknek és gyermekdedeknek nyomokat."
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(Bécsi cod. Dániel XIV.). Innen 2) jelenti azon he-
lyet, tért, vonalt, melyen ember, vagy más állat he-
vert, állott, jártkelt Se nyoma, te helye. Nyomában
lenni, járni valakinek. Nyomába jönni. Nyomára lelni,
jutni, akadni, találni a* eltévedt baromnak. Itt a vad-
nak semmi nyomát nem látni. Elveszteni, eltéveszteni a
futó tolvaj nyomai. Nyomon követni, nyomon érni o*
ellentéget. Nyomról nyomra utána megy. Egy nyommá
sem megyén. (Pázmán Kai. 669.1.). Vadász szólások :
nyomra lelni (zűr Fahrte kom mén); nyomot tartani
(fortbriugen) ; nyomra vinni (anlegen); nyom szimatja,
ha csak épen azon a hülyén vagy közel ahhoz, hol a
vad lábai érték a földet, fekszik a szimat. (Bérczy
K.). 3) Mint az emberi lábnyomról vett mértéknév
jelenti a bécsi ölnek egy hatod részét. Máskép
láb. 4) Átv. ért eredmény, melyet valamely erőnek
működése maga után hagy. A betegség nyomai m<!y
látszanak rajta. A pusztítás nyomai még maiglan fen
vannak e vidéken. Nyom nélkül múlt ki e világból. Itt-
létének temmi nyoma tem maradt. Bottal ütheted a
nyomát, ám. eltűnt, elveszett, oda van. 5) Szintén
átv. ért. példa, előkép, melynek hasonlatára valaki
cselekszik, melyet követni, utánozni szokás. Őseinek
dicső nyomán jár. E derek embernek nyomába sem ér-
hettt. 6) Az ess működéseire vonatkozva, ám. azon esz-
mék, ismeretek, melyek vezérfonal gyanánt ujabb
eaxmékre, ismeretekre vezetnek. A régi történetírók
nyomom indulva kipuhatolni valamely nép eredetét. A
mondottak nyomán át következik, hogy . . . . 7) Ám.
nemzedék. Ké«S nyom. Egén emberi nyom sokszor tű
datlantágban marad. (Incze József). Elemzésére
nénve 1. NYOM, ige.

NYOMADÉK, (nyom ad-ék) fa. ti. nyomaték-
ot, bann. ezr. —a. A nyomásnak eredménye, nyomás
által létrehozott valami, s képzésére olyan, mint
hulladék, ivadék. Nyomadékkép, melyet kinyomnak.
(Szabó Dávid). Különösen átv. ért. bizonyos erköl-
csi csclckvényi súly, szellemi erő, mely valamit na-
gyobb hatással eszközöl. Nyomadékkal beszélni, pa-
rancsolni. Keményebb foghangon: nyomaték, és ez
szokottabb is.

NYOMADÉKOS, (nyom-ad-ék-os) mű. tt. nyo-
madékot-t, v. —át, tb. — ok. Átv. ért. erkölcsi, szel-
lemi snlylyal biró, a szokottnál hatályosabb. Nyoma-
dékos parancs, tilalom, fenyegetés. Keményebb fog-
hangú kiejtéssel: nyomatékos.

NYOM ÁG, (nyom-ag) fű. tt. nyomag-ot, harra.
szr. —ja. Az úgynevezett boszorkánynyomás (Alp)
kifejezésére alkalmazott új szó, s tulajdonkép jelenti
azon szorongó állapotot, midőn valakinek nehéz álma
van, 8 úgy tetszik, mintha mellét nyomná, szoron-
gatná valami, mit a babouabitück boszorkánynak,
vagy ilyféle gonosz szellemnek tulajdonítanak.

NYOMAKODÁS , (nyom a-kod-ás v. nyom ak-
od-ás) fn. tt. nyomakodás-t, tb. —vk, liarm. szr. —a.
Nyomulás kűzködve ellenállással. V. ö. NYOMA
KODIK.

NYOMAKOPIK , (nyom-a-kod-ik v. nyoin-ak-

od-ik) k. m. nyomakod-tam, —tál, —olt. Gyakorla-
tos kihatást és egyszersmind visszahatást, vagyis a
cselekvésre visszaható szenvedés! állapotot jelent,
mert aki nyomakodik, az másokat nyom és azoktól
visszanyomatik, péld. midőn nagy tömeg között ke-
resztül akar törni. „Sőt visszahoztuk az hadakat, a
ha kegyelmed még újobban titánok nem nyomako-
dott volna . . . itt fen agyán veszteg lettek volna."
Gr. Eszterházy Miklós nádor Bákóczy Györgyhöz
1644-ben. Ily jelentésüek : tolakodik, marakodik, ve-
rekedik, melyekben a k átalakult gyakorlatos g, a d
pedig cselekvést, és az ik visszahatást képeznek. Kü-
lönösen ám. nyomról nyomra előre megy, odább tö-
rekedik, ellentáüás ál kűzködve nyomul. ElSre ág
ellenséggel szembe nyomakodni. Ez értelemben a visz-
szahatast azon nehézség képezi, mely nagyobb erő-
feszítést kivan. Meg- v. lenyomakodik ám. saját nyo-
mása vagy súlya alatt mcgülepedik. Különbözik tőle:
nyomkod, és nyomul.

NYOMAKOSZIK, (nyom-ak-osz-ik) k. Ez alak-
ban csak a jelen időben divatos, s a többi időt ,nyo-
makodik' igétől kölcsönzi. L. NYOMAKODIK.

NYOMAKOZ1K, (nyom-ak-oz-ik) k. m. nyoma-
koz-tam, —tál, —ott. 1) A nyomán megyén. 2) L.
NYOMAKODIK.

NYOMANTYÚ, (nyom-an-ty-ú) fn. tt. nyomán-
tyú-t, tb. —k. A pattantyú a több ily szók hasonla-
tára képzett új kifejezés ; jelenti a zongora s orgo-
naféle hangszerek billentyűjét. Valamint a pattantyú,
billentyű eredetileg, s elemezve, pattanta, billents;
hasonlóan a nyomantyú elemezve nyomantó, a nyo-
mant (kicsinyezve nyomint) törzsöktől.

NYOMÁÉ, falu Borsod m.; helyr. Nyomár-ra,
—ön, —ról.

NYOMÁS, (nyom-ás) fn. tt. nyomás-l, tb. — o*,
harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által valamit, v.
valakit "nyomnak, akár tulajdon, akár átv. értelem-
ben véve. Enyednl a nyomásnak. Lábnyomás, késnyo-
más. Kinyomás, benyomás, lenyomás, föl>:yomás, meg-
nyomás, elnyomás, Ssszenyomás, szélnyomás, vitszanyo-
más. Levegőnyomás. Jobbágyok, alattvalók nyomása.
Szcnvedőleg is. Nyomás alatt meghajolni, meggSrbed-
ni. Éjjeli v. boszorkány nyomás (Alp) ; 1. NYOMAG.
2) Mezőgazdasági ért. midőn valamely határt úgy
osztanak fül, hogy részeit felváltva majd ugarnak s
legelőnek hagyják, majd őszi, s majd tavaszi vetés
alá használják, az ily határrészek egy-egy nyomást
tesznek. E szeróit három nyomású határ az, mely-
nek körülbelül egy harmada ugar, egy harmada őszi-
vel és egy harmada tavaszival van bevetve. (Calca-
tura). 3) A székelyeknél jelent baromjárást, marha-
csapást is.

NYOM ASZ, (nyom-ász) fn. tt. nyomaszt, tl>.
— ok. Nyomó eszköz, amivel valamit lenyomnak, pl.
leveleket s más papírdarabokat.

NYOMASZT, (nyom-asz-t, mondják és írják
két M«i-vel is : iiyommatzt, amidőn talán ez ám. uyom-
v-aszt); útli. m. nyomaszt-utt, pár. nyomasttz, litn.
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—nt, v. —ám. Valamit bizonyos súly, teher, nehéz-
ség által szorongó, szenvedő állapotba tesz. Legin-
kább átv. erkölcsi, kedélyi értelemben használtatik.
A bűnnek öntudata, a bánat, a gondok terhe nyomasztja
srivét. Továbbá: az életerőnek, lélekzetnek gátlására,
nehezítésére vonatkozik. A nagy hőség, a tisztátlan
levegő nyomatttja a testet.

NYOMASZTÁS, (nyom-asz-t-ás) fii. tt. nyo-
masztds-t, tb. —ok. Súlyos, szorongó állapotban tar-
tás. V. ö. NYOMASZT.

NYOMASZTÓ, (nyom-asz-tró) mii. tt. nyomasz-
tó-1. Ami bizonyos súly,-teher, nehézség által a tes-
tet, vagy lelket szorongó állapotba hozza. Nyomasztó
melegség, levegő. Nyomasztó lelki fájdalom, aggoda-
lom, bánat, szükség. Nyomasztó bajok. „Fájdalmasan
éreztük azon nyomasztó állapotot, melyet polgári
szabadságunk vérző sebei . . . okoztak." Deák Fe-
rencz. V. ö. NYOMASZT.

NYOMAT, (1), (nyom-at)miv.m.nyí>m«<-<ani,—tál,
—ott. Valaminek nyomását, nyomtatását eszközli,
pl. valamely könyvből 1000 példányt nyomatni. Ez

. értelemben nyomtattatni helyett.

NYOMAT, (2), (nyom-at) fn. tt. nyomat-ot,
harm. szr. —a. 1) Nyomás által okozott, alakult va-
laini; amit nyomtak. Egy nyomat sajt. A sajtó alól
kivett nyomatokat tsinegre akgatni. 2) Különösen azon
alak, forma, kép, mely nyomán következtében az
eredetinek mását ábrázolja. Képnyomatok. 3) Átv.
ért. azon vonások, melyek bizonyos előképre emlé-
keztetnek. Keleti, éjtfoki népfajok arcznyomata.

NYOMÁT, érd. falu Maros sz.; helyr. Nyo-
mát-ra, —ön, —ról.

NYOMATÁS, (nyom-at-ás) fű. tt. nyomatás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Cselekvés, midőn valaki
valamit nyomat. V. ö. NYOMAT, miv. 2) Állapot,
midőn valaki vagy valami kfilerőtöl nyomást szenved.

NYOMATÉK, (nyom-at-ék) fn. tt. nyomaték-ot,
barin. szr. —a. 1) Ám. meg-, fel-, lenyomás által
alakúit valami. Különösen hangnyomaték újabb kor-
ban helyesen alkalmaztatott az idegen accentus kife-
jezésére, minthogy a hangsúly elnevezés csak a ma-
gas accentusra illik, ellenben nyomaték a mély accen-
tust is magában foglalja; egyébiránt v. ö. HANG-
NYOMATÉK. 2) Egy vagy több szónak, vagy mon-
datnak is a beszédben erősebb hangoztatása. Szónoki
nyomatéje. 3) Erkölcsi, szellemi súly, mely valaminek
nagyobb hatást kölcsönöz. Személyes tekintély által
nyomatékot adott szavainak. 4) Anyagi súly, mely rá-
adásul adatik bizonyos sulymértékhez, szokottabban:
nyomtaték. 5) Sebészi eszköz neve.

NYOMATÉKOS, (nyom-at-ék-os) mn. tt. nyo-
matékos-t, v. — át, tb. — ok. Nyomatékkal biró, kü-
lönösen a maga nemében erkölcsi hatással biró ; ha-
tásos, fontos.

NYOMATÉKOSAN, (nyom-at-ék-os-an) ih.
Nyomatékkal, nyomatékot használva.

NYOMATÉKOZ, (nyom-at-ék-oz) áth. m. nyo-
malékoz-tam, —tál, —ott. Nyomatékot használ, nyo-
matékkal ejti ki a szót vagy szótagot, vagy monda-
tot. V. ö. NYOMATÉK.

NYOMATÉKOZÁS, (nyom-at-ék-oz-ás) fn. tt
nyomatékozás-t, tb. —öt. Cselekvés, midőu valaki
nyomatékoz. L. NYOMATÉKOZ.

NYOMATHELY, (nyomat-hely) ősz. fn. Nyom-
tatási hely, ahol t. i. könyvet, képet stb. nyomnak.

NYOMATIK, (nyom-at-ik) külszenvedöj m.
tiyumat-tam, —tál, —olt. Külerő általi szenvedő ál-
lapot a ,nyom* átható igének minden jelentései után.
V. ö. NYOM, áth.

NYOMATYÚ, v. NYOMATTYÚ, (nyom-aty-ú)
fn. tt. nyomatyú-t. Általán eszköz, mely által valamit
előbbre, vagy hátrább, alább, vagy fölebb, általán
ide-oda lehet nyomni, péld. a zárnak, kilincsnek,
puskakakasnak uyomatyúja. Különösebben a gépé-
szetben vizet fölfelé nyomó eszköz, mely különbözik
a szivattyútól. Elemezve nyomató, mint a pergetyü,
fergetyü, csengeíyü szók; eredetileg, pergető, fergetö,
csengető.

NYOMBAN, (nyom-bán) ih. Mindjárt, tüstént,
legott, közvetlenül, el nem maradva, hanem az előre
bocsátott dolognak mintegy sarkában, nyomában
járva. Nyomban követlek, ott leszek. „Ugyanazon
nyomba mének Bánfi István uramhoz." Levél 1559-
böl (Szalay Ág. 400. m. 1.). Nyomban hagyott mara-
dék, ám. tüstént, legközelebb következő utódok. Egy
nyomban, szokottabban : egy nyomon járnak.

NYOMBÉL, (nyom-bél) ősz. fn. Vékony bél,
mely a jobb felül levő gyomoruyilásnál kezdődik, s
a hasnak felső táján fekszik. (Intestinum daodenum).

NYOMDA, (nyorn-d-a) fn. tt. nyomdá-t. Müin-
tézct, melyben könyveket, képeket, rajzokat, stb.
arra készített sajátnemü sajtó által, kiszedett betűk-
ről, metszetekről stb. lenyomnak. Könyvnyomda, kö-
nyomda, fanyomda.

NYOMDAI, (nyom-da-i) mn. tt. nyomdai-t, tb.
— ak. Nyomdára vonatkozó. Nyomdai költségek.

NYOMDÁK, (nyom-da-ar) fn. tt. nyomdár-t, tb.
—ok. L. NYOMDÁSZ.

NYOMDASEGÉD, (nyomda-segéd) ősz. fn. A
nyomdában egy vagy más ágban működő személy.

NYOMDÁSZ, (nyom-da-asz) fn. tt. nyomdász-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Nyomdával foglalkodó.
Könyomdász. Könyvnyomdász.

NYOMDÁSZAT, (nyom-da-asz-at) fn. tt. nyom-
dászatot. Nyomtatás mestersége. Könyvnyomdászat.

NYOMDATULAJDONOS, (nyomda-tulajdonos)
ősz. fn. Ki valamely nyomdát saját talajdonaképen
bír.

NYOMDAZSENGE, (nyomda-zsenge) ősz. fn.
A könyvnyomdászat feltalálása után első nyomtatvá-
nyok közöl való a XVI. század elejéig.

NYOMDÉK, (nyom-d-ék) 1. NYOMDOK.
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NYOMDESZKA, (nyom-deszka) ö»z. fn. A
könyvnyomtatóknál azon deszkák, melyek között a
papirt megnedvesítik, mielőtt sajtóba tennék.

NYOMDOGÁL, (nyom-d-og-ál) gyak. áth. m.
nyomdogdl-t. Gyakran, vagy aprózva, vagy lassacs-
kán nyomdos, szorongat, puhitgat valamit. Ujjak
közi nyomdogálni a viaszt, hogy megpuhuljon.

NYOMDOGÁLÁS, (nyom-d-og-ál-ás) fn. tt-
nyomdogálás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valamit
nyomdogálnak.

NYOMDOK, (1), (nyom-d-ok) fn. tt. nyomdok-
ot, harm. szr. —o. 1) A tulajd. értelemben vett nyo-
másnak, különösen lábnak hátrahagyott jele. A hó-
ban, tárban, homokban menünek nyomdoka. 2) Átv.
ért. bizonyos cselekvésnek, vagy szenvedésnek lát-
szatos, vagy érezhető eredménye. A veretnek nyom-
dokai most is látszanak rajta. Háború, betegség nyom-
dokai. 3) Példa, utánzóit tett. Őseinek nyomdokait kö-
veti. Régiesen és tájdivatosan : nyomdék. „Kit úgy
mondnak avagy imák, hogy lőtt légyen tizenöt láb-
nyomdék." Régi magyar Passió (Toldy F. kiadásit.
160. I.). Különbözik tőle a nyom törzs, mely egy-
szerű értelemmel bír, nyomdok pedig több, vagy ha-
tályosabb nyomot jelent. Alakjára olyan, mint: szur-
dok, szdndok, hajlok stb., melyek jobbára ily formá-
ban is divatoznak : szurdék, szándék, hajlik stb..

NYOMDOK, (2), (nyom-d-ok) áth. m. nyomdok-
tam, —tál, —ott. Molnár Albertnél ám. nyomdos.

NYOMDOKUL, (nyom-d-ok-ol) áth. m. nyom-
dokol-t. Nyomdokot követ s az által rá akar jönni
valamire, megtalálni akar valamit, nyomoz. Képzésre
olyan, mint: tzándokol, undokai, tudakol.

NYOMDOS, (nyom-d-os) gyak. áth. m. nyom-
dos-tam, —tál, —ott, pár. —s. Gyakran, vagy foly-
tatólag nyom valamit. Lábbal, tenyérrel nyomdotni
valamit. Másképen : nyomkod, nyomogat, nyomdogál.

. NYOMDOSÁS, (nyom-d-os-ás) fn. tt. nyomdo-
tdt-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn va-
lamit lábbal, kézzel, valamely eszközzel stb. nyom-
dósunk. V. ö. NYOMDOS.

NYOMDOZ, (nyom-d-oz) áth. m. nyomdot-tam,
— tál, —ott. L. NYOMDOS.

„Az templomnak küszöbét
Gyakorta nyomdozzad."

Régi házassági ének. (Thaly K. gyűjt.)

NYOMDOZÁS, (nyom-d-oz-ás) 1. NYOMDO-
SÁS.

NYOMERÖ, (nyom-erő) ősz. fn. Általán erő,
mely más testet továbbra nyomni, vagy öszveszorí-
fani képes. A természettudósok nyomerb'böl magyaráz-
zák a vizek fölszivárgását. Különösen a kezekben
rejlő erő, melyet bizonyos eszköznek öszvcszorításá-
ból szoktak megmérni.

NYOMHELY, (nyom-hely) ősz. fn. Általán
hely, melyen a nyomásnak jele látszik. Különösen a
járókelő állat talpának alakját mutató hely.

NYOMINT, (nyom-in-t) áth. m. nyomint-ott,
htn. — ni v. —ani. Gyöngén nyomft. V. ö. NYO-
MÍT.

NYOMINTÁS, (nyom-in-t-ás) fn. tt. nyomintás-t,
tb. —ok, harm. ezr. —a. Gyöngébbféle, csekélyebb
erővel eszközlött nyomás. A tár egy nyomintásra
megnyílt.

NYOMÍT, NYOMIT, (nyom-ít) áth. m. nyomtí-
ott, pár. —*, htn. —ni v. —óm. Eszközli, hogy va-
lami nyomás által megmozduljon. Előre, hátra, fül,
le, ki, benyomtíani valamit.

„Czifra bunda válla hegyét nyomítja,
A sallangja lába fejét borítja.''

Pusztai dal.

Módosítva: nyomint, mely alakban némi kicsinyítő
jelentése van. Félre nyomintani a süveget, kalapot.
Gy'óngén nyomintani a húrt, kilincset, sebétzetzkSet.
Ilyenek: tatcint, hajint, ctattint, zuhint, emelint stb.

NYOMÍTÁS, NYOMITÁS, (nyom-ít-ás) fn. tt.
nyomitát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mi-
dőn valamit uyomítnnk.

NYOMJA, falu Baranya m.; helyr. Nyomjá-ra,
— n, —ról.

NYOMKOD, (nyom-kod) gyak. áth. m. nyom-
kod-tam, —tál, —ott. Gyakran, vagy folytonosan
nyom, szorongat, tapos, keményebben fogdos valamit.
Nyomkodni a dinnyét, a megfakadt sebet, a viaszt.
Ezen és több rokon képzetü igében a kod, kid, köd
nem egyéb, mint a módosított gyakorlati képző ogat,
éget, öget, péld. kapkod kapogat, csapkod csapogat,
köpköd kopöget, csipkéd csipeget, stb.

NYOMKODÁS, (nyom-kod-ás) fn. tt. nyomko-
dát-t, tb. —ok, harm. szr. —o. Gyakorlatos cselek-
vés, mely által valamit nyomkodnak, szorongatnak.
V. ö, NYOMKOD.

NYOMMASZT, 1. NYOMASZT. Az m hang
kettőztetésc fölöslegesnek látszik; hanemha vagy
némi hangsúly gyanánt akarnók használni, vagy azt
hinnők, hogy az alakban nyomvaszt szó helyett áll.

NYOMÓ, (nyom-ó) mn. tt. nyomó-t. Minden,
aki, vagy ami, akár tulajdon, akár átv. értelemben
nyom. Vállaltat nyomó teher. KSnyvnyomó készület.
Népeket nyomó zsarnok. Színnyomó bánat, fájdalom,
aggtág. Lélekzetnyomó nehéz levegő. Mint főnév jelent
személyt, ki nyom, vagy eszközt, melylyel nyomnak
valamit. Káposztanyomó , mvstnyomá, peetétnyomó.
V. ö. NYOM, ige.

NYOMÓCZ, (nyom-ócz) fn. tt. nyomóezo-t. L.
NYOMAG.

NYOMOD, (nyom-od) áth. m. nyomod-tam,
—tál, —ott. A székelyeknél valamint a régieknél is
ám. nyomkod. „Igen kegyetlenül egyszersmind reá
omolnak vala, és igen keményen nyomódván meg-
nyomorítják vala." (Régi magyar Passió. Toldy F.
kiadása 88. 1.). „Kit az sok ló mind benyomódott."
Levél 1657-ből (Szalay Ágoston 400 m. 1.). V. ö.
MEGNYOMOD.
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NYOMODÁS, (nyom-od-ás) fű. tt. nyomodás-t,
tb. —ok. 1) Tájdivatosan és régiesen ám. nyomko-
dás. V. 8. NYOMOD. 2) .Nyomódik' közép igétől
ám. nyomulás.

NYOMÓDÁS, (nyom-ó-d-ás) fa. tt. nyomódá+t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Szenvedő állapot, midőn
valami belső nyomás által öszveszorúl. V. ö. NYO-
MÓDIK.

NYOMÓDIK, (nyom-od-ik) k. m. nyomod-tan,
— tál, —ott. L. NYOMOTIK.

NYOMÓDIK, (nyom-6-d-ik) belsz. m. nyomód-
tam, —tál, —ott. Mintegy saját terhe által öszve-
szorúl, szűkebbé leszen. Rátkódás által lenyomódik
a ládába rakott teher. Át egymásra rakott ruhadara-
bok lenyomódnák. A gyümölcs Ssxvenyomódik, megnyo-
módik, szétnyomódik a kádban, puttonyban. Különbö-
zik tőle a külszenvedő nyomatik. Gyöngyösi István-
nál eléjön a régies .nyomódik* (= nyomul) értelem-
ben is (talán nyomdahiba): „Nyomódik utánna népe
a passának."

NYOMOGAT, (nyom-og-at) gyak. áth. m. nyo-
mogat-tam, —tál, —ott, pár. nyomogass. Gyakran,
vagy folytonosan nyom, szorongat, különösen lábai-
val tapos, vagy kezeivel fakgat valamit. Megegyez-
nek vele a nyomkod, nyomdát szintén gyakorlatos
igék.

NYOMOGATÁS, (nyom-og-at-ás) fn. tt. nyo-
mogatát-t, tb. —ok, harm. szr. — a. Gyakori, vagy
folytonos nyomás , szorongatás , különösen lábbal
való taposás, vagy kézzel véghez vitt fakgatás. Nyo-
mogatással megpuhüni a viaszt, kifolyatni a sebbb'l az
evet, megfojtani a kis madarat.

NYOMÓGÉP, (nyomó-gép) ősz. fa. Általán
mindenféle sajtó, mclylycl valamit nyomnak, autói-
nak, különösen a nyomdászok sajtója.

NYOMÓKÁD, (nyomó-kád) ősz. fn. A szürete-
lök kádja, melyben a szőlőt gyömöszölik, csomo-
szolják, tapossák; különböztetésül mis kádaktól,
milyenek: fordökád, timárkád.

NYOMÓMÜ, (nyomó-mü) ősz. fa. Általán, mes-
terséges készület, mely által valamit nyomnak, mi-
lyen mindenféle sajtó. Különösen gép, mely a vizet
valamely mederből, medencééből, kútból stb. föl,
vagy tovább hajtja.

NYOMON, (nyom-on) ih. 1) Nyomban, azaz:
legott valami után, el nem maradva, közvetlenül.
Nyomon követni, kisérni valakit. Némely kihágást nyo-
mon ér a büntetés. 2) Akkor, midőn valaki elköve-
tett valamit; tetten ; hevenyében. A tolvajt, gyilkost
nyomon érték. „Genges (Gyöngyös) mellékiek . . .
hoztak volt lovakat el ... az szegény nép befutott
vala, utánok lénk (levénk), az nyomon inegfogdo-
sajok (fogdosók) és thervényt thénk (tevénk) reájok."
Levél 1559-ből (Szalay Ág. 400. m. 1.).

NYOMOR, (nyom-or) fn. tt. nyomvr-l, tb. —ok,
harm. szr. —a. Átv. értelmű nyomásra vonatkozik,
s jelent szegény, szükséggel küzdő, testi bajokkal

terhelt állapotot, mások által okozott szenvedést,
mely némi tartós sinlődéssel párosul, péld. a rabozol-
gák, a bortönben szenvedők nyomora. Szoros értelmi
viszonyban vannak vele származékai: nyomorék,
nyomorog, nyomora, nyomorkodile, nyomorátág, nyo-
morgót.

NYOMORÉK, (nyom-or-ék) mn. és fa. tt nyo-
morék-öt, harm. szr. —ja v. —a. 1) Testére nézve
igen hibás, péld. sántabéna, vagy bénult, beteges,
magával jótehetetlen, dologra nem képes. Nyomorét
ember, nyomorék koldus ; nyomorék katona. A háború-
ból sok nyomorék tér háta. Vénus nyomorékja. 2)
Anyagi szükségekkel küzdő, szűkölködő, ébvette sze-
gény. Ország világ nyomorékai. Sterencse nyomorékja.
3) Poszáta nevű kis madárfaj, mely más madarak
fiait magáéi helyett fölneveli.

NYOMORG, 1. NYOMOROG.
NYOMORGÁS, (nyom-or-og-ás) fa. tt. nyomor-

gás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Szenvedő állapot,
midőn valaki nyomorog; nevezetesen testi bajokkal,
betegségekkel, kínzásokkal küzködés ; szükölködés,
tengődve, sínlődve való élés. V. ö. NYOMOROG.

NYOMORGAT, (nyom-or-g-at) gyak. áth. m-
nyomorgat-tam, —tál, —ott, pár. nyomorgats. Nyo-
morogni kényszerít, folytonosan gyötör, kinoz, sxen-
vedtet, sínlődtet valakit Erőt munkával, koplalással,
veréssel nyomorgatni a rabstolgákat, foglyokat. Az el-
lenség nyomorgatja a megszállott orstág népeit. Ne
nyomorgóid a stegényt. Némely orvos nem gyógyítja,
hanem csak nyomorgatja a beteget. V. ö. NYOMO-
ROG.

NYOMORGATÁS, (nyom-or-og-at-ás) fa, tt
nyomorgatás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Cselek-
vés , mely által valaki nyomorgat, azaz: gyötör,
szenvedtct, kíulódtat, sínlődtet, szűkölködtél stb. va-
lakit. 2) Az ily cselekvés által eszköxlötl nyomora-
ság, szenvedés, kínlódás, sínlődés. V. ö. NYOMOR-
GAT.

NYOMORGÓ, (nyom-or-og-ó) mn. tt. nyomor-
gó t. Testi bajokkal, anyagi szükségekkel küzködő,
s mtattok erejében fogyatkozó. Éken, atomján, mez-
telenül, kemény fagyban nyomorgó koldusok. Sticteien
úr alatt nyomorgó rabstolgák. V. ö. NYOMOROG.

NYOMORÍT, NYOMORÍT, (nyom-or-ít) áth. m.
nyomorfá-ott, pár. —*, htn. —ni v. —ani. Nyomo-
rává, nyomorékká tesz; nevezetesen: gyötör, kínoz,
tartósan szenvedtél, testileg, lelkileg szorongatott
állapotba helyez. Igekötőkkel: megnyomorít, eltiyo-
morít. V. ö. NYOMORÚ, NYOMORÉK.

NYOMORÍTÁS, NYOMORITÁS, (nyom-or-ít-
ás) fn. tt. nyomortíás-t, tb. —öt, tana. szr. —a.
Nyomorűvá, nyomorékká tevés. V. ö. NYOMORÍT.

NYOMORKODÁS, (nyom-or-kod-ás) fa. tt
nyomorkodás-t, tb. —ok, harm. szr. — o. Nyomorgó
állapot; folytonos szenvedéssel, szükséggel való küz-
dés. „Ez ő bódogságus szolgájának lelkét kilemb-
kilerab nyomorkodásnak és mukának (munkának)
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utánnu az erek nyugodalomra híva." Carthansi név-
telen. V. 6. NYOMOROG.

NYOMORKODIK, (nyom-or-kod-ik) k. m. nyo-
morkod-tam, —tál, —ott. Folytonos nyomorgó álla-
potban szenved, sínlődik, szűkölködik ; nevezetesen :
betegeskedik, nyavalyog.

NYOMORODÁS, (nyom-or-od-ás) fn.'tt. nyo-
morodás-t, tb. —ok. Állapot, midőn valami nyomo-
rodik. L. NYOMORODIK.

NYOMORGÓIK, (nyora-or-od-ik) k. ín. nyomo-
rod-íam, —tál, —ott. Nyomora állapotba megyén
által, nyomorúvá alakúi, változik. Különbözik tőle
nyomorog és nyomorkodik, mert ezek az állapot foly-
tatását jelentik, amaz pedig a nyomorú állapotnak
kezdetét és fejlődését fejezi ki. Ily viszony van a
szomorog és szomorodik, fanyaloy és fanyalodik, ke-
sereg és keseredik s több mások között.

NYOMOROG, (nyom-or-og) gyak. önh. m. uyo-
morog-tam, —tál, v. nyomory-ottam, —ottál, —ott,
htn. —ni, v. nyomorgni, v. nyomorgani. Folytonos
uyomorű állapotban szenved, péld. betegeskedik, sín-
lödik, szűkölködik, hideget, éhet, gyötrelmeket tűrve
testének, lelkének ereje fogyatkozik. Hideg szobában,
rongyosán, éhen, betegen nyomorogni. Szigorú börtön-
ben nyomorogni.

NYOMOROSZIK, (nyom-or-osz-ik) k. A je-
lenen kívül a többi időket ,nyomorodik' időtől köl-
csönzi, mint számos —otzik, —eszik, —Sseik, —úszik
stb. vógzetü igékben is az st, d-vel cseréltetik fel
miut betegéttik, nyomakoszik stb. Jelentése is ugyan-
az ami .nyomorodik' igéé. „Mert ha hol (= valahol)
cn megfogyatkozom az én tisztességemben, ott az the
k(egyelmed) gyermeke is inegnyomoroszik.u Levél
1547-ből (Szalay Ág. 400. m. L).

NYOMORTÁRS, (nyomor-társ) ősz. fn. A nyo-
morban levőnek szintén nyomorú részese, ki valaki-
vel együtt nyomorog, szenved, szűkölködik, éhezik,
fázik stb. A rabok, foglyok, koldusok egymásnak nyo-
mortársai.

NYOMORÚ, NYOMORÚ, (nyom-or-ú) mn. tt.
>tyomorú-t, tb. —k, v. —ok. Testi bajokkal, szenve-
désekkel küzdő, nagy szükséget szenvedő, magával
jó tehet len, nyavalyás, mások által elnyomott. Nyo-
morú koldus, sántabéna, nyavalyatiírös ember, rab-
sfolga. Átv. ért. a maga nemében hitvány, alávaló,
silány, megvetni való. Használtatik különösen ócsárló
értelemben. Ily nyomorú ember még hrtvenkedni mer.
Te nyomorú szolgalélek. E nyomorú munkaért ki látta
annyit kérni f Add meg neki azt a nyomorú St forin-
tot. „De mi olyan nyomoní férgek vagyunk, hogy
semmit jól el nem végezhetünk, hogy hacsak az óg-
bífl segítséget nem veszünk." Mikes Kelemen.

E szép hangzatu és képzésű szóhoz hasonlók :
domború, szomorú, szigorú, motioní, a vékony haugu
keserű, s némely mások, melyek számát nyelvhason-
lat szerént az orodik, orodik, képzőjü igékből szapo-
ríthatni, péld. dudorú, csttcsorú, undora stb.

AKAD. HAOT MÓTAB IV. »ÖT.
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NYOMORÚAN, (nvom-or-ri-an) ih. Nyomorú
módon ; folytonosan és sokat szenvedve, szűkölköd-
ve ; betegen, ében, szomján. Nyomorúan élni, ten-
gődni. V. ö. NYOMORÚ.

XYOMÓRÚD, (nyoinó-rúd) ősz. fű. Rüd, mely-
lyel a magasra rakott, kivált széna-sxalmaféle terbet
a szekérre hosszában téve, s elül-hátul leszorítva
megerősítik, hogy vitel közben el uc hulladozzon. Ma-
gát a cselekvényt pedig rudalas-uní hívják. Népies
nyelvben, és közmondásokban a vastagság jelképe
gyanánt használják, péld. midőn a czigányról mesé-
lik, hogy veszedelem alkalmával oly vastag viasz-
gyertyát ígért az Istennek, mint a nyomórúd.

NYOMORUL, (nyom-or-úl) önb. m. nyomorúl-t.
Mint ige önállóan nem divatos, hanem csak mint
törzs ,nyomoriilt' származékban.

NYOMORULT, (nyom-or-ul-t) mn. és fn. tt.
nyomorult-at, hann. szr. —ja. Nyomorává lett, s mint
olyan folytonosan szenvedő. Törzsöké a divatban
nem levő, de nyelvhasonlat szerént helyes nyomorul;
s értelme ugyanaz, mi a nyomorú melléknévé, ámbár
szabatosan véve a dolgot, ,uyomorú' egyszerűen ál-
lapotot jelent, .nyomorult' pedig magában rejti a
nyomorúvá léteit is. Átv. ért. és megvető, ócsárló
kifejezésül használva ám. alávaló, becsteleu, erköl-
csileg, szellemileg szegény. Nyomorult irkász. Nyo-
morult át, kinek nem elég, a mije vagyon. (Km.).
„Nincs nyomorultabb teremtés a világon oly ember-
nél, ki egy magasabb lény őrködő hatalmát elismerni
nem akarja, vagy hinni nem képes." B. Eötvös József.

NYOMORULTAN, (nyom-or-nl-t-an) ih. Nyo-
moralt módon; szegényül, szűkölködve, éhen, szom-
ján, hideget szenvedve, sínlődve stb. Csekély fizetésé-
ből csak nyomorultan élhet meg. Nagy nyomorultan ki-
húzták a telet. V. ö. NYOMORULT.

NYOMORULTSÁG, (nyom-or-ul-t-ság) fii. tt.
tiyomorultság-ot, barm. szr. —a. Nyomoralt állapot
vagy tulajdonság; szegénység; sokat nélkülöző
szükség.

NYOMORULTUL, (nyoin-or-ul-t-ul) ih. Nyomo-
rult módon, nyomorúltan; szegénységgel, szükség-
gel küzdve. Átv. ért. és ócsárolva, gyalázva, ám. alá-
való módon, csúfosan. Nyomorultul viselte magát az
ütközet idején.

NYOMORÚN, 1. NYOMORÚAN.
NYOMORÚSÁG, NYOMORUSÁG, (nyom-or-ú-

ság) fn. tt. nyomorutág-ot, harm. szr. —a. Testet,
lelket leverő, erejéből kivetkeztető állapot, melyet
különösen a szcgényság, szükölködés, betegségek, s
folytonos szenvedések, nélkülözések idéznek elé.
Nyomorusáyban élni, sinlodni, tengSdni. A koldusnak,
» betegeskedő embernek, a rabszolgának élete nyomoru-
ság. A háború után csak nyomoruságot látni. A nyo-
moruság mindig más nyomorusággal pároiúl, vagy a
nyomoruságot más nyomoruság szokta követni. (Km.).
Nagy mester a nyomoruság. (Km.). Megtanít a nyomo-
ruság imádkozni. (Km.). A katonaság czifra nyomo-
ruság. (Km.).

61
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NYOMORÚSÁGOS,NYOMORUSÁGOS,(nyom-
or-ú-ság-os) mn. tt. nyomorúságos-1, v. —át, tb. —ok.
Ami teli van nyomorusággal, igen nyomora. Nagyító
értelme van. Már csak egyszer vége lenne e nyomoru-
tdgot állapotnak. Átv. ócsárló jelentéssel, igen hit-
vány, nagyon alivaló.

NYOMORÚSÁGOSÁN, (nyom-or-ú-ság-os-an)
ib. Nyomorúságos állapotban; nyomorúságos módon.

NYOMÓS, (nyom-os) mn. tt nyomói-1, v. — át,
tb. —ok. 1) Amin nyomok, nevezetesen lábnyomok
látszanak. Nyomot hó. 2) Átv. minek erkölcsi nyoma
van, fontos, különös erejű, hatású, nevezetes. Nyo-
mós dolgokról érteketni. Nyomot ellenvetések, éttrevé-
telek, kifogótok. Némelyek ezen második jelentésben
nyomós-naí ejtik.

NYOMÓS, (nyom-ó-os) 1. NYOMÓS. 2).
NYOMOSÁN, (nyom-os-an) ih. Átv. fontosán,

hathatósan, különös eró'adással. Nyomatán ériekesni
valamiről. Nyomatán ejteni ki valamely ttot.

NYOMÓSÉ, (nyom-os-b) hasonlító foka ,nyo-
mos' melléknévnek, tárgyeset: —át.

NYOMOSBÍT, (nyom-os-b-ít) 1. NYOMOSÍT.
NYOMOSÍT, NYOMOSÍT, (nyom-os-ít) áth. m.

nyomotit-ott, pár. —«, htn. —ni, v. —ani. Nyomós-
sá, azaz fontossá tesz, bizonyos szellemi, vagy er-
kölcsi súlyt kölcsönöz valaminek. Különösen vala-
mely szóbangot vagy szótagot, vagy mondatot suly-
lyal ejt ki.

NYOMOSÍTÁS, NYOMOSITÁS, (nyom-os-ít-
ás) fn. tt. nyomotitát-t, tb. —ok, bárra. szr. —a.
Cselekvés, mely által nyomóssá, fontossá tétetik va-
lami. Különösen a szóhangok, szók hatályosabb kimon-
dása, kiejtése, sulyoztatása.

NYOMOSSÁG, (nyom-os-ság) fn. tt. nyomot-
tdg-ot, harm. szr. —a. Átv. tulajdonság, melynél
fogva valami fontos, hatályos, a maga nemében na-
gyobb erővel biró. E tárgynak nyomosságát tagadni
nem lehet.

NYOMÓSULY, (nyomó-súly) ősz. fn. Súly,
mely valamit lenyom, vagy odább tol, taszít.

NYOMOTIK, (nyorn-ot-ik) k. m. nyomot-tam,
— tál, —ott. Régi szó, körülbelül ám. a mai nyomul.
„Maxentius császár kinyoinoték az vidékre valami
dolgáért." Katalin prózai legendája. „Azt látván az
császárné asszon, azonnal Maxentius császár elében
nyomotok." Ugyanott. „Szent István király nyomo-
ték erdeli vajda ellen." Carthausi névtelen. „És leá-
nyival el ura eleiben nyomoték." Ugyanott. Néha:
nyomódik. „Mert Jézus elnyomodott (Kálóinál: el-
tért) vala az sokasság kezzöl, kik ott valáuak."
Báthory László Bibliája. És ez a helyesebb alak, ré-
szint, mert van nyomod törzs, amidőn nyomot törzset
nem ismerünk, részint mert általában a d hang al-
kotja nyelvünkben az önhatást, illetőleg a belszen-
vedést, a t pedig az áthatást, illetőleg külszenvedést.

NYOMOZ, (nyom-oz) áth. m. nyomot-tam, —tál,
-*-ott, pár. -«. Hogy valamely eltűnt, elbújt, elrej-

tett személyt, vagy dolgot megtaláljon, mind azon
helyeket bejárja, melyeken azt lappangni véli, tehát
mintegy nyomában jár. A tolvajokat, elvesttett bar-
mokat nyomatni. Kinyomozni a tsiványok barlangját.
Átv. elrejtett igazságot, ismereteket kifürkészni ipar-
kodik. Őseink eredetét, régi lakhelyeit nyomotni. Stó-
kat nyomatni, azaz: eredetöket, s alapértelmeiket
kutatni, elemezni. Kinyomotni a titkot.

NYOMOZÁS, (nyom-oz-ás) fn. tt nyomo»dt-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Valakinek v. valaminek
nyomában járás, hogy rá akadjunk. 2) Átv. bizonyos
igazságnak, ismeretnek, titoknak, törvényszegésnek
vizsgálása, keresése, kutatása. V. ö. NYOMOZ.

NYOMOZÁSI, (nyom-oz-ás-i) mn. tt. nyomo-
táti-t, tb. — ok. Nyomozást illető, nyomozásra vonat-
kozó, nyomozáson alapuló. Nyomotási eljárót, t. i.
ecen büntető eljárásban a biró (nyomozó) valamely
törvényszegés nyomait és bizonyítékait hivatalból
kipuhatolni, valamint a gyanús személy vallomását
is kivenni, egyszersmind a terhelő és enyhítő körül-
ményeket is kikutatni törekszik. Ezen elven alapuló
eljárás öszves szabályait aztán nyomozási rendster-
nek nevezik.

NYOMOZAT, (nyom-oz-at) fn. tt nyomotaí-of>
harm. szr. —a. A nyomozásnak eredménye, végre-
hajtott nyomozás. A bírói nyomataiból kitűnt, hogy S
bUníelen. Történeti nyomatotok a magyarok eredetéről.

NYOMOZATLAN, (nyom-oz-atlan) mn. tt. nyo-
motatian-t, tb. —ok. Amit nem nyomoztak, nem für-
késztek; ami még köztudomásra hozva, földerítve
nincsen. A népek történetiben még sok nyomotailan
esemény van. Határozóként ám. nyomozat nélkül,
nyomozatlauul. V. ö. NYOMOZ.

NYOMOZGAT, (nyom-oi-gat) gyak. áth. m.
nyomotgat-lam, —tál, —ott, pár. nyomotgast. Gyak-
ran, vagy folyvást nyomoz valakit, vagy valamit. Át
erdőkben bujdosó tolvajokat nyomotgatni. A bűntett
resteseit nyomotgatni. A szók eredetét'a nyelv történe-
téből nyomozgatni

NYOMOZGATÁS, (nyom-oz-gat-ás) fn. tt nyo-
motgatás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, vagy
folytonos nyomozás; kntatgatás, vizsgálgatás.

NYOMOZÓ, (nyom oz-ó) fn. és mn. tt rfyomo-
tó-t. Aki vagy ami nyomoz; öszvetételekben, amiben
vagy ami által nyomozás történik. Nyomató küldött-
ség. Nyomató biró. Nyomozó rendszer. Nyomató safib.
V. ö. NYOMOZÁSI.

NYOMOZÓDÁS, (nyom-oz-ó-d-ás) fn. tt nyo-
mozódat-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Fáradozás, tnun-
kálódás valami hol- és mibenlétének fürkésaésébea.

NYOMOZÓDIK, (nyom-oz-ó-d-ik) belsz. m. nyo-
motód-tam, —tál, —olt. Valaminek nyomát, hollétét
mibenlétét keresve, fürkészve munkálódik, fáradoz.

NYOMOZÓLEVÉL, (nyomozó-levél) ősz. fn.
Helyről helyre küldött levél valamely hatóságtól,
mely bizonyos megszökött, eltűnt bujdokló személy-
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nek leírását közli, egyszersmind az illetőket felszó-
lítja, hogy azon személyt letartóztassák, vagy a ki-
tűzött helyre szállítsák.

NYOMOZÓSZÉK, (nyomozó-szék) ősz. fa. Bün-
tető törvényszék, melynek eljárása a nyomozási rend-
szeren alapszik. V. ö. NYOMOZÁSI.

NYOMÓZSÁK, (nyomó zsák) ősz. fn. Zsák,
melyben különösen a szőlőfürtöket tapossák, hogy a
must kifolyjon belőle.

NYOMSZÍV ÁCS, (nyom-szivacs) ősz. fa. A
könyvnyomtatók szivacsféle, festékes eszköze, mely-
lyel a sajtó alá menő betütáblát festékelik. -

NYOMTALAN, (nyom-ta-lan) ran. tt. nyomta-
lan-t, tb. —ok. 1) Ami nyom nélkül eltűnt, ami nem
hagyott nyomot maga után. 2) Amin semmi nyom
nem látszik. Hol nyomtalan a hó fölstine, arra nem
megy a vadán. E tár nyomtalan, még tenki sem ment
rajta. 3) Átv. minek semmi jele sem látszik, hogy
létezett, vagy működött volna. Nyomtalan kénye életű
ember. 4) Határozóként ám. nyom nélkül, nyomta-
lanul.

NYOMTALANUL, (nyom-talan-ul) ih. Nyom
nélkül, létének, vagy működésének semmi jelét nem
hagyva maga után. Némely régi népek nyomtalanul
eltűntek.

NYOMTAT, (nyom-tat) áth. m. nyomtat-tam,
—tál, —ott, pár. nyomtass. 1) Széles ért. nyomó
eszköz által leszorít valamit. Búddal lenyomtatni a
tténát, kővel a hordóbeli káposztát, sajtóval a túrót.
2) Különösen: betűket, rajzokat, képeket stb. saját-
nemű sajtó által bizonyos lapra lemásol. Könyvet,
képeket nyomtatni. KSmetstetröl lenyomtatni valamit.
3) Qabonát vagy veteményt szérűre ágyazva, lóval
vagy más barommal tiportat, hogy szeme kihulljon.
A butát, árpát, zabot, kelést nyomtassátok el, a xsupp-
nak való rőttől pedig csépeljétek. 4) A régiebbeknél
eléfordul önhatólag ,nyomnl' értelemben is (talán
mint .vágtat,' .törtet'). „Amint ím hallom most is,
hogy Bakos uram elébb elébb nyomtat és a bányák
felé igyekezik." Gr. Eszterházy Miklós Rákóczi
Györgyhöz 1644-ből.

„Mikoron Ujhelyben lovon el- béjuta,
Ujhely piaczára szépen bényomtata."

Ilosvai Péter a XVI. századból.

„Nem sok idő miUva a leány eljuta;
Ki páva módjára ajtón bényomtata."

Argirus históriája a XVI. századból
(Oörgei Alberttől).

NYOMTATÁS, (nyom-tat-ás) fa. tt. nyomtatás-t,
tb. —ok, hann. szr. —a.' Széles ért. valamely test-
nek nyomó eszköz általi leszorítása. Különösen köny-
vek, képek, rajzok másolása sajtó által. Továbbá :
mezőgazdasági munka, midőn a szemes gabona- vagy
veteményszárakat nyomtatják. V. ö. NYOMTAT.

NYOMTATÁSBÉR, (nyomtatás-bér) ősz. fn.
Bér, melyet valaki a nyomtatásért fizet, péld. a sajtó

J alól kijött könyvekért, képekért, rajzokért; továbbá
l a gabonanyomtatóknak járó bér.
| NYOMTATÁSHIBA, (nyomtatás-hiba) ősz. fn.
i A nyomdai szedő által elkövetett hiba, midőn az il-
', lető betű, vagy szó, vagy jegy helyett mást szed, és
1 bocsát sajtó alá.
! NYOMTATATLAN^, (nyom-tat-atlan) mn. tt.

nyomtatatlan t, tb. —ok. 1) Ami nyomdai sajtó alá
még nem jött; kéziratban levő. Nyomtatatlan kSlte-

• menyek. 2) Minek szemeit, magvait nyomtató barmok
l által ki nem tiportatták. Nyomtatatlan bútaasztag. 3)
• Határozóként ám. nyomtatatlanul, nyomtatatlan ál-
;lapotban.
i NYOMTATATLANUL, (nyom-tat-atlan-ul) ih.
i Nyomtatatlan állapotban. Nyomtatatlanul heverő két-
i iratok.
i NYOMTATÉK, (nyom-tat-ék) fa. tt. nyomíaték-
í öt, harm. szr. —a, v. —ja. A súly mértékben, kü-

lönösen a hiisárusoknál kis darab, holmi czókmók,
vagy csontocska, melyet a derékkonczhoz tesznek,
hogy a kellő mértéket megüsse. Kenessey Albertnél
a hajózásnál ám. az idegen Hallost, t. i. föld, kavics,
vas és egyéb, magukban nem nagy tért foglaló s a
hajót kevesebbé rontó súlyos testek, melyeket a hajó
fenekére azért raknak, hogy a súlypontot lejebb szál-
lítván, a hajó könnyebben megtarthassa egyensúlyát

| s kemény és biztos állást nyerjen.
| NYOMTATGAT, (nyom-tat-gat) gyak. áth. m.
nyomlatgat-tam, —tál, —olt. Egyetmást, vagy foly-
tonosan nyomtat.

NYOMTATMÁNY, (nyom-tat-mány) 1. NYOM-
TATVÁNY.

NYOMTATÓ, (nyom-tat-ó) mn. és fa. tt. nyom-
tat ó-1. 1) Ki sajtó által könyveket, képeket, rajzokat
stb. másol, kiad. 2) Ki a gabona- és veteménymago-
kat lovak vagy más barmok által kitiportatja; külö-
nösen e végre fogadott részes munkások, kik saját
barmaikkal dolgoznak, s kiknek segédtársait villá-
soknak nevezik. SttírUjén hat bokor nyomtató dolgo-
tik. Nyomtató ló, melylyel nyomtatnak. Nyomtató
lónak nem kötik be a snáját. (Km.).

NYOMTATÓFESTÉK, (nyomtató-festék) ősz.
fa. Festék, melyet a könyv-, réz- és kőnyomdászok
használnak.

NYOMTATÓINTÉZET, (nyomtató-intézet) ősz.
fn. Müiutézet, melyben könyveket, képeket, rajzokat
stb. nyomtatnak, s az ide tartozó készületekkel fog-
lalkodnak.

NYOMTATÓMÜHELY, (nyomtató-műhely) ősz.
fa. Nyomtatóintézethez tartozó műhely, melyben kü-
lönösen a kiszedett betűket, vagy rézbe, aczélba,
kőbe, f&bn metszett rajzokat, képeket stb. sajtó által
lemásolják.

NYOMTATÓPAPÍR, v. - PAPIROS, (nyom-
tató-papír, v. —papiros) ősz. fn. Euyvetleu, vagy
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aránylag kevés enyvü papiros, melyet nyomtatásra
használnak, különböztetésiil az irópapirostól.

NYOMTATVÁNY, (nyom-tat-vány) fa. tt.
nyomtatvány-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Nyomtatott
példány. Könyo-, réz-, aczél-, kő-, fanynmtatvány.
Próbanyomtatvány.

NYOMUL, NYOMUL, (uyoin-iíl) önh. m. nyo-
múl-t. l) Nyomás következtében ide v. oda mozdul. A
csizma sarka félre nyomul. 2) Nyomról nyomra lépve
tovább halad. Klórt-, hátra-, visszafeU-, ki-, benyo-
mulni. Különösen : nagyobb erővel, némi nehézséggel
küzdve, magamagát előre tolva, nyomva megyén. Al-
nyomvlni a tolongó sokaság között. Benyomulni a vár-
ba. No most, nyomuljunk neki! A régieknél máské-
pen : nyomódik, nyomotik sőt nyomtat is.

NYOMULÁS, NYOMULÁS, (nyora-úl-ás) fn. tt.
nyomnlás-t, tb. —ok. Erőködési állapot, midőn vala-
mi, vagy valaki nyomai. Félre-, flóré.-, hátra-, ki-, le-, \
felnyomulás. V. ö. NYOMUL.

NYOMVAD, (nyom-v-ad) önh. m. nyamvad-
tam, —tál, —t, v. —ott. Nyomás alatt meghajlik,
meggörbed, szenved, alászáll, őszveszorúl. Katalin
verses legendájában mtgnyomvad ám. meggyüzetik :

„Esmerék hogy nincs embertől,
De az hatalmas Istentől,
Hogy ők így mcgnyomvadának.
Hogy egy szót se szólhassanak."

Alakra olyan mint sorvad, posvad, hervad.
NYOMVADÁS, (nyom-v-ad-ás) fn. tt. nyomva-

dás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Nyomás alatt meg-
görbcdés, szenvedés.

NYOMVADT, (nyom-v-ad-t) mn. tt. nyomvndt-
aí. Nyomás által meghajlott, meggörbedt, öszvcszo-
rított Nyamvadt vállai roskadoznak a teher alatt.

NYOMVADTAN, (nyom-v-ad-t-an) ih. Nyom-
vadt állapotban.

NYOMVÁNY, (nyom-vány) fn. tt. nyomvány-t,
tb. —ói. L. NYOMASZ.

NYOMVASZT, (nyom-v-aaz-t) áth. m. nyom-
vaszt-ott, pár. nyomvassst, htn. —ni, v. —anl. Bizo-
nyos teher, snly, nehézség nyomása által szorongat,
aguk állapotba helyez valakit. V. ö. NYOMASZT.

NYOMVASZTÁS, (nyom-v-asz-t-ás) fn. tt.
nyomvasztds-t, tb. -- ok, harm. szr. —a. Cnelakvé*,
midőn valaki nyoinvaszt.

NYOSZOLA, v. NYOSZOLYA, (nyos/.-ol-a) fn.
tt. nyostolyá-l. Széles ért. lábakon álló készület, me-
lyen elnynjtózva fekünni, pihenni, nyugonni, ál unni
lehet. Ezt fejezi ki a Molniir A. é« Pápai Páriz ér-
telmezése szerént a latin grabatw, xponda, éti hellén-
latin diné. Ez értelemben ide tartozik a pamlap. lé-
sza, katonaágy. Közönségesen az ágy szóval cgyér-
telmüleg használtatik, de, ligy látszik, az ágy külö-
nösen alvásra rendelt, és saját rnhancmiiekke), ú. m.
párnával, van kossal, dunnával ellátott készület; ré-
giesen álgy, mi azt gyaníttatja, hogy gyöke ál vagy

ál azonos az álom vagy alstik szó gyökével. Ellen-
ben a nyoszolya gyöke rokonnak látszik, a nyitgfiik.
nyújt, nyúlik, nyújtózkodik, igék gyökével. Ezen szó
eredeti alakban nyostoló, mint némely tájakon diva-
tozik H képzési hasonlóságban vannak vele: morsola,
pofsola, pongyola (bongyola), motéla, gomola. esígnla,
knrrsiihi, fuvola, bvgola, fsarostla, ge.rebU, mereglt,
esákla, melyek mindannyian elavult igetörzsökökböl
származott részesülők módosított véghangzóval, matto-
ló, pocsoló, pongyola, motoló stb. helyett, melyek közöl
némelyekben a uyelvszokás az l hangot meglágyította;
mint mofsolya, gtreblye, rsáklya. E szerént nyoszolya
ám. nyugolya vagy nyuszolya, melyben az se képző
megfelel a g gyakorlatos képzőnek s e kettő néha
föl is cseréltetik, péld. ha öszvehasonlítjnk ezen igé-
ket. : tömöttül fiimOget. vonszol vonogat, notzol nógat,
azt veszszük észre, hogy mind gvakorlatosak, s ezen
értelmök a g és sz hangokban rejlik ; így lett a nya
gyökből nyuszol, és nyűgöt v. nyugat ige, s ennélfogva
nyuszoló, ám. nyugotó t. i. készület vagy bútor. V. ö.
NYŰGÖT, ige. Más vélemény szerént a nyoscolya
szoros ért. annyi volna, mint noszülö, vastag hangon:
náttoló, azaz: házasok ágya; s ez értelemben szoros
viszonyban áll a nász, nyoszolyóa-sszony és nyoszolyó-
leány, székclyesen nyllszüasszony, ny&stüleány, s Nagy-
Bánya vidékén nyiutóleány szókkal.

NYOSZOLO-.v. NYOSZOLYÓ, (nyosz-ol-ó) tn.
tt. nyusznló-t. Balaton mellékén ám szalmából fonott
ágy, lésza; de egyebütt, önállólag nem igen. hanem
csak a következő öszvetételekben használják; s két-
ségtelenül azonos ,nyoszolya' szóval.

NYOSZOLÓ-, vagy NYOSZOLYÓAS8ZONY,
(nyoszoló-asszony,) ősz. fn. A menyasszony körül szol-
gálatot tevő nő; különösen ki népies szokás szerént
a menyasH/.onyi uyoszolyát elkészíti, a menyasszonyt
lefekteti, s elhalás után a fej kötőt fejére köti. Nélmtt:
örtimanya; :\ székelyeknél: nyflszii- (nöszü, uászu)
anszony. V. ö. NYOSZOLYA.

NYOSZOLÓ-. v. NYOSZOLYÓLEÁXY, (nyo
szóló-leány) ősz. fű. A menyasszony meghitt barátja,
s bátorítója, ki öt az oltárhoz kíséri s mindig mel-
lette van, mint a vi'ifél a vőlegény mellett, ki a uy<v
szolyóasszonynyal a házastársak ágyát is elrendezi.
Nyltravölgyében még e század elején szokásban volt.
hogy a nyogzolyóassznny és leányok a menyasszony
ágyát elfoglalták s gnzsalyra ülve fontak és nem ad-
ták oda mindaddig, mig le nem itatták, vagy vala-
mely ajándékkal meg nem vesztegették őket. Mátyás-
földi kiejtéssel nyotsorúleány. A székelyeknél: nySaS
(nöszü, nászú) leány, dnnántnliasan a németből for-
.lítva: koszorúleány. V. ö. NYOSZOLYA.

NYŐ, (1), tájdivatos kiejtés NŐ, önh. ige he-
lyett ; 1. ezt.

NYŐ, (2). áth. ige; 1. NYU, áth.
NYOF, orron kinyomuló, értelmetlen hang,

melyből nyliffen, nyöftig származnak, s rokon a nyff,
nyif, nyaf hangokkal.

NYŐFFEN, (nyöf-ü-en, nyöf-v-en) önh. m
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nyöffen-t. Nyöf hangot ad; orrhaugon mond ki va-
lamit.

NYÖFFENÉS, (nyöf-ü-en-és, nyöf-v-en-és) fn.
tt nyöffenés-t, tb. — ék. Nyöf hangon szólás ; orrhang
ejtése.

NYÖFÖG, (nyöf-ög) gyak. önh. m. nyöfög-tem,
— tél, —ö'l. Értelmetlen orrhangou beszél valamit.
Mondják különösen a sirva, pityeregve beszélő gyer-
mekről, vagy tutyimutyi emberről. Rokonai: nyefeg,

NYÓFÖGÉS, (nyöf-ög-és) fn. tt. nyöfögés-t, tb.
— ék, harm. szr. —e. Értelmetlen orrliangon való
szólás, nyögés, tutyinogás. Változatai: nye/e.gét, nyi-
fogás, nyafogás.

NYÖG, (nyö-g) önh. m. nyöj-tem, —tél, — ott.
Nehéz nyomás miatt, mely különösen a tüdőre sulyo-
sodik, vagy fájdalomból erőtetett nyö-nyö-fcle hangot
nyom ki. Alig nyűg a nagy teher alatt. Nyög, midőn
stükségét végei. Kagy nyögve fölemelte a zsákot. Ky'óg
a beteg ember, barom. Kinyögte magát. Átv. ért. vala-
mit elnyögni ám. bizonyos bajt eltűrni, elszenvedni,
vagyis nyögésen kivül egyebet nem tenni. Törökül:
oghun-mak ám. nyög-ni. Sajátsága ezen igének, hogy
a gyakorlatos g képző előtt a gyökbangzóját nem
nyújtja meg, mint más hasonló igék, pl. bég, búg,
bog, súg, zúg, melyek közül azonban a két utolsó
szintén megrövidül, midőn h középképzőt vesznek föl :
euhog suhan, zuhog zuhan.

NYÖGDÉCSÉL, (nyö-g-d-écs-él) gyak. önh. m.
nyögdécsél-t. Fájdalomból, de gyöngébben és folyto-
nosan, vagy gyakran nyög. Különösen mondják a
nemi ösztön miatt epedő galambnemii madarakról, s
átv. értelemben a szerelmesekről. Nyögdéeselvek a
galambok, gilicsék. Rokon hozzá a turbékol, mely
azonban inkább a szerelmi ösztönnek heves, pajkos
nyilatkozatára, mint fájdalmas szenvedésre mutat. A
középképző écs eredetileg a kicsinyezö ics, miért más-
kép : nyögdicsel, mint: hangietái, karimái.

NYÖGDÉCSÉLÉS, (nyö-g d-écs-él-és) fn. tt,
nyögdéesélés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Fájdalmas,
de gyöngébb nyögés.

NYÖGDEL, (nyö-g-d-el) gyak. önh. m. nyög-
dél-1. Fájdalmasan és folytonosan nyög. Nőm annyi-
ra lágyított kifejezés, mint a nyögdérsel.

NYÖGDELÉS, (nyö-g-d-el-és) fn. tt. nyögde-
lés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Fájdalmas nyögés.

NYÖGDÖGEL, NYÖGDÖGÉL, (nyög-d-ög-el)
gyak. önh. m. nyögdögel-t. A ,nyög' igének kettőzte-
tett kicsinyítöje, a gyöngédség és ellágyulás mellék-
fogalmával. Alakjára olyan mint: sirdogal, nevet de-
gel,, álldogál, Üldögél, mendegel stb.

NYÖGDÖGELÉS, (nyög-d-ög-el-és) fn. tt.
nyögdögelés-t, tb. —ék, harm. szr. —f. Ellágyult
nyögés.

NYÖGEL, (nyög-el) I. NYÖGDEL.
NYÖGÉR, fáink Vas és Veszprém m.; hclyr.

Nyügfr-re, —én, —röl.

NYÖGÉS, (nyö-g-és) fn. tt. nyögét-t, tb. — ék,
harm. szr. —e,. Fájdalomból, vagy eröködés, illetőleg
lélekzetszorulás miatt nehezen kinyomuló nyö-féle
hangzás. Beteg ember nyögése. Szorulásban szenvedő-
nek nyögése. Kövér, teher alatt meggörbedő ember nyö-
gése. Kínos nyögését a mellékszobába hallani. JVVm
akaránnak nyögés a vége. (Km.).

„Oh hát nincsen senki, aki' nyögésemet
Hallaná, s enyhítni akarná ügyemet!"

Ányos.

NYOK, erőtetve kinyomuló torokhang, melyből
nyökög, nyökörög, nyökörgés, nyökken erednek. Leg-
közelebb rokonai mind hangra, mind alapértelemre:
a nyög ige, továbbá nyék, nyik hangzók.

NYÖKKEN, 1. NYEKKEN.
NYÖKÖG, NYÖKÖRÖG, NYÖKÖRGÉS, lásd

NYEREG, NYEKEREG, NYEKERGÉS.
NYÖKÖGTET, (nyök-ög-tet), 1. NYERGET.
NYÖL, 1) L. NÖL, 2) A palóczoknál ám. nyíl

ige, pl. elnyúlni a csizmát; kendert nySlni. (Szeder
Fábián).

NYÖRSZÖG, Gyarmathy S. szerént a széke-
lyeknél a kis gyermekről mondják, midőn fölébred ;
talán hangáttétellel egy a nyöszörög szóval.

NYÖSS, NYÖSSEN, tájdivatosan ám. nyers,
nyersen.

NYÖSTÉNY, NYÖSTÉN, tájdivatos; 1. NŐS-
TÉNY.

NYÖSTÉNYSZER, (nőstény-szer) ősz. fn. Táj-
divatosan ám. asszony! nép, fehér nép.

NYÖSZ, nyögve kinyomuló torokhang, mely
leginkább a disznónak hörögő, röfögő hangjához ha-
sonlít, kivált midőn álmodik. Származékai: nyöstög,
nyöszörg, nyöszörgés.

NYÖSZÖG, (nyösz-ög) gyak. önh. m. nyöszög-
tem, — tél, — ott. Kyösz-nyöszfé\c torokhaugon szól.
Különösen mind erről, mind nyöszörög, nyökög, nyö-
fög szókról Szabó D. úgy értesít, hogy aeokat a
dunuogva (dunnyogva) siró gyermekről mondják.
,Nyöszög' alakjára nézve olyan mint a fogak közöl
kicsuszamodó nyelvhátig: stiszeg, vagy a fog és orr-
hangokból vegyült szuszog.

NYÖSZÖGÉS, (nyösz-ög-és) fn. tt. nyöszögés-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. f?yösz-nyösz-té\e hangokon
szólás. V. ö. NYÖSZÖG.

NYÖSZÖRGÉS, (nyösz-ör-ög-és) fn. tt. nyöstVr-
gés-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Nyögő, nyöszögő
hangon szólás. V. ö. NYÖSZÖRÖG.

NYÖSZÖRÖG, (nyösz-ör-ög) gyak. önh. m.
nyöszörög-tem, —tél, v. nyöszlirgöt-tem, —öttel, —Ott,
v. nyöstörg-tem, —tél f pár. —j, v. nyöstörgj; htn.
nyöszörög-ni, v. —eni. v. nyöszörg-ni. ,Nyösz'-féle re-
kedt torokhangon nyögdel, mint a midőn valaki vagy
valami alszik, vagy álmodik és száját zárva tartván
csak úgy magában nyög valamit; kíntól gyötretve is
sokszor ily fájdalmas hangokat hallat a szenvedő
emberi vágj- oktalan állati lény. V. ö. NYÖSZÖG.
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NYÖVÉS, (nyö-v-és) fn. tt nyövés-t, tb. —ék.
1) L. NÖVÉS. 2) .Nyövik' igétől ám. kopás. 3)
,Nyő' v. ,nyti' átható igétől ám. koptatás (pl. a csiz-
máé) ; kitépés, kiszakgatás (pl. a kenderé).

NYÖVIK, (nyöv-ik) k. m. ny'ótt. Hordás, dör-
zsölés által kopik, nyűzódik. V. ö. NYU.

NYU, elvont gyöke, nyújt, nyúl, nyúlik szóknak
és származékaiknak.

NYŰG, elvont törzse nyugttik szónak és szár-
mazékainak. Némely származékaiban tájdiratosan az
u meg is nyujtatik, pl. nyugalom, nyugosztal stb.
Újabb korban kezdek önálló főnévként is használni,
körülbelül ,nyugalom' helyett; különösebben verse-
lésben és zenében az idegen ,pausa' kifejezésére is ;
tt. nyűgöt. Egyébiránt eredetére nézve 1. NYUGSZIK.

NYUGÁGY, (nyűg-ágy) ősz. fn. Pamlagféle
készület, bútor, melyen nem csak ülni, hanem hosz-
szant fekünni, nyugonni, heverni is lehet.

NYUGÁLLAPOT, (nyűg-állapot) ősz. fn. Álla-
pot, midőn valaki bizonyos munkától, foglalatosság-
tól megszűnik, midőn szokott működését félben hagy-
ja, s kifáradt testi, lelki erejét nyugtatja, pihenteti.
Különösen valamely hivatalnak, tisztségnek szünete.
Nyugállapotba helyetni át elaggott tisztviselőket.

NYUGALMAS, (nyug-al-om-as) mn. tt. nyugal-
mat-t, v. — át, tb. — ok. Se testi, se lelki erőt
nem fárasztó, se kedélyt nem zavaró; munka, fá-
radság, gond nélküli; békés, csendes. Nyugalmat
életet élni. Nyugalmas állapotba helyetni valakit. Nyu-
galmat falusi magány. L. NYUGALOM.

NYUGALMASAN, (nyug-al-om-as-an) ih. Testi
lelki erőnek megfeszítése, kedélynek háborgatása
nélkül; békésen, csendesen ; mást nem bántva. Ma-
gányában nyugalmatan él. Nyugalmasan viseli magát.
A jó testvérek ttép nyugalmasan laknak, élnek együtt.

NYUGALMASSÁG, (nyug-al-om-as-ság) fn. tt.
nyugalmasság-ot, hsam. szr. —a. Nyugalmas állapot,
vagy tulajdonság. Hosszat szolgálat után nyugalmas-
tágra vágyni. A magány nyugalmasságát nem cserél-
ném föl a városi ét hivatalnoki élet nyugtalanságával.

NYUGALMAZ, (nyug-al-om-az) átb. m. nyu-
galmaf-tam, —tál, —ott, pár. —t. Szolgálatban, hi-
vatalban működött személyt illető műkörétől fölment;
ha egyszersmind eddigi szolgálata fejében bizonyos
díjt, fizetést, tartást ad vagy rendel neki, akkor in-
kább nyugdíjat szóval élünk. Polgári, katonai tiszte-
ket, hív Öreg stolgákat nyugalmazni.

NYUGALMAZÁS, (nyug-al-om-az-ás) fn. tt.
nyuyalmatás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
mely által bizonyos szolgálatban, hivatalban volt
személyt az illető úr, vagy felsőség nyugállapotba
helyez. V. ö. NYUGALMAZ.

NYUGALMAZOTT, (nyug-al-om-az-ott) mn. és
fn. tt. nyugalmazott-at. Kit eddigi szolgálatától, hiva-
talától fölmentettek ; s ha ez bizonyos díj megadása
mellett történt, ekkor inkább nyugdíjazott. Nyugalma-
tott katonatiszt, polgári tisttviselö.V.ö. NYUGALMAZ.

NYUGALOM, NYUGALOM, (nyug-al-om) fa.
tt. nyugalm-at, harm. szr. —a. 1) Oly állapot, mely-
ben valaki működni, testi, lelki erejét fárasztani
megszűnt. Erős munka után nyugalomnak adni ma-
gát. 2) Különösen: bizonyos szolgálattól, hivataltól
menekült állapot. Az agg katonákat, titttvisdoTcet nyu-
galomba helyetni. Nyugalomba vonulni. 3) Lelki, ke-
délyi állapot, midőn gonosz öntudat, vagy kedvetlen
érzések, izgató vágyak nem háborgatnak valakit.

! Lelki nyugalom. Egét* nyugalommal nézek jVoSmnek
! elébe. Nyugalmát nem vestti. Ki nem lehet öt nyugal-
| mából venni. Férfias nyugalommal bevárni ét eltűrni

a csapást. „Elménk s kedélyünk nyugalma a legfőbb,
sőt az egyetlen boldogság, melyet a földön találha-
tunk." B. Eötvös J.

„Setét hajadnak árnyában nyugodtam,
S nyugalmam nem volt enyhe s békhozó."

Vörösmarty.

4) Állapot, midőn valakit külső bajok, alkalmatlan-
ságok nem háborgatnak, midőn mások bántalmaitól
menten békés életet él. Nyugalomra térni. Nyugalmát
senki sem háborítja. Már a régi halotti beszédben elé-
jön : „És vezesse őt Paradicsom nyugolmabeli" (nyu-
galmába).

NYUGALOMÉLVEZET , (nyugalom-élvezet)
ősz. fn. Állapot, melyben valaki testileg s lelkileg
békés életet él.

NYUGASZT, NYÚGASZT, (nyug-asz-t) áth.
m. nyugaszt-ott, pár. nyugasttt, htn. —ni, v. —ont.
Azt eszközli, hogy valaki testi, vagy lelki fáradozás
utáu megnyugodjék; vagy fölindult kedélye csende-
sedjék ; félelme, bánata, haragja lecsillapodjék. Meg-
toldva : nyugosztal, mint: vigastt vigasttal, maratst
marasztal, engeszt engesztel, melyekben a végképxö
némi nagyító, illetőleg gyakorlatos értelemmel bír.
Mondják különösen jámbor kivánatképen a megholt
emberekről. Isten nyugaszsza öt. Másképen: nyugostt,
nyugosztal, vagy régiesen nyugat, nyűgöt. Rokon hoz-
zá a miveltető nyugtat.

NYUGASZTAL, NYÚUASZTAL, (nyng-asz-t-
al) gyak. áth. m. nyugasztal-l. A munkában elfárad-
ta* > va&y fájdalmas kedélyiit folytonosan nyugtat-
ja, szenvedéseitől mentegeti. Nyugosztalni a, szomoro-
dott stsivüeket, a reményteleneket, a félékenyeket.

„Szulimán Harsánboz már érkezett vala,
Harmad nap táborát ott megnyugasztalá. *

Gr. Zrínyi Miklós.

Különösen mondják megholtakról. Isten nyugosztalja
öt, igen jó ember volt. — Ezen igében az ál képző
folytonosságot, gyakorlatot jelent, mint a vigasztal,
marasztal, engesztel, továbbá az álldogál, járdogal,
iddogal, eddegel, mendegel stb. igékben.

NYUGASZTALÁS^NYÚGASZTALÁS, (nyög-
' asz-t-al-ás) fn. tt. 'nyugasztalás-t, tb. —ok, harm. szr.

— a. Cselekvés, mely által valakit nyugasztalunk. V.
ö. NYUGASZTAL.
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NYUGASZTÁS, NYÚGASZTÁS, (nyug-asz-t-
ás) fo. tt. nyugosztás-t, tb, — ok. Cselekvés, mely ál-
tal valakit nyugasztunk.

NYUGAT, NYUGAT, (1), (nyug-at) áth. m.
nyugat-tam, —tál, —olt, pár. nyugass. Nyugodni
hagy, enged, vagy felháborodott, izgatott kedélyét
csendesíti, csillapítja. Máskép: nyűgöt, pl. „Mikor
híveit elnyugotja Isten." (Pázmán Kai. 1012. 1.).
„De mikoron az kegyelmes Úristen meg akarta vol-
na nyugotni az sok mnka (munka) után ö hív szerel-
mes szolgáját." Carthausi névtelen.

. . . „Kitűnik fekvése Omárnak,
Amint elfordulva fejét karjára nyugatja."

Vörösmarty.

Ezen hajdan divatozott igealak helyett ma rendesen
nyugatit, v.nyugtat használtatik, valamint az elavult/e-
két, alul, tt, ü, ma mdr fektet, altat, etet v. étet, itat. Va-
lamint pedig ezek gyökei :feJe, ál, é, i; hasonlóan a nyu-
gat törzse v. gyöke nyűg; s a nyugat és nyugszik kö-
zött oly viszony létezik, mint a fekszik és féket, al-
tzik és alut, eszik és ét, (honnan étö Szabó D. szerént
ám. etető), iszik és it (honnan Ököritó helységek neve
Szatmárban és Közép-Szolnokban ám. ököritató'), ká-
rogták és haragít, aggtuk és aggít, melegszik és me-
legit, hidegszik és hídeglt, vastagszik és vattagtí között,
t. i. a cselekvést jelentő' formákban közös képző a
tevésre mutató t.

NYUGAT, (2) v. NYŰGÖT,(nyug-at) fn. tt. nyu-
íjat-ot. 1) Nyugvó állapot, s tulajdonképen azon igenév,
mely ezen értelemben szcinélyragozva akként diva- i
tos, hogy a végtagban levő a v. o kictük : nyugtom, t
nyugtod, nyugta.

„Nincs nyugtom, nincs békeségem,
Lelket alig vehetek."

Kisf. S.

A tárgyeset is ez értelemben : nyűgöt.

„Hasztalan van olvasásom,
Nyugtot nein lelek."

Vörösmarty.

2) Átv. ért. az alkonyodó napnak, vagy más égi tes-
teknek látszólagos lemenete a latkor alá, mintha nyu-
godni mennének, továbbá azon égtáj, melyen a nap
bizonyos vidéken lakókra nézve letűnik, napnyugat.
„Mikor látandjátok a ködnek napnyugat felöl köttet."
Müncheni codex. (Lukács XII.). Nyugtával kell dicsér-
ni a napot. Szemközti ellentéte: kelet. (Kin.). 3) így
neveztetik a földgömbnek azon félrésze is, mely a
délvonal keletellenes oldalán túl fekszik, néha ,hon'
szóval öszvetettcn : nyugathon, miszcrént Európa na-
gyobb része, t. i. a párisi délvonaltól mérve keleten,
ellenben a nagy tenger, és Amerika nyugoton vagy
napnyngoton fekszik. Egyébiránt viszonylagos jelen-
tése van, pl. Magyarország Erdélyhez képest nyu-
gatra, Ausztriához képest keletre fekszik. Ezen szó-
nak gyöke az elavult nyűg v. nyugik, melyből ügy

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

NYUGATPEL, (nyugat-fél) Ősz. fn. L. NYU-
GAT, (2), 3).

NYUGATFÉLI, (nyugat-feli) ősz. mn. L. NYU-
GATI.

NYUGATHON, (nyugat-hon) ősz. fn. L. NYU-
GAT, 3).

NYUGATHONI, (nypgát-honi) ősz. mn. Nyu-
gathon felé lakó, fekvő; ott termő ; onnan eredő.
Nyugathoni nemzetek, nyugathoni földrész. Nyugathoni
növények, úruczikkek.

NYUGATI, v. NYUGOTI, (nyűg at-i) mn. tt
nyugati-t, tb. —ok. Nyugatra vonatkozó, avval vi-
szonyban létező; napnyugat felé lakó, ott te-
nyésző, onnan eredő. Nyugati szél. Nyugati fíSldrétz,
tartományok. Nyugati növények, termények, árucsikkek.
V. ö. NYUGAT.

NYUGATIAS, (nyug-at-i-as) mn. tt. nyugatias-t,
v. —át, tb. —ok. A nyugati földrészen, v. tartomá-
nyokban lakóknál szokásban levő. Ellentéte : keleties,
déliéi, éjszalrias.

NYUGDÍJ, (nyűg-díj) ősz. fn. Kiszolgált, vagy
bivatalviselt személynek járó tartási díj, akár kész-
pénzben, akár terményekben adva.

NYUGDÍJALAP, (nyug-díj-alap) ősz. fn. Va-
lamely alap (pénztökében, kötelezvényekben stb.),
melynek jövedelméből (kamataiból) az ületők
nyugdíj fejében bizonyos évi járadékot húznak ; vagy
mely arra szolgál, s akként kezeltetik, hogy*a sza-
bályok szerént beálló esetben az illetők nyugdíjaikat
kaphassák.

NYUGDÍJAS, (nyűg-díjas) ősz. mn. 'Nyugdíj-
jal ellátott. Nyugdíjas katonatiszt.

NYUGDÍJAZ , (nyng-díjaz) ősz. áth. 'Nyuga-
lomba helyez és nyugdíjjal ellát valakit. Az elörege-
dett, kiszolgált tisztviselőket nyugdíjazni.

NYUGDÍJAZÁS, (nyng-díjazás) ősz. fn Díjjal
ellátott nyugatmazás. V. ö. NYUGDÍJ.

NYUGDÍJAZOTT, 1. NYUGDÍJAS.
NYUGDÍJÉLVEZET, (nyug-díj-élvezet)J ősz.

fn. Állapot, midőn valaki nyugdíji'járadékát valóság-
gal húzza.

NYUGDÍJJÁRADÉK, >yug-díj-járadék) ősz.
fa. Évi vagy havi járadék, melyet vki valódi nyug-
díj fejében kap.

NYUGÉV, (nyug-év) ősz. fa. A régi héberek-
nél minden hetedik év, melyben a földeket parlagon
vagyis nyugodni hagyták.

NYUGHATATLAN, NYUGHATLAN, (nyug-
hat-[at]lan) mn. tt. nytighalatlan-t, tb. —ok. Kinek
testi lelki szervezete, illetőleg kedélye oly izgékony,
oly ingerlékeny, hogy a legcsekélyebb hatásra moz-
gásba kell jönnie, s nyugton, békén, vessteg maradni
nem képes, milyenek általán a gyönge idegzetnek, a
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betegek stb. Innen átv. ért. nyughatatlan álom, fek-
vés, Mii, állat. Nevezetesen akaratra, és működési
körre vonatkozólag ám. igen tevékeny, szüntelen fá-
radozó, serény, a henyélést, veszteglést gyűlölő.
Nyughatatlan gatda, kereskedő', katona. További : ki
vágyait, indulatait zabolázni nem képes, ki másokat
háborgatni szeret, kicsapongó. Nyughatatlan elme,
békezavaró laktárs. Hasonértelmü a .nyugtalan' szó-
val. Határozóként ám. nyughatatlan módon vagy ál-
lapotban, nyughatatlannl.

NYUGHATATLANÍT , NYUGHATLANÍT,
(nyug-hat-[at]-lan-ít) áth. m. nyughatattanit-ott; htn.
—HÍ, v. —mi. Nyughatatlanná tesz, nyugodni nem
enged. Ae ellenséget nyughatatlanUn!. L. NYUGTA-
LANÍT.

NYUGHATATLANKODIK, NYUGHATLAN-
KODIK, (nyug-hat-[at]lan-kod-ik) I. NYUGTALAN-
KODIK.

NYUGHATATLANKODTAT, NYUGHAT-
LANKODTAT, (nyug-hat-fatjlan-kod-tat) áth. m.
nyughalatlankodtat-tam, —tál, —ott. L. NYUGHA-
TATLANÍT.

NYUGHATATLANSÁG , NYUGHATLAN
SÁG, (nyug-hat-[atjlan-ság) fű. tt. nyughatatlanság-
ot, harra. szr. —a. Nyughatatlan állapot, vagy tulaj-
donság. V. ö. NYUGHATATLAN. Nyughatatlantág-
ban élni. Természete a nyughatatlanság. „Kinek nem
ő felsége, sem mi, hanem a fejedelem az oka nyug-
hatatlanságával." Gr. Eszterházy M. nádor a vár-
megyékhez 1644-ben.

NYUGHATATLANUL, NYUGHATLANUL,
(nyug-hat-[at]lan-ul) ih. Nyughatatlan tnódon; min-
den benyomásra fölingerülve ; izegve mozogva; tö-
rekvéseiben, vágyaiban kicsapongólag; szünet, pihe-
nés nélkül. V. ö. NYUGHATATLAN.

NYUGHELY, (nyűg-hely) ősz. ín. Oly hely,
melyen nyugodni lehet, különösen: fekvésre, heve-
résre való hely; vagy oly lak, melyben valaki má-
sok háborgatásától ment; továbbá az élet fáradalmai-
tól halál által megszabadultak helye : a sír; általá-
ban minden hely, mely nyugalmat ad, vagy látszik
adni.

„Felrémülék irigy lett nyughelyemből."

Vörösmarty.

NYUGHÉTFÖ, (nyug-hét-fő) ősz. fii. Némely
mesterembereknél, különösön szabóknál bevett szo-
kás szerént vasárnap után a hétnek első napja, mely-
ben dolgozni nem szoktak, minthogy vasárnapra, és
vasárnapon is sokszor sürgős dolgokat kell végez-
niök. Az ily napot heverdelnap-n*k is nevezik.

NYUGIDÖ, (nyűg-idő) ősz. fn. Általán, idő,
mely alatt valaki a rendes munkától megszűnik,
hogy kiuyugodja magát, vagy más szükségének ele-
get tegyen, péld. hogy egyék, alugyék. A nyugidö
kezdetét és végét harangstó által tudatni a munkátok-
kal. Egy órai, félnapi, heti, hónapos nymjidö.

NYUGI V, (nyug-ív) ősz. fn. Az idegen „Pen-
sionsbogen" értelmében aui. papirív, vagy köpyvecs-
ke, melybe a nyugdíjasok fölvett fizetését az illető
pénztárnál időnként bejegyzik.

NYUGJEL, (nyűg-jel) ősz. fn. Irt, vagy nyom-
tatott beszédben fekvöleges vonás (—) valamely
mondat után ; máskép gondolatjel, melyet használunk,
midőn vagy gondolatunkat egészen ki nem fejeztük,
s az olvasót annak kiegészítésére figyelmeztetjük;
pl. ha még egyszer rajta érlek, majd — — ; vagy
egymástól elszakgatott mondatrészek közötti zárjel
gyanánt alkalmazzuk; vagy, midőn bizonyos sióra,
vagy mondatra különös nyomatékot helyezünk.

NYUGNAP, (nyűg-nap) ősz. fn. Bizonyos nap.
mely alatt valaki rendes m.mkálatát abban hagyja.
Hetenként egy nyugnapja van. Itten a hetedik napot
nyugnapul rendelte.

NYUGODALMAS, (nyug-od-al-om-as) mn. tt.
uyugodalmas-t, v. —át, tb. —ak. Nyugodalommal
párosult; fáradság nélküli; csendet, békét nem za-
varó ; kedélyt nem háborgató. Nyugodalmas élet, lak-
hely. Nyugodalmas állapot. Rendesen egy értelemben
vétetik vele a nyugalmas, de ezen és más rokonne-
mü szók között némi elemi különbség létezik. V. ö.
NYUGODALOM.

NYUGODALMASAN, (nyug-od-al-om-as-an) ih.
Nyugodalmai* módon ; fáradságtól kipihenve; csen-
desen vesztegelve; kedélyben meg nem zavarva, föl
nem indulva. Nyugodalmatan tölteni életét. Magát a
viszontagságok kötött nyugodalmasan viselni. V. ö.
NYUGODALMAS;NYUGODALOM.

NYUGODALOM, NYUGODALOM, (nyug-od-
al-otn) fn. tt. nyugodalm-at, harm. szr. —a. 1) Álla-
pot, melyben az van, ki munka, fáradság után testi,
lelki erejét pihenteti. Dolog után édes a nyugodalom.
(Km.).

„Tégedet a hajnal még alva hagy, a delelő nap
Alva talál; nyugodalmadból ragyogása nem ébreszt"

Vörösmarty (Mikes búja).

2) A kedélynek, s általán a lelki működésnek hábo-
rít Ián állapota. Stivbeli, lelki nyugodalom. „A szere-
lem dárdája, szivemet általjárja, nincs nyugodal-
main." (Népd.).

„Rózsám keze fejem alja,
Szíve szívem nyugodalma."

Vörösmarty.

Ezen igének törzsöké az átható nyugat, vagy nyugat.
vagv a visszaható cselekvést jelentő nyugodik, s né-

\ mi lég különbözik tőle a nyugalom, minthogy ennek
közvetlen gyöke az elavult egyszerű nyűg önható.
vagy nyugik, közép ige; ellenben előbb lett ebből
nyugat v. nyűgöt, főnév, v. áth. és nyugodik k. ige; hon-
nan azután nyugodalom származott. A nyugalom te-
hát egyszerű pihenési állapotot jelent; ellenben a

j nyugodalom tartósabb vagy folytonosabb nyngváá
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állapotot látízik kifejezni, így bírálom és birodalom,
uralom 4* uradalom iá különbözik. Azonban nyuga-
lom ét nyugodalom szókat általános szokás szerént
egy értelemben használják.

NYUQODÁS, NYUGODÁS, (nyug-od-ás) fn.
tt nyugodás-t, tb. — ok. L. NYUGVÁS.

NYUGODIK, NYUGODIK, (nyng-od-ik) k. m.
nyugod-tam, —tál, —t, v. — ott. L. NYUGSZIK.

NYUGODOTT, NYUGODOTT, (nyug-od-ott)
mn. tt nyugodott-at. L. NYUGODT.

„Kis melle nem tud bánatot,
Fájdalma nincs, oly nyugodott."

Vörösmarty.

NYUGODT, NYUGODT, (nyng-od-t) mn. tt.
nyugodt-öt. 1) Ami munkálkodni, mozogni megszűnt,
8 az által új erőhöz jutott. A nyugodt munkások új
erővel látnak dolgaikhot. 2) Kedélyre vonatkozva ám.
nem ingerült, nem izgékony, nem hirtelenkedő. Nyu-
godt kedv, elme, trió, lélek. Ngugodt lelkű. Nyugodt
lélekkel tárni a vistontagsdgokat. 8) Észt illetőleg ám.
higgadt. Nyugodt éttttel megfontolni valamit. A d és
t hangok szoros rokonsága miatt így is írják : nyu-
gott.

NYUGODTAN, NYUGODTAN, (nyug-od-t-an)
ih. 1) A testi fáradság után kipihenve, s új erőhöz
jntva. 2) Kedélyre nézve, ingerültség nélkül, csen-
desen, békén. A sérelmet nyugodtan tűrni. 3) Hig-
gadtan, komolyan megfontolva. Nyugodtan Ítélni, vé-
leményt adni valamirSl. V. ö. NYUGODT.

NYUGODTSÁG, (nyag-od-t-ság) fn. tt nyu-
godtság-ot, harm. szr. —a. Nyogodt állapot vagy ta-
lajdonság. V. ö. NYUGODT.

NYUGOLM, a Bécsi codesben e helyett áll:
nyugalom.

NYŰGÖM, (nyug-om) fn. tt. nyugom-ot. A Ná-
dor-codexben ám. nyugodalom. „Míndön éjjel nyű-
göm nekfl (nélkül) imádkozik vala." Ha mai időben
e kínálkozó rövid szót valaki fölvenni akarná, helye-
sebben nyűgöm alakban kellene használnia, mint
folyam, futam, hajlam, hutám, ttólam stb.

NYUGÓRA, (nyűg-óra) ősz. fa. Egy órányi
idő, a folyamatban levő munka között, mely arra
való, hogy az illető munkás kipihenje magát, s más
valamit végezhessen, péld. egyék. A munkátoknak
reggelire, ét ebédre engedett nyugóra.

NYUGOSZIK,v.NYÚG08ZIK, I. NYUGSZIK.
NYUGOSZT, NYUGOSZTAL, NYUGOSZTA-

LÁS, 1. NYUGASZT, NYUGASZTAL, NYUGASZ-
TALÁS.

NYŰGÖT, (1), (nyug-ot) áth. m. nyugot-tam,
—tál, —ott, pár. nyugott. Szabó Dávidnál is ám.
nyugtat Egyébiránt 1. NYUGAT, áth.

NYŰGÖT, (2) 1. NYUGAT, fii.
NYUQOTT, NYUGOTTAN, NYUGOTT8ÁG,

1. NYUGODT, NYUGODTAN, NYUGODTSÁG.
NYUGOVÁS, NYÚGOVÁ8, (nyug-o-v-ás) fn.

1. NYUGVÁS.
AKAD. HAflT SZÓTJU. JT, SŐT.

NYUGPAD, (nyűg-pad) ősz. fn. Hosszúkás ló
czaféle állvány, melyen kinynjtózkodva hevem
lehet

NYUGPÉNZ, (nyűg-pénz) ősz. fn. Szolgálattól
vagy hivataltól fölmentett személynek pénzben ki-
rendelt díja. Évi nyugpénze tzer forint. V. ö. NYUG-
DÍJ.

NYUGPÉNZÉS, (nyug-pénzés) ősz. mn. Ki
egykoron viselt szolgálata, vagy hivatala fejében az
illető úrtól, vagy felsőségtől évről évre pénzbeli díjt
kap. Nyugpéntes katonatiettek, tanárok, hivatalnokok.

NYUGPÉNZI, (nyűg-pénzt) ősz. mn. Nyugpénzt
illető; nyngpénzt kezelő. Nyugpénti int étet, hivatal.

NYUGPONT, (nyűg-pont) ősz. fn. 1) A munka
folyamában, s mintegy vonalán azon pont, hol valaki
ideiglenesen munkául megszün. Különösen Írásban
á teljesen bevégzett mondat, vagy körmondat után
álló jegypont. 2) Mostani ért azon pont, melyen az
emeltyűféle erőmű mozdulatlanul fekszik.

NYUGSZAK, (nyűg-szak) ősz. fn. Általán va-
laminek megszakasztott része, hol nyugodni lehet,
vagy kell. Nyugstak át épületben, azon hely, hol a
lépcsők között kisebb vagy nagyobb egyenes tér
nyílik. Nyugstak a tenében, hol a hang folyása ídeig-
len megszűnik. (Pausa).

NYUGSZÉK, (nyűg-szék) ősz. fn. Kényelme-
sebb nemű hátas, karos szék, zsöllyeszék, melyen a
testet kényelmesebben lehet nyugtatni.

NYUGSZIK, (nyug-sz-ik v. nyug-osz-ik) k. Ka-
gozva: nyugostom, v. nyugttom, nyűgöstől, v. nyug-
ttol, nyugostit, v. nyugstik, nyugostunk, v. nyugstunk,
nyugatitok, nyugostnak, v. nyugitanak; vagy .nyugo-
dik* után : nyugodtam, —tál, —ott; első múlt: nyu-
govám, v. nyugvám; másod múlt: nyugod-tam, —tál,
—ott, v. nyugot-tam stb.; jövendő: nyugoandom,
nyugvandol stb.; pár. nyugodjál; részesülő: nyugvó,
htn. nyugodni, v. nyugonni. 1) Fáradni, munkálkodni
szűn, de főleg azon czélból, hogy dolgát új erővel
folytassa. A metei munkások kötben-kStben nyugostnak.
Nagy fa árnyékában jobb nyugodni. (Km.). Nagy fá-
radság után kinyugodni magát. 2) Kedélye háborogni
megszűnik; ez értelemben különösen meg igekötővel
divatos. Valamiben megnyugodni ám. miatta többé
nem aggódni, nem búsulni, nem törődni. Afegnyugo-
vék rajta, amit mondtam, azaz: ellenvetést nem tőn,
nem kételkedek benne. Midőn a bibliában Istenről
mondatik, hogy hetedik napon megnyugodott minden
csinálmányától (Káldi), itt a megnyugstik latinos szó-
vonzattal van szerkesztve. 3) Emberről s más álla-
tokról átv. ért. szólva ám. alszik. Puha ágyban, mély
álomban nyugstik. Éjfélkor történt, midSn már mindnyá-
jan nyugstunk vala. Különösen alkalmaztalak halálra.
Itt nyugstik át Úrban N. N. A hívek lelkei Isten irgal-
masságából békeségben nyugodjanak. (Egyházi ima).

„Nyugodj tehát, áldott lélek, békeségedben."
Ányos.
62
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4) Mondjak képes beszédben lelketlen tárgyakról, ,
midőn mozogni megszűnnek. Nyitgstik a ttél, nyu-
gottnak a tó hullámai, a falevelek. Lenyugttik a nap,
midőn a latkor alá száll, mintha éjjeli fekvésre
menne.

„A nyugvó nap máskor rózsaszín világa,
Mintha vért hintene a sík láthatárra."

Tompa Mihály.

Mint ezekből kitetszik, a nyugttik igében alap-
fogalom a mozgásnak , működő erőnek ideiglenes
vagy végképen való szünete. Gyökhangra nézve leg-
közelebb rokonai a nyúlik, nyújt, nyújtónk. Ha tekin-
tetbe azt veszszük, hogy mind a fáradt ember, mind
a barom, midőn munkáját végezte, illetőleg nyugonni
késziil, testét nyújtogatni szereti, sőt földre heverve
nyújtózkodni szokott: valószínűnek fog látszani, hogy
a magyar a nyugvást a nyújtózkodással azonosította,
tehát hogy a nyűg és nyuUk, nyújt, nyújtónk egy
gyökről származott szók. És ekkor a nyu gyök, ke-
ményebben ejtve nu egy volna az odábbra, távolabb-
ra biztató no! indulatszóval. Ha pedig azt veszszük,
hogy a magát munka után kinyugvó ember vagy állat
rendesen pihcgni, fájni szokott: akkor a nyu gyököt
vagy nyuog törzsöt kapcsolatba hozhatjuk a vékony
hangú nyög, nyeg szóval, miszerént nyugonni annyit
tenne, mint nyögni, nyegni, magát kinyögni t. i. a
munka s fáradság után ; így a pihen szó is viszony-
ban áll a piheg szóval.

A nyűg szónak részint ősi régiségét, részint
hangutánzó sajátságát bizonyítja a vele megegyező
héber : nuakh (fit)), arab: náJch, aram: noleh. Sínai
nyelven: níng (quies, pax). Törökül pedig a rokon
ujun-mak ám. aludni, melyben szintén az erősebb lé-
lekzés hangja rejlik.

NYUGTA, (l), (nyug-t-a) birtokragos igenév;
a többi személyragókkal: nyugtom, nyugtod, nyug-
tunk, nyugtotok, nyugtok. Ám. nyugvás! állapot, nyu-
godalom. Akit a gonosz lelkiötmeret furdal, se éjjel te
nappal ninct nyugta. L. NYUGAT, (2).

NYUGTA,(2) (nyng-t-a) fn. tt. nyugtát. Iromány,
melyben valaki saját nevének aláírásával megismeri,
hogy egy másik bizonyos tartozásának eleget tett,
különösen, hogy valamit lefizetett, vagy megadott
Helyesen alkotott szó a régies nyűgöt v. nyugat tör-
zsökből, melynek részesülője nyugotó, nyugtó, (t. i.
iromány) módosítva nyugta. Másképen: nyuglatvdny.

NYUGTALAN, (nyng-lalan) ran. tt nyugla-
lan-í, tb. —ok. Kinek nyugta nincsen, ki gyakori
vagy folytonos izgásban, mozgásban van. Különösen
testre vonatkozva ám. feszelgő, hánykolódó, irgőfor-
gó. Nyugtalan gyermek. Kedélyt, s általán lelket il-
letőleg ám. izgatott kedélyü ; vágyaitól, indulataitól
háborgatott; elméjét szüntelen ide-oda futtató ; má-
sok nyugalmát zavaró, háborító. Nyugtalan indulata,
elmíjil ember. Nyugtalan élet. Nyugtalan laktárs, pol-
gárok. V. ö. NYUGHATATLAN. Határozóként ám.
nyugtalanul.

NYUGTALANÍT, NYUGTALANÍT, (nyűg-
talan-ít) áth. m. nyugtalantí-ott, pár. —«, htn. —ni,
v. —ám*. Nyugtalanná tesz; háborít; kedélyt izgat;
mást békében nem hagy. Zajongáttal ás alvókat,
ijettlgeté»ekkel a jó reményieket nem kell nyugtalaní-
tani. Át eltörtök portyátátai nyugtalanítják az ellen-
tábort. V. ö. NYUGTALAN.

NYUGTALANÍTÁS , NYUGTALANITÁS,
(nyug-talan-ít-ás) fn. tt nyugtalanüát-t, tb. —ói,
harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valaki vagy
valami nyugtalanná tétetik; háborgatás ; kedélysa-
varás; vágyak, indulatok, félelem gerjesztése stb.

NYUGTALANKODÁ8,(nyug-ta-lan-kod-á8) fa.
tt nyugtalankodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Álla-
pot, midőn valaki, vagy valami nyugtalankodik;
folytonos vagy gyakori kedélyháborgás; vágyaktól,
indulatoktól eredő hánykodás. Betegek, fOSk, dUm-
téget felek nyugtalankoddia. V. ö. NYUGTALAN-
KODIK.

NYUGTALANKODIK, (nyug-ta-lan-kod-ik) k.
m. nyugtalanlcod-tam, —tál, —ott. Folytonos, vagy
gyakori nyugtalan állapotban van; feazeleg, testileg
lelkileg izegmozog, háborog; vágyaitól, indulataitól
hányódik, vetődik; mások nyugalmát, békés, csendéi
állapotát háborgatja. A ttenvedSk, betegek, a sokáig
várakozók, a félékenyek, a hátsártotok nyugtalankodni
stoletak. Ne nyugtalankodjál, hanem várd békével, m»-
nek jönnie kell. V. ö. NYUGTALAN.

NYUGTALANSÁG, (nyug-ta-lan-ság) fn. tt
nyugtalaniág-ot, harm. szr. —a. Nyugtalan állapot,
vagy tulajdonság. JöoSje miatt nagy nyugtalantágbon
van. Betegek, félékenyek nyugtalansága. V. ö. NYUG-
TALAN.

NYUGTALANUL, (nyug-ta-lan-nl) ih. Nyugta-
lan módon; szüntelenül mozogva; háborodott, uga-
tott kedélylyel; vágyaktól, indulatoktól űzve. Nyug-
talanul alunni. Nyugtalanul várni a kétes jSvendSt.
V. ö. NYUGTALAN.

NYUGTAT, (nyűg-tat) áth. m. nyvgtat-tam,
—tál, —olt, pár. nyugtass. 1) Valakit, vagy valamit
a munkától, fáradalomtól megszüntet, hogy ismét új
erőre kapjon. Nyugtatni a munkátokat, a vonó bar-
mot. Tettét kényelmes pamlagon nyugtatja. Egyik fo-
gatú lovait nyugtatja, a marik fogaton dolgotUc. Kar-
ját máinak vállára nyugtatja, pihenés végett rá fek-
teti. 2) A háborodott kedélyfit, szóval vagy tettel
lecsendesíti; a kedvetlen érzés helyett ellenkezőt tá-
maszt benne; reménynyel, jóval biztat. A gyermeke
végett aggódó anyát nyugtatni. 3) Bizonyos szerke-
zetű iromány által bizonyságot ad valakinek, hogy
ez tartozásának eleget tett, különösen, hogy adóssá-
gát lefizette, megadta.

NYUGTATÁS, (nyug-tat-ás) fh tt nyugtatás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. A munkától, fáradalomtól
szüntetés. Lecsendcsítés. V. ö. NYUGTAT.

NYUGTATÓ, (nyug-tat-ó) mn. és fh. tt nyűg-
iató-í. Aki, vagy, ami nyugtat, akár testi fáradságra,
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akár kedélyi háborgásra vonatkozólag. Munkásait ,
nyugtató gazda. Lovait nyugtató kocsit. Félénket nyug-
tató novak. Főnévül használva jelent személyt, ki
iromány által bizonyítványt ad bizonyos tartozásnak
megtörtént lefizetéséről, továbbá, magát az ide vo-
natkozó irományt, mely máskép : nyugta, v. nyug-
taívány. j

NYUGTATÓ LEVÉL, 1. NYUGTA, (2). l
NYUGTATVÁNY, (nyug-tat-vány) fn. Lásd {

NYUGTA, (2).
NYUGTATVÁNYOZ, (nyng-tat-vány-oz) áth.

m.. nyugtatványoz-tam, —tál, —ott, pár. —z. Bizo-
nyos tartozásnak megadását, lefizetését, úgynevezett
nyugta, vagy nyngtatvány által bizonyítja. V. ö.
NYUGTA.

NYUGTATVÁNYUL, (nyug-tat-vány-ul) ih.
Arra szolgálókig, hogy a kifizetést, vagy másképem
kielégítést bizonyítsa. A váltóknál divatos idegen
,per acquit' magyarítása.

NYUGTER, (nyűg-tér) ősz. fn. Az emeletes
épületekben tér vagy folyosó a lépcsők fordulatai
között; máskép: nyugszak.

NYUGTON, (nyug-t-on) ih. Nyugodva; csen-
desen, békével; nem háborogva ; nyugott kedélylyel.
Nyugton ülni, fekOnni, lenni, maradni. Párosulhat a
törzsigével is: nyugton nyugitik ám. folyton, végké-
pen nyugszik. Ilyenek: menten megy, jSttOn jen,foly-
ton foly stb. Ezen és hasonló határozóktól elvont ha-
sonlatból kitűnik, hogy a nyugton gyöke az elavult
nyűg v. nyugik ige, melynek múltja volna : nyugtám,
nyugtái.

NYUGVÁS, (nyug-v-ás) fn. tt nyugvás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvő állapot, midőn vala-
ki, vagy valami nyugszik ; különösei) : fekvés, heve-
rét ; vetzteglét. E szóban a középképző v átalakult sz,
v. d, mintha volna nyugottás, nyugttds, ilyenek : fek-
vés ; alvás, evét, ivat, cselekvés, törekvés, és több ro-
kon kőzépképzőjii igék. Hajdan létezhetett az egy-
szerű nyűg gyöktől nyugat is, melynek megfelel a
nyugat, mint volt alás (dormitio), ,alvás' helyett.

NYUGVÓ, (nyug-v-ó) mn. és fa. 1) Aki, vagy
ami nyugszik. 2) Különösebben katonáknál estei jel-
adás a végett, hogy szokott éjjeli szállásukra menje-
nek. (Zapfenstreich). Nyugvóra, v. nyugvót dobolni.

NYÚJT, v. NYÚJT, (nyu-ít) áth. m. nyujt-ott,
pár. —s, htn. —ni, v. —ám'. 1) Valamely többé
vagy kevesbbé szilárd, de szívós, és rugalmas testet
meghúz, vagy szétnyom, vagy kifeszít, s ez által ter-
jedelmét nagyobbá, nevezetesen hoszszabbá, vagy
szélesebbé teszi. Húzás állal megnyujtani a húrokat,
a bőrt, át Stzvettugorodott vásznat. Nyomva, nyom-
kodva megnyujtani a tésztát, a viaszt. Fogóval meg-
nyujtani a drótot. PSrSlylyel nyújtani a füzes vasat.
A nyakat, a karokat, a nyelvet, a lábakat az illető
inak megfeszítése által kinyújtani. Innen alkalmazott
ért. ám. kinyújtott kézzel valamit adni, állaladni.
Pénzt, alamizsnát nyújtani a szegénynek. Bort, éttlt

nyújtani a vendégnek. Az ablakon kinyújtani, benyúj-
tani, magasra f elnyújtani, fölülről lenyujtani valamit.
Tréfás gűnynyal, megnyujtani valakit ám. a deresre
fektetni, vagy tetőtől talpig megpuhogatni. 2) Átv.
valamit továbbra halaszt, vontat, tehát mintegy meg-
nyujtja, meghúzza az időt. Nyújtja a port. A határ-
időt ismét néhány nappal megnyujtani. 8) Hangejtésre
és beszédre vonatkozva ám. a hangokat, és szókat
vontatva ejti; a beszédet hosszítja. A hosszú hang-
zókat meg kell nyújtani. A tiszamellékiek jobban nyúj-
tanak némely szókat, mint a dunavidékiek. Igen nyújtva
(hosszasan) beszéletl. Ha szónokol, órákig nyújtja a
beszédet.

A régieknél, igen gyakran nyojt, mint a fújt
maiglan is fojt. Gyöke az elvont nyu, vagy nyo,
keményen nu, vagy no, melyből egyfelűl átható
nyufá (=nyu-ít v. nyo-ít), másfélül önh. nyúl (=nyu-úl
v. nyo-úl) és k. nyúlik származtak. E két ige oly vi-
szonyban áll mind elemzésileg, mind értelmileg egy-
máshoz, mint: gyújt gyúl; fájt fül; fűt fül; hűt hűl;
tűt túl; dtSjt dűl; továbbá: tanít tanúi; lódít lódul;
tzükít sztíkül, stb.; ik középigés képzővel: fejt fejlik;
rejt rejlik; nyit nyílik; bujt bújik. Ide tartoznak,
melyeknek megfelelő önbatóik nincsenek, de való-
színűleg voltak, ú. m. ajt, szít, tát, olt, Olt, sejt. Mind-
ezekben egyfelől a t képző jelent olyanná tevést; az
l pedig olyanná levest, milyen az illető gyök: tehát
a nyújt is ám. nyu-vá v. nyo-vá tesz -valamit. Alap-
fogalom benne azon távolodás, midőn valamely test-
nek tömegesített részei bizonyos erőszak következ-
tében előbbi helyzetpontjaikat oda hagyják, s mint-
egy tovább mennek, mozdulnak. Ennél fogva a nyu,
v. nyo gyökkel legközelebb rokon a nyom, s alapér-
telemben egy azon indulatszó : no t mely által valakit
tovább menésre, haladásra izgatunk, nógatunk, mi
szerént nyojt ám. no-it. így lett a haj ! indulatszóból
hajt, pl. ökröket hajt, azaz: haj haj t szóval tovább
menni sürget, melytől különbözik a görbítést jelentő
hajt, minthogy ennek gyöke a gaj és haj görbére
vonatkozó gyökökkel azonos, így lett a su hangból
su-it, sújt. — A nyújt és nyúlik igékkel alapfogalom-
ban egyezik nyúz; továbbá; az állatok haskérgét
jelentő nyúl, és a nyúl állat neve is, melyeket láss
saját rovataik alatt.

A magyarnak e szót illető észjárásához hason-
lót inas nyelvekben is feltalálunk, pl. a latinoknál a
tendo ám. nyújtok ; és valahová megyek, távozom.

NYÚJTÁS, (nyu-ít-ás) fa. tt. nyujtdt-t, tb. — ok,
harm. szr. — a. Cselekvés, mely által valamely tes-
tet nyújtunk. Kéznyujtás, nyaknyujtás, lábxyujtás.
Átv. értelemben halasztás, időnek hosszabbítása. V.
ö. NYÚJT.

NYUJTEKONY, (nyu-ít-ék-ony) mn. tt, nyuj-
tékony-t, v. —át, tb. —ak. Amit belső természeténél
fogva nyújtani lehet, milyenek a szívós, inas, ideges,
rugalmas testek; ellentéte: mereven, törékeny. Át
erezek nyujtékony testek. Az arany igen nyujtékony. V.
ö. NYÚJT. Különbözik : vyulfkony.

62*
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NYUJTÉKONYSÁG, (nyu-ft-ék-onyság) fn. tt.
nyujtékonyság-ot, hann. szr. —a. Bizonyos testek tu-
lajdonaága, melynél fogra hutás, nyomás, ütés, fe-
szítés által terjedelműk növekedhetik, illetőleg töme-
gesített részeik szétterjedhetnek. Húrok, boriik, arany
nyujtékonytága.

NYÚJTHATÓ, (nyu-ít-hat-6) mn. tt. nyujtha-
tó-t. Ami a nyomó, húzó, feszítő erőnek enged, s en-
nél fogra terjedelmeabbé tehető. Különbözik tőle
nyujtékony, hogy ez általán képességre vonatkozik,
amaz pedig az illető képesség alkalmazását foglalja
magában, miért lehet valami nyujtékony, és még sem
nyújtható némely körülményben, péld. az ép ember
kara nyujtékony, de ha lekötik, nem nyújtható; a
vas is nyujtékony, de pusztán kéz által aligha ki-
nyújtható.

NYUJTHATÓSÁG, (nyn-ít-hat-ó-ság) ín. tt.
nyujthatóság-ot, hann. szr. —a. Tulajdonsága vala-
mely testnek, melynél fogva azt nyújtani lehet. L.
NYÚJTHATÓ.

NYÚJTÓ, (nyu-ít-ó) mn. és ín. tt. nyújtót. 1)
Aki, vagy ami nyújt. 2) Bizonyos eszközök neve,
melyek által némely testek terjedelmét, szélét hosz-
ssát nagyítani lehet, péld. konyhai fa hengerke,
sodrófa, melylyel a tésztát nyújtják, különösen lat-
kanyujtó. Szekérben nyújtónak mondják azon rudat,
mely az első tengelytől a hátnlsóig nyúlik, ezeket
egybefoglalja s igy az egész szekeret öszvetartja. A
IScs ha görbe nem volna, nyújtó lehetne. (Km.).

NYÚJTÓD, KIS—, NAGY—, erdélyi faluk
Kezdi sz.; helyr. Nyújtód-ra, —ön, —ról.

NYUJTÓDESZKA, (nyújtó-deszka) ősz. fn. Si-
mára gyalult konyhai deszka, melyen a meggyurt
tésztát sodrófával nyomkodva kinyújtják.

NYUJTÓFA, (nyujtó-fa) ősz. fn. Konyhai esz-
köz, sodrófa, melylyel a tésztát laposra nyomkodják ;
laekanyujtó.

NYÚJTOGAT, (nyu-ít-og-at) gyak. áth. m.
nyujtogat-tam, —tál, —ott, pár. nyújtogass. Gyakran,
vagy folytonosan nyújt valamit; nevezetesen : kihú-
zogat, szétnyomogat, kitcrjesztget; adogat. Nyújto-
gatni a csávából kivett bőrüket. Tésztát nyújtogatni.
Kezet, kart, •lábakat, nyakat nyújtogatni. A kömives-
nek téglát nyújtogatni. V. ö. NYÚJT.

NYUJTOGATÁS, (nyu-ít-og-at-ás) fn. tt nyuj-
togatás-t, tb. —olc, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által nyújtogatunk valamit Bőrök, hegedühúrolt, van-
nak, karok, lábak nyujtogatása. Ételek, italok nyujto-
gatása. V. ö. NYÚJTOGAT.

NYUJTÓHENGÉR, (nyújtó-henger) ősz. fn.
Általán henger, melynek forgatása által valamely
szilárd testet nyújtogatnak, péld. a pénzverő házak-
ban, melylyel az ezttstrudakat nyújtják.

NYUJTÓKALAPÁCS, (nyújtó-kalapács) öez.
fn. Kalapács, illetőleg pőröly, melylyel a tüzes vasat
hosszabbra, szélesebbre verik.

NYÜJTÓMIV, (nyujtó-miv) ősz. fa. Készület,
melylyel valamit nyújtanak, pl. két ellenkező irány-
ban forgó, 0 egymást dörzsölő henger, melyek között
a tömör vasat, ezüstöt stb. kinyújtják.

NYUJTÓPAD, (nynjtó-pad) ősz. fn. Általán
pad, melyen valamit kinyújtanak, péld. a halottat, a
felbonczolni való holttestet. Különösen a régiek kín-
padja, melyre a vádlottat fektették, hogy testét csi-

' gázzák, tagjait nyújtogassák.
NYUJTÓPÖRÖLY, (nyujtó-pőröly) ősz. fa.

Pőröly a hámorokban és kovácsmühelyekben, mely-
lyel a vasat kinyújtják. V. ö. PŐRÖLY.

NYUJTÓRÚD, (nyujtó-rud) ősz. fa. L. NYÚJ-
TÓ, 2).

NYUJTÓSZUROK, (nyújtó-szurok) ős*, fa.
{ Szurokdarab az arany- és czüstmiveseknél, melyen

az aranyat és ezüstöt nyújtják.
NYUJTÓVAS, (nyújtó-vas) ösa. fa. Eszköz vas-

ból, melylyel bizonyos testeket kinyújtanak, péld. a
szűcsök nynjtóvasa, melylyel a juhbőröket kifeszítik.

NYUJTÓZÁS, (nyu-ít-óz-ás) fa. tt nyujtótát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn az ember,
vagy más állat nyújtózik. Sok ttlés után jel étit a
nyujtótái. V. ö. NYÚJTÓZIK.

NYÚJTÓZIK, NYÚJTÓZIK, (nyu-ít-ó e-ik)
belsz. m. nyujtóz-tam, —tál, —ott, pár. nyújtottál.
Mondják emberről, v. más állatról, midőn inait, tag-
jait kifeszíti, s általán egész testét mintegy hosszabbá
teszi. Agyban, pamlagon, padon nyújtózni. Hossz*
•Ufó*, fáradság után nyujtómi. CsömSrbajtól, vagy mát
betegségtől nyújtózni. Addig nyújtózzál, meddig a ta-
karód ér. (Km.). Nyújtózva nem kéretik a kenyeret.
(Km.).

NYÚJTÓZKODÁS, (nyu-it-ó-z-kod-ás) fa. tt.
nyujtótkodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Embernek,
vagy más állatnak azon mozgása, midőn tartósan,
vagy gyakran, vagy folytonosan nyújtózik. A ct&mör
nyújtózkodás által jelenhetik. V. ö. NYÚJTÓZIK,
NYÚJTÓZKODIK.

NYÚJTÓZKODIK, (nyu-ít-ó-z-kod-ik) gyak.
belsz. m. nyujtózkod-tam, —tál, —ott. Folytonosan,
vagy tartósan nyújtózik. Ezen igében a gyakorlat,
vagy sokaság fogalma is benfoglaltatik, melyet •
középképző fe, mint átalakult gyakorlatos g fejez ki

NYUJTOZTAT, (nyu-ít-ó-z-tat) áth. m. nyuj-
tóztat-tam, —tál, —ott, pár. nyujtóetass. Azt eszközli,
hogy az állati test nyújtózzék. Különösen ám. az
állatot, vagy hulláját egész hosszában fekteti. Innen:
kinyujtúitattak valakit, ám. halotti ágyra fektették.

NYUJTÓZTATÁS, (nyu ít-ó-z-tat-ás) fa. tt
nyujtóztatás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés,
mely által valakit, vagy valamit nynjtóztataak. V. ő.
NYUJTOZTAT.

NYUJTVÁNY, (nyu-ít-va-any) fa. tt. ttyují-
vány t, tb. —ok, harm. szr. —a. 1) Azon dolog, me-
lyet valaki másnak általnyújt, általad. Máskép: nyuj-
továny.
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„Mert gyalázatos két nyujtoványa,
Melyben koczka forg és bűn leánya."

Cziiczor. (Remete Péter).
2) 1. NYÚLVÁNY.

NYÚKA, a palóczoknál ám. nyúlka vagyis
nyulacska.

NYÚL, NYÚL, (1), (nyu-ul) 8nh. m. nyúl-t.
Közelítő ragu névvel ám. kezét valami után kiter-
jeszti, hogy megfogja. Kenyérhez, palactkhot nyúlni.
Ne nyalj hoztam. Igen Ugyan nyúl hottá. Szegény
ember nem nagy úr, amije van ahhoz nyúl. (Km.).
Bele nyúlni a ttokba, ttebbe, ám. kezét beletenni.
Lenyúlni át ablakból. Kinyúlni a* ajtón. A földre le-
nyúl, hogy valamit fölvegyen. Nyúlj alább, belebb, ti-
lebb. Elemzésére és alapértelmére nézve 1. NYÚJT
alatt.

NYÚL, NYÚL, (2), fh. tt nyúl-at, harm. szr.
—a, v. —ja. Kicsinyeivé: nyulacska, palóczosan:
nyutíca, nyaka, baranyaiasan: nyutzka. 1) A kérőd-
zők neme alá tartozó emlős állat, mely a mezőkön
és erdőkben vadon él, s különösen igen nagy
félénkségéről és gyors futásáról ismeretes; fülei és
csánkjai aránylag bosszúk, farka pedig igen rövid ;
fekő ajaka hasított, szemei, melyeket álmában is
nyitva tart, előre dőlök. Szelíd fajának neve : házi
nyúl, v. tengeri nyúl. Közmondások : Aki két nyulat
Hit, egyiket tem éri; vagy : aki két nyulat hajt, egyet
te fog. Hamar ételt vet an öreg nyúl. Hol a nyúl föl-
nevekedik, ott tzeret inkább lakni. Nem azé a nyúl,
aki kergeti, hanem aki megfogja. Véletlen bokorban
gyakran nyúl fekszik. Hotttú, mint a nyúl farka. Nyu-
lat fogathat** vele, azaz: bármire ráveheted. Kvug-
ratttani a nyulat a bokorból ám. jó helyen kutatni
valamit Félékenységére vonatkoznak ezen kifejezé-
sek, és közmondások: nyúlszivu,'nyúlember,nyúlvüét;
fél, mint a nyúl; ébren v. f Hitemre alttik, mint a
nyúl; futására emlékeztetnek: kicsiny a nyúl, de
mégit megfuttatja át agarat; kiugratták a nyulat a
bokorból; fut, mint a nyúl. 2) Az állatok haskérge,
különösen a disznóké. Kivágni a dittnó nyulát; táj-
divatosán : nyúját.

A hellén ircj'w's, a latin leput, s a német
Haté siókban a futás alapfogalma rejlik; a tót ta-
jáct körülbelül ám. nyivákoló, tehát siró hangjáról
vette nevezetét. Nyelvalkotó őseink valószínűleg ezen
állatnak nyúlánk, karcsú testalkatát, vagy a futás-
ban testének előrenyűlását vették különös tekin-
tetbe, s nevét a nyúl, nyúlik igével azonosítot-
ták. Egyébiránt, hogy e szóban a továbbhaladás
alapfogalma is rejlik, erről I. NYÚJT. Ezen elem-
zéssel öszvevág a nyúl főnévnek második jelentése,
melynél fogva haskérget is jelent, melynek termé-
szete a nyulósság. Mellékfogalomban megegyezik vele
a múl ige, melynek a régi nyelvemlékek szerént ere-
deti jelentése elmegy, eltávozik (praeterit). V. ö.
MÚL.

NYÚL, NYÚL, (3), KIS—, NAGY— KÁP-
TALAN—, faluk Győnn.;helyr..Ny«H-ra,- «», ~ról.

NYULACSKA, NYULACSKA, (nyúl-acs-ka)
kies. fa. tt nyúlacská-t. Kicsi nyúl, nyúlfi.

NYÚLADOZIK, (nyu-ul-ad-oz-ik) k. m. nytí-
ladoz-tam, —tál, —ott. Egymás után többsxör
nyúlik.

NYÚLAJAK, (nyúl-ajak) ősz. fn. 1) A nyúl
nevű állatnak szájnyilasa. 2) Olyan hasított ajak,
milyen a nyúlé, péld. kinek felső ajkát fölmetszik,
annak nyúlajka van.

NYÚLAJKÚ, NYÚLAJKU, (nyúl-ajkú) ösz.mn.
Kinek felső ajka hasított, metszett, mint a nyúlé.

NYÚLALOM, (nyúl-alom) ősz. fh. A nyúlnak
rendes fekhelye, különösen fészke, hol elleni szokott.

NYÚLÁNK, NYÚLÁNK, (nyu-ul-ánk) mn. tt
nyulánk-ot. Mondják oly testről, termetről, mely
karcsú, mely könnyen nyúlik, s ezen tulajdonságá-
nál fogva valóban hosszura, vagy magasra nőtt, de
egyszersmind megvékonyodott. Nyúlánk termetű le-
gény, leány. Ellentétei: zömök, tömpe, vastag. Leg-
inkább megegyezik vele a nyulékony, mert mindket-
tőben alapfogalom a nyúlásra hajlandó képesség,
vagyis azon talajdonság, melynél fogva valami foly-
tonosan ki van nyújtva, vagy kinyújtható. Ezen alap-
fogalmat a gyakorlatos jelentésű k képző fejezi ki,
s nyúlánk eredetileg, elemezve ám. nyúlok vagy nyúl-
ék, melyből hangrend szerént lett nyulak, s n közbe-
vetéssel nyúlánk. A nynlék t irzsöke t i. nyul-é ám.
nyúló, mert nyelvünkben a részesülőnek ó S hangzója
többször é-re alakul által, s innen elemzendők az
ámé, bámé, karé, taré, csaté, máié, s több mások.
Képzésre rokonai: nyalánk (nyalék), vagy nyalok,
azaz : nyalékony ; falánk (felék, v. falók), falékony;
fulánk, azaz: furánk, mert alapértelme fúrás; szulák,
az.az: tturák (acnleus), mert szurékony. A k vég-
képző hasonlólag a tulajdonságnak sokaságát jelenti
ezekben: pofok, stemSk, ctombók, pirók stb. V. ö.
-ÁNK.

NYÚLÁNKOL, NYULÁNKOL, (nyu-ul-ánk-ol)
önh. m. nyulánkol-t, A székelyeknél ám. lassan (mint-
egy hosszúra nyúlva) dolgozik.

NYÚLÁNKOLÁS, NYULÁNKOLÁS, (nyu-ul-
ánk-ol-ás) fn. tt nyulánkolat-t, tb. — ok. Lassú dol-
gozás. V. ö. NYULÁNKOL.

NYÚLÁNKSÁG, NYULÁNKSÁG, (nyu-ul-ánk-
ság) fn. tt. nyulánkság-ot, harm. szr. —a. Testalkat-
nak, termetnek tulajdonsága, midőn nyúlánk. V. ö.
NYÚLÁNK.

NYÚLÁNKUL, NYULÁNKUL, (nyu-ul-ánk-ul)
ih. Nyúlánk módon.

NYÚLAPRÓLÉK, (nyúl aprólék) ősz. fn. Az
ételül készített nyúlnak végtagjai, és ennivaló belső
részei, zsigerei. Savanyú lével, galuskával készített
nyúlaprólék.

NYÚLÁR, v. NYULÁÉ, (nyu-ul-ár) fn. tt. nyul-
ár-t, tb. — ok. L. NYÚLÁRNYÉK.

NYÚLÁRNYÉK, NYÚLÁRNYÉK, (nyúl-ár-
nyék) ősz. fn. 1) A nyúl nevű vadnak árnyéka. 2)
Növénynem a hathímesek seregéből és egyanyások
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rendéből; csészéje nincs; bokrétája hat hasába; bo-
gyója három rekeszti. (Asparagiw). Legnevezetesb
faja: spárga nyulárnyék (asparagus officináiig); más-
kép újabb szóval: cgirág, a népnyelvben: lófark, v.
lófarkfil és klárisfü. Nevét vagy onnan vette, hogy
árnyékában a nyulak heverni szeretnek ; vagy pedig
felnyúló tulajdonságától, eredetileg: nyúlár volt, (in-
nen népnyelven fó/irt-nak is hivják), mely a közbe-
szédben nyúlárnyék-n ferdíttetett.

NYÚLÁS, NYÚLÁS, (1), (nyúl-as) mn. tt.
nyúlas-t, v. —át, tb. —ok. Nyulakkal bővelkedő, hol
nyulak laknak. Nyulat pagony, metoiég. Vannak ily
nevű helységek is. Átv. ért Balaton mellékén ám.
nyúlszivfi.

NYÚLÁS, NYÚLÁS, (2), falu Mosony m.;
KIS— , NAGY— , erdélyi faluk Kolos m.; helyr.
Nyúlas-ra, —ön, —ról.

NYÚLÁS, NYÚLÁS, (nyu-nl-ás) fn. tt. nyúlás-1,
tb. —ok, hann. szr. —a. 1) A kéznek valami után
kiterjesztése. 2) Valamely testnek nyomás, húzás,
feszítés általi meghoaszabbalása, kiterjedése.

NYÚLÁSZ, NYULÁSZ, (1), (nynl-ász) önh. m.
nyvlász-tam, —tál, —ott, pár. nyulátut. Tőrrel, pus-
kával , vagy agarakkal nyulakra vadász. Lóháton
agarakkal nyulaami.

NYULÁSZ, NYULÁSZ, (2), (nyúl-ász) fn. tt
nyulász-l, tb. —ok, hann. ssr. —a. Személy, ki nyu-
lakat vadász.

NYÚLÁSZAT, NYULÁSZAT, (nyúl-áez-at) fa.
tt nyvlátzat-ot, hann. szr. —a. A. vadászatnak azon
különös neme, midőn valaki nyulak lövésével, vagy
fogatáéival foglalkodik. Az évnek bizonyos ttakában
tilos a nyulamat.

NYÚLBÉLLÉS, (nyúl-béllés) ősz. fn. Ruha-
béllés kikészített nyúlbőrből.

NYÚLBŐR, (nyúl-bőr) ÖBZ. fa. Anyui nevű
vadnak akár nyers, akár kikészített bőre.

NYÚLCSAP A, (nyúl-csapa) ősz. fn. Nyomok
azon helyeken, hol a nyulak járni szoktak. A szán-
tott földön, hóban hamar észrevenni a nyulcsapát. A
jó vadászeb legott megszagolja a nyulcsapát.

NYÚLCSAPÁS, (nyúl-csapás) ősz. fn. Lásd
NYÚLCSAP A és v. ö. CSAPÁS.

NYÚLCSÜD, (nyúl-csttd; ősz. fa. A nyúlnak
caánkja, csülke, vagyis hátulsó lábszárcsontja. V. ö.
CSÜD.

NYÚLCZIMER, (nyúl-czimer) ősz. fa. 1) A
nyúlnak czombja. 2) Czimerül festett, vagy faragott
nyúlkép.

NYÚLDERÉK, (nyúl-derék) ősz. fn. A nyúl
nevű állat dereka, különösen ételül elkészített álla-
potban.

NYÚLÉKONY, NYULÉKONY, (nyu-nl-é-k-
ony) mn. tt. nyulékony-t, v. —át, tb. —ok. Ami ter-
mészeti miuemüségénél fogva könnyen nyúlik. A
tészta minél finomatib lisztből van, annál nyitlfkonyabb.
Az állati belek, béünírok nyulékony testek. E szóban,

valamint a rokon képzőjükben az ékony, (ékény) haj-
lamot, képességet jelent a gyökszó alapértelmének
gyakorlatára, pl. hajlékony, ami könnyen hajlik; kár-
tékony, aki kárt szokott, szeret tenni; mulélcony, ami
természeténél fogva múlandó stb.

NYÚLÉKONYAN, NYÚLÉKONYAN, (nyu-ul-
ék-ony-an) ih. Nyulékony állapotban.

NYÚLÉKONYSÁG, NYULÉKONYSÁG, (nyu-
ul-ék-ony-oág) fn. tt. nyulékonyság-ot, hann. szr. —a.
Tulajdonsága valamely testnek, melynél fogva köny-
nyen nyúlik. V. ö. NYÚLÉKONY.

NYÚLFALU, falu Vas m.; helyr. —fabt-ba,
—bán, —ból.

NYÚLFABK, (nyúl-fark) ősz fa. 1) A nyúl-
nak farka. Közmondásokban igen rövidet jelent a
maga nemében. 2) A háromhímesek seregéből és
kétanyáaok rendéből való növénynem; csészéje egy
virága, két polyváju; bokrétája két ondója; vir&gsása
fűzéres szabása. (Lagurns).

NYÚLFEK, (nyúl-fék) ősz. fn. Hely, melyen a
nyúl fekszik, vagy fekünni szokott, valamint a fekvő
nyúlnak hátrahagyott nyoma.

NYÚLFEKVÉS, (nyúl-fekvés) ősz. fa. Lásd
NYÚLFEK.

• NYÚLFI, (nyúl-fi) ősz. fa. A nyúl nevű állat-
nak magzata. Átv. gúnyos ért. félékeny, oly vitéz,
kinek bátorsága a lábába száll. Ti *y*lfiak, hová
futtok t

NYÚLFÜ, (nyúl-fü) ősz. fa. Tájdivatos nyelven
a caakkör (prenanthes) egyik faja.

NYÚLFÜL, (nyúl-fül) ősz. fa. 1) A nyúl nevi
állat füle. 2) Növényfaj a holgyomálok neméből.
(Hieracium auricula).

NYÚLFÜLFÜ, (nyúl-fül-ffi) ősz. fa. L. NYÚL-
FÜL, 2).

NYÚLFÜLHOLGYOMÁL, (nyúl-ffil-holgyo-
mái) ősz. fa. L. NYÚLFÜL.. 2).

NYULGA, (nyu-ul-og-a) fa. tt. nyiilgá-t. Gön-
czy Pál szerént (Pest megye és tájéka viránya) *
négy főbb porodások (négy főbb hí mesék) seregébe
és beczősök rendébe tartozó növénynem; beczóje
csaknem hengeres; magvai tojásdadok, vagy hosszú-
kásak. (Eracastrum). Faja: haraszt nyulga; ágas
szára felálló; levelei nyelesek; az alsók bibircsós
szőrrel bolyhasak, öblösen szárnyaltak ; karélyai ke-
rekdedek, alig fogasak; szárlevelei lassanként elkes-
kenyedő karélyuak, a legfelsők szálas lAnceásak, ko-
paszok, épélfiek ; pongyola fürtje megnyalt; virága
sárga; beczői kardhegyfiek. (Erucastram elongatum.
Diószeghinél: haraszt- káposzta, brassica elongata).

NYÚLGOMBA, (nyúl-gomba) ősz. fa. Ennivaló
gombafaj.

NYÚLGÖBECS, (nyúl-göbecs) ősz. fa. Lásd
NYÚLSERÉT.

NYÚLHÁJ, (nyúl-haj) ősz. fn. A nyúlnak háj-
féle zsírja, kövérsége.
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NYÚLHAJTÓ, (nyúl-hajtő) ősz. fa. Az úgyne-
vezett hajtóvadászaton azon személyek, kik a nyula-
kat fektéikből fölverik, s a vadaszok felé terelik.
Kikerülne belőle egy vadán, ét egy nyúlhajtó. (Km.).

NYÚLHALÓ, (nyúl-háló) ősz. fn. Vastagabb-
féle fonalokból kötött vadászható, melylyel nyulakat
fognak.

NYÚLHAMABJA, (nyúl-hamarja) ősz. fn. A
nyúl lábának csuklójában egy kis csont, vagy ináé
hús, melyről azt tartják, hogy aki megeszi, jó futó
válik belőle, minthogy a nyúl futékonyságát külpnö-
sen ennek tulajdonítják.

NYÚLHÁT, (nyúl-hát) ősz. fn. A nyúlnak háta,
gcrincze. Nagy urak kedve nyúlhálon jár. (Km.) ám.
hamar elmúlik. (Gratia magnorum leporino tergore
fertur).

NYÚLHEBEFÜ, (nyúl-here-fü) ősz. fn. Lásd
NYÚLSZAPÜKA.

NYÚLHÚS, (nyúl-hús) ősz. fn. A nyúl nevű
állat húsa, mint eledel.

NYÚLIK, NYÚLIK,(nyu-ul-ik) k. m.nyúl-lam,
— tál, —t. Valamely teát nyomás, húzás, feszítés ál-
tal hosszabbra, vagy szélesebbre terjed, vagyis törne-
gesített részei egymástól, vagy bizonyos ponttól tá-
volodó helyzetbe jönnek. Nyúlik a húr, ha csigátiák,
a bSr ha húzzák. Megnyúlt a kötél. Nyúlik a pöröly-
lyel vert ttlaet vas. Kinyúlik a fettüett nyak. Nyúlik a
bor, vagy mát hig tett, midőn megsfirfisödik, s nyál-
kássá leszen. A ttomorAfüs ágai lenyúlnak a földre,
ám. lefnggenek. Átv. ért. mondják időről, és idővel
viszony ló dologról, midőn tovább halasztódik, na-
gyobbodik. Nyúlik a por. Élete kinyúlt, messze nyúlt.
Szintén átv. ért valamely ingatlan testnek, nevezete-
sen térnek, földnek, épületnek stb. része a többinél
távolabbra terjed. Elten határnak egyik csúcsa benyú-
lik a stomttéd falu határába. Nyúlik az út. Ami há-
tunk átnyúlik a maiik uíctába. A nyúlik és nyújt kö-
zött oly viszony van, mint a rejlik és rejt, fejlik és
fejt, hajlik és hajt, oszlik és ostt, f ósdik és foszt s né-
mely rokonnemüek között. V. ö. NYÚJT.

NYÚLKA, (nyúl-ka) kicsiny, fn. tt. nyúlká-l'
Kis fiatal nyúl, süldő nyúl. Baranyaiasan: nyuttka>
palóczosan: nyaka.

NYÚLKÉK, (nyúl-kék) ősz. fn. L. DUDVA-
CSORBÓKA.

NYÚLLÁB, (nyúl-láb) ősz. fn. 1) A nyúlnak
futáéra termett lábszárai. 2) Nyúllábfü; 1. HERE-
HUBA.

NYÚLLÁBFÜ, (nyúl-léb-fü) ősz. fn. L. HE-
REHURA.

NYÚLNYOM, (nyúl-nyom) ősz. fa. A menő,
szökdécselő, vagy futó nyúl lábainak nyomai a föl-
dön, porban, havon stb. A nyúl-nyomok öszvesége:
nyúlcsapás.

NYÚLÓS, NYULÓS, (nyu-ul-ó-s) mn. tt. nyú-
lót-t, v. —a', tb. —a*. Mondják kevesbbé szilárd,
vagy épen lágyabbféle testekről, melyek igen köny-

nyen, és hosszúra nyúlnak. Különösen, nyúlós a bor,
midőn romlás által úgy megsürüsödik, hogy folyé-
konyságát elveszti, s mint a húrt húzni, nyújtani
lehet

NYÚLÓSAN, NYULÓSAN, (nyu-ul-ó-s-an) ih.
Nyúlós állapotban, vagy minőségben.

NYÚLÓSÍT, NYULÓSIT, nyu-ul-ó-s-ít) áth. m.
nyulóstí-ott, pár. —*. htn. —ni, v. —ani. Nyúlóssá
tesz valamit A nagy melegség, és tisztátalan kezelét
megnyúlóstíja a bort. V. ö. NYÚLÓS.

NYÚLÓSODÁS, NYULÓSODÁS, (nyu-ul-ó-s-
od-ás) fa. tt. nyúlótodát-t, tb. — ok, harm.-szr. —o.
Állapota valamely testnek, midőn nyúlóssá leszen.
V. ö. NYÚLÓS.

NYÚLÓSODIK, NYULÓSODIK, (nyu-ul-ó-s-
od-ik) k. m. nyúlósod-tam, —lói, —ott. Mondjak hig
természetű testekről, folyadékokról, midőn megsürü-
södnek, és nyúlósakká lesznek. V. ö. NYÚLÓS.

NYÚLÓSSÁG, NYULÓSSÁG, (nyu-ul-ó-s-ság)
fa. tt. nyúlésság-ot, harm. szr. —a. Nyúlós állapota,
vagy tulajdonsága valamely testnek. Méz nyúlós-
tága.

NYÚLPECSENYE, (nyúl-pecsenye) ősz. fn. L.
NYÚLSÜLT.

NYÚLPÉRJE, (nyúl-pérje) ősz. fa. L. REZGE,
NYÚLREKÉTTYE, (nyúl-rekettye) ősz. fn.

Növényfaj a cserjés rekettyék neméből; szára felálló,
vagy tövön megdttlt; ágai hengeresek, karczoltak,
szívósak; levelei láncsásak ; hüvelye kopasz ; más-
kép : sárga fettSfü. (Genista tinctoria).

NYÚLSALÁTA, (nyúl-saláta) ősz. fa. Lásd
CSORBÓKA.

NYÚLSÁS, (nyúl-sás) ősz. fa. A sások neme
alá tartozó növényfaj, máskép: körkörös tát (carez
ovális, v. leporina).

NYÚLSÉRÍT, (nyúl-serét) ősz. fa. Nagyobb-
féle serét, melylyel a nyulakat szokták lőni.

NYÚLSÜLT, (nyúl-sült) ősz. fn. A nyúlnak
saját módon elkészített, és sütött húsa.

NYÚLSZÁJ; NYÚLSZÁJÚ, J. NYÚLAJAK;
NYÚLAJAKÚ.

NYÚLSZAPÜKA, (nyúl-szapuka) ősz. fa. Nö-
vényfaj a szapukák neméből; levelei szárnyasak,
egyenetlenek, szőrösek; virággombja legtöbbször
kettős; virága sárga, vagy fehér; máskép : nyúlherefü.
(Anthyllis vnlneraria). V. ö. SZÁPUKA.

NYÚLSZÉM, (nyúl-szem) Ősz. fa. 1) A nyúl-
nak kidüledő szeme. Átv. ért a nyúlszemhez hasonló
emberi szem. 2) 1. NYÚLSZÉMFÜ.

NYÚLSZÉMFÜ, (nyúl-szém-fü) ősz. fn. Árnyas
helyeken termő növényfaj a cziklászok neméből,
melynek egyik faja gyógyerővel bír. (Caryophyllata
vulgáris, Geum urbannm L.).

NYÚLSZÉMÜ, v. — SZEMŰ, (nyúl-szémü) ösa.
mű. Kinek szeme olyan, mint a nyúlé, azaz, felső
szemhéja igen kicsiny, vagy hátrafelé áll, s a szemet
nem takarja be egészen} kidöledt szemű.
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NYÚLSZÍV, (nyúl-szív) ősz. fn. 1) Tulajd. ért.
a nyúl nevű állatnak szive. 2) Átv. igen félénk em-
ber, ki nyúl gyanánt a veszély legkisebb neszére
megijed, és fut.

NYÚLSZÍVÜ, v. — SZIVÜ, (nyúl-szívű) ősz.
mn. Félékeny, s a veszély neszétől is futó, gyáva.
NyúletivU katona, ki sarkával fenyegeti az ellenséget.

NYÚLSZÍVÜLEG, v. — SZIVÜLEG, (uyúl-
szivüleg) ősz. ih. Félékenyen, mint a nyúl; a ve-
szély legkisebb neszétől megijedve; gyáván; vén
banya módjára. A harc* idején nyúlmoükg viselni
magát.

NYÚLSZÍVÜSÉG, v. — SZ1VŰSÉG, (nyúl-
uzivüség) ősz. fn. Átv. ért félénkség, gyávaság; leg-
kisebb veszélytől is1 megijedő ember tulajdonsága.

NYÚLSZÖKÉS, (nyúl-szökés) ősz. fa. A nyúl-
nak sajátnemü ugrása, mely testének alkotásánál
fogva különös könnyüséggel történik.

NYÚLSZŐR, (nyúl-szőr) ősz. fn. A nyúl nevű
állatnak szőre, melyet nemezzé gyúrni, s belőle ka-
lapokat csinálni szoktak. Sima, mint a nyúlttör.
(Dugonics).

NYÚLT AGY, (nyúlt-agy) ősz. fa. Boncr tanban,
az agynak hosszabbra kinyúló része. (Medulla ob-
longata).

NYÚLTETEM, (nyúl-tetem) ősz. fa. Tulajdon
ért. a nyúlnak teteme, különösen csontjai. Átv. ért.
csomós kinövés a szarvasmarhák lábszárain.

NYÚLVADÁSZAT, (nyúl-vadászat) ősz. fa. L.
NYÚLÁSZAT.

NYÚLVÁNY, (nyu-nl-va-any) fa. tt. nyúlványt,
Üt. —ok, harm. szr. —a. 1) Minden ami valamiből
ki vagy előnyúlik, milyen általában valaminek a
nyele is. 2) Boncztani ért. valamely csontnak túl-
növő, és kiálló része (Processus, apophysis).

NYÚLZSÍR, (nyúl-zsír) ősz. fa. A nyúlnak háj-
féle kövérsége.

NYURGA, (nyu-r-g-a) mn. tt. nyurgá-t. Nyúlánk
karcsú, vékony, illetőleg sovány. Nyurga nyak. Alap-
értelménél fogva valószínűen nyulga a nyúlik, nyúlog
igétől, melyből lett részesülő nyiüoga, nyulga ; az l
t i. átalakult r-ré, mint bollánkotik botrdnkotik, botol-
tál botorkál, isméi itmér stb.

NYUSTYA, falu Gömör m.; helyr. Nyttstyá-ra,
—n, —ról.

NYUSZKA, (nyu-nsz-ka) fa. tt. nyuszká-t. Ba-
ranyai tájbeszédben ám. nyulacska.

NYUSZT, fn. tt. nyustt-ot, harm. uzr. —ja. A
nyeet nevű állatok egyik faja, mely a maga nemében
nemesebb, és finomabb szőrű. (Mustela zybelina, zo-
boles). Van közönséges, kanadai, és nyestnyuttt. V.
ö. NYEST. Mind a nyuszt, mind a nyest elemzésére
nézve cuak véleményeket állíthatunk föl. Hasonlók a
latin mustela szó gyökéhez, mi szerént az m átalakult
n v. ny hangokká, mint a mandragora nadragula, má-
trix nádra, metpilum naspolya szókban.

Talán eredetileg nyu», nyes, rokonok testal-
katásukra nézve a karcsú, nyúlánk termetű nyúlhoz,
mely Baranyában kicsinyeive: nyuttka.. Ide tartozik
a nyírei is ; elemezve: nyék*, vastag hangon: nyolc*,
nytilcz, azaz : nyúló* testű.

NYUSZTMENYÉT, (nyuszt-menyét) ösx. fa.
így nevezik a közönséges nyusztot.

NYÚT, köznépiesen kiejtve ám. nyújt.
NYUVAD, (nyu-v-ad) önh. m. nyuvad-tam,

— tál, —t. v. — ott. Székelyeknél divatozó ige, s
ám. a torkon akadt csonttól megfulad. Mondják tűz-
ről is, hogy nyuvadozva ég, midőn a ráhányt holmi
nyers forgács elnyomja a lángját, s mintegy meg-
fojtja. A vizbe haló emberről nem mondják, hogy
megnyuvad, bánom: megfúl, vizbefdl. Mind a itytt-
vad, mind a fül gyöke az erőködéa hangját utánoz-
za, nevezetesen amaz a lélekzet kinyomására, emez
favásra vonatkozik, és így rokonok a nyom és/ü
igékhez.

NYUVADÁS, (nyn-v-ad-ás) fa. tt. nyuoadás-t,
tb. —ok. Állapot, midőn valaki, v. valami nyuvad.

NYUVADOZ, (nyu-v-ad-oz) önh. m. nytwadot-
tam, —tál, —ott. Egymás után többször, vagy foly-
tonosan nynvad.

NYUVADOZÁS, (nyu-v-ad-oz-ás) fa. tt. nyii-
vadozás-t, tb. —ok. Állapot, midőn valaki, v. valami
nyuvadoz.

NYUVASZT, (nyu-v-asz-t) áth. m. nyuvassi-ott,
pár. nyuvaszsz, htn. —m, v. — aní. Eszközli, hogy
valaki, vagy valami nyuvadjon. A torkon akadt etont
megnyuvasttja át embert. A Öltét rárakott nyirkot fá-
val elnyuvasttani. V. ö. NYUVAD.

NYUVASZTÁS, (nyu-v-asz-t-ás) fa. tt nyuoait-
tái-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valakit, v. valamit
nyuvasztanak.

NYÚZ, (nyú-z v. nyu-oz) áth. m. nyút-tam, —tál,
— ott, pár.—c. Az állatnak bőrét lehúzza. DSglSU lovat,
Vkröt, macskát, nyulat, kutyát, Ürgét nyitni. Kiált,
ordít, mintha nyírnák. (Km.). Meg sem fogta a rókát,
már is nyútta. (Km.). Átv. valamit, nevezetesen húst
életlen késsel nyiszál, szétazakgat Ne nyúzd ott a
ttíUet, hanem metéld szépen. Szinte átv. fosztogat, ke-
gyetlenül sarczol valakit. A zsaroló titttek régente
nyútták a szegény embert. Továbbá valamely dolgot
húzvon, minden oldalról forgat, fakgat. A rótt leliSL
Ügyvéd nyúzta a pert. Mindig ott át egy nótát nyílttá.

Ezen igében, mint jelentései mutatják, alapfo-
galom a folytonos húzásvonás, mely által a testnek
részei, vagy takarói egymástól eltávolíttatnak, miért
gyöke nyu v. nyo, rokon a nyúlik, nyújt igék gyöké-
vel; s a z képző folytonosságra, vagy gyakorlatra
mutat, mint a ráz, fűt, üt, cserét, botot, hámot, hé-
jai stb. igékben. V. ö. NYÚJT.

NYÚZÁR, NYÚZÁR, (nyú-z-ár) fa. tt. nyútár-t,
tb. —ok, harm. szr. —a, v. —ja. l) Gyepmester, ki
& dögöket nyúzza; s gúnyosan, ügyetlen hentes, mé-
száros, ki a húst inkább nyiszálja, marczangolja,
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mint vágja. 2) Átv. személy, ki másokat fosztogat,
zsarol, sarccol; huzavona ember. Ti szegények nyuzá-
rai. Némely vendéglőtök valódi nyuzárok. 3) Szabó D.
szerént annyi is, mint nyuzga.

NYIJZÁS, NYUZÁS, (nyú-z-ás) fn. tt. nyútás-t,
tb. —ok, barm. szr. —a. 1) Az állat bőrének lehn-
zása. 2) Átv. fosztogatás, zsarolás, sarczolás, hozás-
vonás. V. ö. NYÚZ.

NYUZGA, (nyu-z-og-a) mn. tt. nytagá-t. 1) So-
vány, hitvány, nápicz termetű. Nyuzga gyermek. 2)
Minthogy az ily nápiczság gyakran testi gyengeség-
gel, idegek ingerlékenységével párosai, innen jelent
kényeskedőt, kinek minden érintés, bántalom fájni
szokott, mázna. Szabó D. szerént különösen arról
mondják, aki magánál erősebbe kap, kötelődzik.
Ezen ,nyuzga' szónak törzsöké az elavult nyuzog,
melyből lett részesülő nyutogó, ttyuzoga, nyuzga, mint
fürtig, fUrügS, fürge ; bugyog, bugyogó, bugyoga; eső-
rVg, csörögő, csSröge, esörge; czineg cúnege; ballag
balga, stb. Alapértelemre rokon a nyúlik nyújt igék-
hez, minthogy a nyuzga is nyúlánk termetű, de egy-
szersmind gyönge ; továbbá: mivel a nyuzgaféle so-
vány olyan, mintha lehúzták volna róla a bőrt, vagy
húst, tehát közvetlenül rokon a ,nyúz' igéhez.

NYUZGASÁG, (nyu-z-og-a-ság) fn. tt. nyiaga-
ság-ot. Nyuzga tulajdonság, vagy állapot.

NYÚZHÁRTYA, (nyúz-hártya) ősz. fn. Sejt-
szövetes hártya a lenyúzott bőrön ; különösen a tök-
zacskó ilyetén hártyája.

NYÚZÓ, NYÚZÓ, (nyú-z-ó) fn. tt. nyúzó-t. L.
NYÚZÁR, 1).

NYÚZÓ- v. NYUZÓGÉBICS, (nyúzó-gébics)
ősz. fn. Ragadozó madárfaj a gébicsek neméből, mely
a zsákmányul fogott apró madarakat széttépi. (La-
nins excubitor).

NYÚZÓ- v. NYUZÓHELY, (nyiízó-hely) ősz.
fn. Hely, hol a dögöket nyozzák.

NYÚZÓ- v. NYUZOTALIGA, (nyűzó-taliga)
ősz. fn. Gyepmester taligája.

NYÚZOTT, NYÚZOTT, (nyú-z-ott) mn. tt.
nyúzott-at. Aminek lenyúzták a bőrét. Nyúzott lódifg.
Nyúzott ludat sütni. Nyúzott hús a barkóknál vágott
hits, marhahús.

NYU, (1) áth. ragozva: nyUvSk, nyílta, nyUvtlnk,
nyüttfk, nyünek; elsőm.: nytivék; másod m.: —tt,
htn. —ni; részesülő: nytíoö. 1) Tövestül kitép, ki-
uakaszt valamit. Mondják a mai általános nyelvben
különösen kenderről, lenről, s néha más növényekről
is. A virágot kendert egy hónappal előbb szokták nyü-
ni, mint a magvasat. A vélemény kSzSl kinyitni a gazt.
Régibb iratokban eléjön egyébről is. „Nyüni kezdé
az ő vön fején való baját" (Nádor-codex). 2) Vise-
lés által valamely ruhaneműt elszakgat. Kinyílni a
csizmát, nadrágot. Módosítva: ny8, tájdivatosan:
nySL Alapértelménél fogva ezen ige rokon a nyúz,
nyúl, nyújt igékhez, minthogy a nyűvés, húzás-vonás,
éa fosztás által megy végbe, mi szerént nyit ám. a
vastag hangú nyú. V. 8. NYU, fn.

>. »AOT MÓTÍR TV KrtT,

NYU, (2) fn. tt. nyllv-et, harm. szr. —e. Féreg,
mely leginkább a rohadásnak, erjedésnek indult ál-
lati testben, nevezetesen állott húsban, toyábbá nö-
vények terményeiben, a gyümölcsökben stb. fejlik
ki, mit máskép némely tájakon fadfeocc-nak, pondró-
nak neveznek. Nagy melegségben hamar nyüoek esnek
a húsba. Néha a disznókat igen meglepik a nyUvek. A
sajtban idővel megterem a nyií. Más kiejtéssel nyí, v.
nylv. Szélesb ért mindenféle féreg, mely az állatok-
ban és növényekben terem, különösen a tetüféle fér-
gek. Legvalószínűbb, hogy a magyar ezen állatnemet
élénk mozgékonyságáról nevezte el, miért szárma-
zéka nyühelödik s talán nyüzsög is, ám. nyűvek mód-
jára mozog, nyugtalankodik; mi szerént legegysze-
rűbb alaphangja azon fi, vagy i volna (uyű, nyí,
nyív), mely nagy szónemzetségben mozgásra vonat-
kozik, milyenek : i-cd i-eszt, azaz: valamely veszély
érzetétől mozgásba jő, megrázkódik, vagy mást meg-
rázkódtat; iá, v. y, hajlítható, mozgatható eszköz;
iezfg, izeg, izog, ideg, idiS, idegen, i-Sn (jön), i-ut, jut,
igtat, illan, inog, izseg, pizteg, iszamodik stb.; az it-re
vonatkozva pedig üget, űz, ügy, ügyekezik stb. Ez
elemzés szerént az ny nyomatékos előtét, mint
több egyebekben. — Hasonló, t i. mozgásra vonat-
kozó fogalmi rokonság látszik a magyar féreg és
fireg, féreg, fürüg, továbbá a latin vermit és vergo,
verto gyökeik között V. ö. I, gyökelem.

NYÜFÉSZÉK, (nyű-fészék) ősz. fn. Test, vagy
testrész, melyben nyűvek teremnek, és hemzsegnek,
péld. a párlott, rohadó alfél a disznóban, lóban,
vagy a fejen lévő varak. Átv. gúnyos ért. nyűvés,
tetves ember, mint: tetüfeszek. baUtafészek.

NYÜFÜ, (nyű-fű) ősz. fn. Növényfaj a tarsó-
kák neméből; táskái kerekek, alsóbb levelei hosszú-
dadok , fogasak, kopaszak, a felsők dárdaformák,
szárölelők ; máskép : nagy borsocska, temondád, vad-
mustár. (Thlaspi arvense. L.). V. ö. TARSÓKA.

NYŰG, fn. tt. nyűg-öt, v. nyüg-öt, harm. szr. — e,
v. —jé. Szőrből, vagy kenderből csinált kőtélféle
eszköz, mely által a mezőre vitt lovakat egyenként,
vagy kettesével alsó lábszáraiknál fogva megkötik, mi
fapeczek által történik. Hasonló hozzá, de anyagra
különbözik tőle: béka, v. békló, mely lánczból, és
vaspereczből áll, és bezárható. Nyűgöt lenni a lovak
lábára. A nyűg nem menti meg a Most. (Km.). Innen
átv. ért. nyűgnek mondják a baromfiak lábaira teke-
rödzö pozdorját, továbbá: mindenféle aprólékos aka-
dályt, mely a szabad mozgást, cselekvést hátráltatja;
valamint azon o.nbert is, ki másnak alkalmatlan, kit
magáról le nőm lehet rázni, péld. nyűgnek mondja
az anya az oly gyermeket, ki mindig rajta csűgg, kitől
sehová sem távozhatik. Némely vendég, látogató va-
lódi nyűg. A hajózásban oly kötél, mely egy mási-
kat, vagy bármit egyebet valamihez közelebb tart,
ilyen például az őrfán&l az, mely a lovaskötelet eh-
hez foglalja. (Bremse. Kenessey A.).

Hangra *-s i-rtelemre nézve legrokonabb nyílét
Ü3
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szóhoz; a mennyiben ez gorombább, vagy erősebb
fonalat is jelent. V. ö. NYÜST.

NYÜGCSAT, (nyűg-csat) ősz. fn. L. NYUGVÁS.
NYÜGÉR, (nyűg-ér) ősz. fn. Nyűgtől megvas-

tagodott ér a ló lábszárán.
NYÜGÖLŐDÉS, NYÜGÖLÖDÉS, NYÜGLÖ-

DÉS, (nyüg-öl-ő-d-és) fn. tt. nyügöMdés-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Átv. ért. alkalmatlankodás, mely mást
valamiben akadályoz, s mintegy lenyűgözve tart.

NYÜGÖLŐDIK, NYÜGÖLÖDIK, NYŰGLŐ-
DIK, (nyűg-öl-ő-d-ik) belsz. m. nytigSlöd- v. nyűglőd-
tem, — tél, —m. Oly emberről moudják, ki másnak
alkalmatlankodik, folytonosan hátráltatja, akadályoz-
za valamiben; ki embertársának terhére van, péld.
a szüntelenül anyján csüggö gyermek, a kelletlen
vendég stb.

NYŰGÖS, NYŰGÖS, (nyüg-ös) mn. tt. nyügös-t,
v. —ét, tb. — ék. 1) Minek lábai nyűggel vaunak
megkötve. A nyügOt ló it bemegy a tilosba. A ttyligO*
ló hamar megbotlik. 2) Átv. alkalmatlan, másnak nya-
kán ülő.

NYÜGÖSKÖDÉS, NYÜGÖSKÖDIK, 1. NYÜ-
GÖLÖDÉS, NYÜGÖLÖDIK.

NYŰGÖZ, NYŰGÖZ, áth. m. nyUglíz-tem, —tél,
—Ott, pár. — t. Nyűggel öszveköt. A legelőre vitt
lovakat megnyügötni.

NYÜGÖZÉS, NYÜGÖZÉS, (nyüg-öz-és) fn. tt.
nyUgöxét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. A ló lábainak
nyűgbe tevése, nyűggel öszvekötése.

NYUGVÁS, (nyűg-vas) ősz. fn. Vasból való
perecz, karika a nyűgnek két végén, melyet a lá-
bakra csatolnak ; továbbá a rabok lábait öszvekötő
láncznak pereczei. V. ö. NYŰG.

NYÜHELŐDIK, 1. NYIHELÖDIK.
NYÜNY, v. NYÜNNY, természeti hang nytt-

nyög, v. nyUnnyög szóban.
NYŰNNYÖG, (nyünny-ög) önh. m. nyilnnyOg-

tem, —tél, —ölt. Orron kinyomott tompa nyttny han-
gon s értelmetlenül szól. Rokon hozzá : dttnnySg.

NYÜN NYÖGÉS, (nyünny-ög-és) fn. tt. nyUnnyö-
géi-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Orrhangon szólás.

NYÜNYÖG , (nyünyög), NYÜNYÖGÉS,
(nyiiny-ög-és), 1. NYŰNNYÖG, NYÜNNYÖGÉS.

NYÜRR, a seregély nevű madár hangja és nytir-
rOg szó gyöke. Hasonló a crir szinte madár hanghoz.

NYÜRRÖG, (nyürr-ög) önh. m. nyürrög-tem,
— tél, —Ott. Mondják különösen a seregélymadár-
nak fiáról, midőn t.j/Urr-fólc hangon szól, cseveg.

NYÜRRÖGÉS, (nyürr-ög-és) fn. tt. nyürrOgét-t,
tb. —ék. A seregélynek nyiirr-féle hangon szólása,
csevegése.

NYl S, 1. NYÜZS.
NYÜSGÉS, 1. NYÜZSGÉS.
NYÜSGETEG, (nyü-s-g-et-eg) mn. tt. nyUege-

íeg-ét. Nyughatatlan, szüntelen mozgó, nyüsgölődő.
Törzsöké nyttsöp, vagy nytlzsOg, melyből lett nyüt-
ged, nytlsgedeg, nyiltgeteg, mint forog forgatag, her-
vad hervut-ig, csörög csörgeteg, és sok mások.
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NYÜSGÖLÖDIK, 1. NYÜZSGÖLÖDIK.
NYÜSKÖTÖL, (nyüs-őg-öt-öl, v. nyü*-ög-öd-öl)

önh. m. nyUtkOtOl-t. L. NYÜSZKÖTÖL.
NYÜSÖG, l. NYÜZSÖG.
NYÜST, fn. tt. nyUft-öt, harm. szr. —jé. 1)

Dunán túl, nevezetesen Balaton vidékén, kódból,
csepüből font gorombábbféle fonal, holmit zsineg
gyanánt öszvekötni való; nyüstfonal, kiilönböztetáeül
a nötz- vagy nálafonaltól. 2) A csizmadiák erősebb-
neinü fonala, némely tájakon totósán: dratyva. 3) A
takácsoknál a szövőszékben azou vastag fonalak,
melyekbe a mellékfonalakat eresztik, s melyek a
borda járásához képest ide-oda mozognak, izegnek.
4) Némely tájakon uyüstnek mondják a felhúzott
fonalaknak azon részét, mely a vászon végén rojt
gyanánt megmarad.

Eredeti jelentésére részint rokon a nyű igéhez,
minthogy a nytitt (nyűs, nyüttes) némely jelentései-
ben tulajdonkép ám. kártolás, gerebenezés által el-
nyűtt kóczból készttett fonal; részint származtatha-
tik nyüe, v. nyütt gyöktől is, minthogy kivált a sző-
vőszéki nyüst mindig nyüzsög, vagyis ide-oda izeg-
mozog; egyébiránt rendszerént óz is vastagabb fo-
nalból van készitve.

NYÜSTÖL, (nyüst-öl) önh. m. nyllttOl-t. Szé-
kely tájszólás szerént ám. ki s be lót-fát, sátrat.
Átv. értelmű ige, a takácsok nyiistétó'l, valamint t. i.
a bordában a nyüst ide-oda jár, hasonlóan tesz a
nyüstölő személy.

NYÜSTÖLÉS, (nyüst-öl-és) fn. tt nyitit&é+t,
tb. —ék, barm. szr. —e. Lótás-futás, satratás.

NYÜSZKÖTÖL, (nyűs-ög-öt-öl) önh. m. nylttt-
kölSl-t. Nyugtalanul hánykolódik. Y. ö. NYÜZSÖG.

NYÜSZÖG, NYÜSZÖRÖG, lásd NYÖSZÖG,
NYÖSZÖRÖG.

NYÜSZÜASSZONY, (nyűszü- tant: nőszű- T.
nőszi-asszony) ősz. fn. A székelyeknél ám. nyoizo-
lyóasszony; 1. ezt.

NYÜSZÜLEÁNY, (nyűszű- azaz : nőszű- vagy
nőszi-leáuy) ősz. fn. A székelyeknél ám. nyoszolyó-
leány; 1. ezt.

NYÜSZÜPOGÁCSA, (nőszű- vagy nfezi-pogá-
csa) ősz. fn. Lakodalmi pogácsa.

NYÜTT, (nytt-tt) mn. tt nytitt-et. 1) Kitépett,
gyökerestül kiszakított. Xyütt kender, Un. 2) Kopott,
viselt, szakgatott, elmállott Nytitl ctiima, tíng, nadrág,
L. NYU, ige.

NYÜV, 1. NYU, fn.
NYÜVED, (1), falu Bihar m.; helyr. Xyttotd-

re, —én, —r8l.
NYÜVED, (2), (nyü-v-ed) önh. m. *yVved-t«m,

— tél, -t, v. —étt. Viselés, dörzsölés által elszakad,
elkopik. Mondják különösen ruhanemüekről. A nJta
térden ét konyakon leghamarabb elnyüved.

NYŰVEDÉS, (nyü-v-ed-és) fn. tt nyüvedét-t,
tb. —ék, harm. szr. —«. Ruha elszakadása, elkopáaa
a viselésben.
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NYÜVE8, NYŰVES, (nyü-v-es) mn. tt. nyOvet-t,
v. — ét, tb. — ék. Amiben nyüvek vannak, teremnek.
Nytivet dittno. Nyüvet hút, tájt. V. ö. NYU, fn.

NYŰVÉS, NYÜVÉS, (nyü-v-és) fh.tt. nytoét-t,
tb. — ék, hann. úr. — e. Bizonyos növénynek, neve-
zetesen kendernek, lennek gyökerestől való kilépése.
Átv. őrt. szakgatás, koptatás, viselés általi elmállis.
CtitmanyVvée. V. ö. NYU, ige.

NYÜVESÉDÉS, NYÜVESÉDÉS, (nyü-v es-éd-
és) fii. tt nyüvesédét-t, tb. — ék, harm. s«r. — e. Ál-
lapotváltozás, midőn valamely testből nyüvek fejlőd-
nek ki.

NYÜVESÉD1K, NYÜVESÉD1K, (nytt-v-es-éd-
ik) k. m. nyüveted-tem, —tél, —étt. Nyüvek teremnek
benne, nyüvek lepik el. A* avas etalonná, a régi tájt
megnyitvetedik.

NYÜVESÍT, NYŰVESIT, (nyü-v-es-ít) áth. m.
nyüvettí-étt, pár. — «, htn. — ni, v. — eni. Ny ü vesse
tesz, eszközli, hogy nyüvek teremjenek, lakjanak
benne. A nagy melegség megnyttveitíi a húst.

NYÜVESTÉN, a székelyeknél ám. nyöstény,
vagyis nőstény.

NYÜVÉSZ, NYÜVÉSZ, (nyü-v-ész) fn. tt. nytt-
vétt-t, tb. —ék, harm. szr. — e. Általán állat, mely
nyttveket fog, és eszik ; különösen nyfivekkel élő
nyugotindiai madárfaj. (Crotophagon).

NYÜZS, természeti hangutánzó gyöknek lát-
szik nyüzsög szóban és származékaiban ; s alapfoga-
lom benne az izgés, mozgás. Némelyek véleménye
szerént már a ,nyfi' főnévtől származott törzs volna,
t. i. nyüt, azaz : nyüvet.

NYÜZZÖG, (nyüzz-ög) gyak. önh. m. nyüttSg-
ttm, — tél, — ott. Érthetetlen orrhangon, vagy dttn-
nyögve szól.

NYÜZZÖGÉS, (nyüzz-ög-és) fn. tt. ny<U*Sgé>-t,
tb. —ék. DUnnyögve beszélés.

NYÜZSGÉS, 1. NYÜZSÖGÉS.
NYÜZ8GETEG, (nyüzs-ög-et-eg) ran. tt. nyüt-

geteg-ét. Aki, vagy ami nyüzsgölődni szokott.
NYÜZ8GÖLÖDÉS , (nyözs-ög-öl-ő-d-és) , lásd

NYÜZSÖGÉS.
NYÜZ8GÖLÖDIK, (nyüzs-ög-öl-ő-dik) k. múlt :

nyVttgSl8d-tem, —tél, —ott. L. NYÜZSÖG.
NYÜZSÖG, (nyüzs-ög) gyak. önh. m. vyUttSg-

ttm, —tél, —Vtt, v. nyüugSU, hta. —ni, v. nyVtsgeni.
Nyüvek módjára ireg-mozog. Mondják sűrűén tolongó,
szüntelen mozgásban levő ember, vagy állatseregröl.
NyÜMtög a tok nép. Rokonai : hcmtteg, itteg, piueg.

NYÜZSÖGÉS, (nyüzs-ög-és) fn. tt nyiUtögét-t,
tb. — ék, harm. szr. —e. liegés, mozgás.

AJ NT-ben v»n 1142

o
0, (1), kisded alakban o, huszonnegyedik betű a

magyar ábéciében, g az önhangzók sorában nyolcza-
dik. Rövid vastag vagy mély bang, mely a zárt a és

u kösött, mintegy középhelyet foglal, honnan ezek-
kel különféle tájejtés szerént némely szavakban vál-
takozik, mint: adu, odú, udu ; avat, ovat; bagár,
bogár,bvgár; baglya, boglya, buglya ; tattfá, totttí,tűt*-
Icol; taliga, taliga ; alt, oltv. altit; nőt, nu»; orcta, áros ;

' stb. sőt az a-u egybeolvadásából igen gyakran hosszú
' 6 válik pl. monda-uk lesz mondák, mondana-uk lesz
i mondanák. Mint vastaghangunak hangrendi párhu-
; ram bán a vékonybangu ö felel meg, és pedig a) tna-
; gukban a törzsszókban, mint: ont, önt; omol, ttmtil;
1 gomb, gömb ; gombolyag, gSmbtilyeg ; göndör, göndör ;

csomóitól, csöm'ófzöl; b) a képzőkben részint 6 pl.
' nyaf-oj, nyöf-fy ; f (\a-okol, tünd-öfcöi; kap-£od, köp-
j kSd ; részint (e, é, é, s vékony t után) zárt é, p. esd-
! ékéi, cnp-kéd, stb. c) a ragozásban szinte: ház-on,
j kert-on, öbl-ífn ; fal-Aoc, kert-Aez, öböl-Aö«; Kolosvár-
j ott, Pécs-étt, Győr-ö«; száz-wior, egy-szer, öt-stOr;
l áll-o^, kel-a-, ül-ö/t; ÍU-tok, kel-íék, ü\-tök stb. Lásd
| Élőbeszéd 51—53 11. A szók végén nem fordul elé,
l kivévén a sürgetést, hajtást, nógatást jelentő cto!
l no l tó ! indulatszókban.
; Mint gömbölyű ajakkal ejtett hang nagy számú
! gyökök alaphangzója , melyek valami gömbölyűt,
> kerekdedet jelentenek, mint: 606, boboresó, boctkó,
i bőd, bodor, bogy, bogyó, mogyoró, boka, gomb, gomba
i stb. stb. L. Élőbeszéd 58, 59. 11.

O, (2), távolra mutató gyökhang,mely (pl. o-da,
j o-ly, o-tt, o-n-n-at stb.) mint a közeire mutató i hang-
nak (i-de, i-ly, i-tt, i-n-n-et stb. szókban) ellentéte, a

' maga nemében sajátságos és más nyelveket tekintve
j hasonlíthatlan példáit mutatja a legegyszerűbb szó-
| származtatásnak. Viszonyban áll vele az előleges
l kérdő hó, mint gyök, melynek származékai: a helyre
l vonatkozó ho-v-at ho-lt v. ho-n f és ho-nn-an t to-
vábbá a móddal viszony ló ho-gy f v. ho-gy-an t és a
minőségi ho-ly t v. ho-ly-an f mely a palóczoknál, a
Hegyalján és a barkóknál divatozik, az országos
mily v. milyen értelmében. A távolra mutató o-val
rokon jelentésű a mutató a, valamint a közeit mutató

| t-nek rokona a mutató e, melyek nagyobb nyomatos-
; ság végett m toldalékkal előtétet, n toldalékkal pe-
', dig, vagy néha a nélkül ntótétet képeznek, mi a kö-
• vetkező öszveállításból kitetszik:

Hova t Felelet: oda, v. oda a, v. amoda, v.
, amoda a, t i. távolhelyre; ide, v. ide e, v. emide, v.
: emide e, t. i. közel helyre.

Hol, v. hon t Felelet: ott, v. ott a, v. amott a,
< v. amotlan, t. i. távol helyen; itt, v. itt e, v. emut e,
i v. emiiten, t. i. közel helyen; így ahol, ahon; és ihol,
\ ihon.

Honnan f Felelet: onnan, v. onnan a, v. amon-
| tton, v. amonnan a ; módosítva, honnét t Felelet: ön-
• néí, onnét a, amonnét, amonnét a; tájdivatosan van :
i onnand, onnant, onnajd, távol helyről; innen, innen e,

eminnen, eminnen e ; módosítva : innét, innét e, emin-
[ nét. eminnét e, tájdivatosan: innend, inneni, innejd,

közel helyről.
68»
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Hogy, v. hogyan t Felelet: ógy, mely a nyelv-
szokás szerént úgy, melyből úgy a, ugyan, amúgy a, '
antúgyan, vagyis ama tárol levőnek módjára; így,
fyy «> tyyen> emigy e, emigyen, v. imígy e, imigyen, '
eme közel levőnek módja szerént. i

Holy v. holyan f Felelet: oly, v. oly a, v. olyan,
v. amoly, v. amo/y a, v. amolyan, azaz: bizonyos tű- •
lajdonságra ama távollevőhöz hasonló; ily, v. ily e,
v. %«n, v. emily, imily, v. mt/y e, imtly e, v. emilyen,
imilyen, azaz: eme közel levőhöz hasonló. Ezen ösz-
veállítisból kitűnik, hogy az o és a a fennemlített
határzókban a helynek távolságára, az t pedig és e

annak közelségérc vonatkoznak, azon különbséggel,
hogy az o és t képzőket vesznek fel, s kijelölik az
alapfogalmat, az a és « pedig inkább csak egyszerű
rámutatást jelentenek, egyébiránt megtoldva ezek is
használtatnak : ás, ét; az a, ét e ; ama, eme ; amaz,
emez ; ómat a, emez e ; azon, ezen ; amazon, emezen
szókban.

O, (3), iudulatszó, 1. Ó, úidulatszó.
0., a rövidítésekben ám. olvasd; apénzszámí-

tásokhál: osztrák, pl. o. é. osztrák értékű, vagy osz-
trák értékben.

—0, középképző, vagy közbeszúrt segédhaugzó,
a) oly szcmélyragos főnevek többesszámu második
személyében, melyek többesszámban ok ragot vesznek
fel, pl. folt, folt-ok, f olt-o-tok (folt-tok helyett) ; gond,
gond-ok, gond-o-tok (gond-tok helyett); hátit, hant-ok,
hant-o-tok (=bant-tok) ; ok, ok-ok, ok-o-tok (ok-tok);
Átír, húr-ok, húr-o-tok (húr-tok). Ezen szabályt köve-
tik az ok, ék, ék, Ok többcsragu nevek, az illető hang-
zóikra nézve, pl. hát, ház-ok, ház a-tok; kép, kép-ek,
kép-e-ték; szem, szem-ék, szém-é-ték ; kert, kert-ék,
kert-é-tek; ököl, öltl-ök, ökl-ö-tök; csűr, csűrök, cs&r-ÍS-
tök. b) Oly jclenidőbcli igék többesszáunu második
személyében, melynek törzse két mássalhangzóval
végződik, mint: áld, áld-o-tok, (áld-tok); olt, olt-o-
lok, (ölt-tok); irt, irt-o-tok, (irt-tok); szalaszt, sza-
laszt-o-lok, (szalaszt-tok) ; fogyaszt, fogyaszt-o-tok,
(fogyaszt tok). Ezen o-nak a vékonyhangu igékben
é vagy ö felel meg, pl. rejt, rejt-é-tek; kezd, kecd-é-
ték; dönt, dönt-ö-tök; küzd, kUzd-ö-tök; ereszt, ereszt-
é ték; füroszt, fürömt-S-tök. c) Néha márvány nővkép-
zök előtt, pl. tart-o-mány, hagy-o-mány, tud-o-mány,
ing-o-vátiy, irt-o-vány ; de a vékony hanguakbtin min-
denkor n y i l t c : slll-e-ntény, IcUld-e-méiiy, lel-c-méiiy,
vél-e-mény, lel-e-vétty, jöv-e-aíny stb.

OBÁD, falu Tcines ui.; helyr. Obád-on, — rá,
— ről,

OBER8IA, falu Arad ín.; hclyr. Obersián,
— rá, — rál.

OBON, fn. tt. obon-t, tb. —öle, barin. szr. —ja.
A gyógyszerészek sulymérlegéu ám. a fontnak tizen-
ketted része, vagyis két lat. (Uncia). Alkalmasint a
hellcu-latin obulus módosulata, mely a latin szótár-
irók szoréut kisebbféle súlyt is jelentett. „Basilius
Fttbcr Thesaurus"-ában siliqita szó alatl találjuk:

Drachma cotistat süiquit X ét VIII (— 18), ét terű-
pulus est ex sUiquit VI, ét oboliu ex III.

ÓBORNAK, puszta Szála m.; helyr. Obornak-
on, —ró, —ról.

OBROVÁCZ, falu Bács m.; helyr. Obrováct-on
— rá, —ról.

OBSIT, (a német „Ab8chiedu-ból módosítva)
fn. tt. obiU-ot, barna. szr. —ja. A kiszolgált katonA-
nak adatni szokott elbocsátó levél, elbocsátvány.

OBSITOS, (obsit-os) mn. és fn. tt obtifoi-t, tb.
— o*,midőn fii. —ok. Obsittal elbocsátott katona.V. ö.
OBSIT.

ÖCS, (1), elavult vagy elvont gyöke a) oetmány
szónak és származékainak; b) oe»ó, oetú, oetódik
szóknak.

ÖCS, (2), falu Zaránd m.; helyr. Oct-ra, —ön,
—ról.

— ÖCS, kicsinyítő képző, pl. bod-oct, lap-ocr
ka, bot-ocs-ka stb. szókban, hangrendbe* alkalmaz-
kodva : ács, ecs, ées, Öcs, pl. ur-act, kSv-fcs, stb. 1.
—ÁCS, képző.

OCSARD, falu Baranya m.; helyr. Oesárd-ra,
— ön, —ról.

OCSISOR, falu Zaránd m.; helyr. Octisor-ra,
—ön, —ról.

OCSKÓ, falu Nyitra m.; helyr. Octkó rá, — n,
—ról.

OCSMÁNY, (ocs-mány) mn. tt. octmány-t, tb.
—ok. 1) Külsejére nézve undorító, utálatos, gyo-
morkcverő, különösen : a látó, vagy szagló érzékeket
visszataszító. Ocsmány varaibéka, okádék. Octmány
bűz. Ganajtól, takonytól ocsmány ruha. 2) Erkölcsi
érzelmet sértő. Ocsmány beuédtk, káromkodások.
Ocsmány fajtalankodát. Ocsmány Snfertőzés.

Képzése olyan, mint a hitvány, stakmány, tok-
mány, kormány névgyökből oredt szóké, B alapértel-
mére nézve azon szók osztályába sorozható, melyek-
ben az o távolítást, távolságot, távolodást, s a rokon
u undort, utálatot jelent. Esek szerént épen nem
támogatjuk azok nézetét, kik azt az mmán szótól erc-
dettnck vélik.

OCSMÁNYAN, (ocs-inány-an) ih. J) Undorító-
lag, utálatosau, igen csúnyán, puruttyán. Ocsmányan
b&zölö gerény. 2) A finom, gyöngéd erkölcsi érzelme-
ket sértve, botránkoztatva. Ocsmányan betfélm. A
nemi ösztönről octmányan nyilatkozni. V. ö. OCS-
MÁNY.

OCSMÁNYÍT, OCSMÁNY1T, (öcs mány-it) áth.
m. ocsmánytí-ott, pár. —*, htn. —ni, v. —oní. Ocs-
mánynyá, azaz: utálatossá, undorítóvá tesx, undokit,
rútít, becsúnvít, V. ö. OCSMÁNY.

OCSMÁNYÍTÁS, OCSMÁNYITÁS, (ocs-mány-
ít-aa) fii. tt. ocímányüás-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
Cselekvés, mely által valami ocsmánynyá, utálatossá,
undorítóvá, undokká, rúttá, punittyává, csúnyává
lesz. V. ö. OCSMÁNY.

OCSMÁNYÍTÓ, OC8MÁNYITÓ, (öcs mány-
i't-ó) uin. tt. ocsmdnytíó-t. Undokitó, undorító; vala-
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mit rúttá, utálatossá tevő. Ruhái ocsmdnytíónyál, tttrha.
Utesattegleteket ocsmánytíó ganaj, vitelét.

OCSMÁNYKODÁS, (ocs-mány-kod-ás) fii. tt.
ocsmánykodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Utálatos,
undorító tettek gyakorlása, csunyálkodás. Különösen :
gyomrot keverő, vagy erkölcsi érzetet, szemérmet
sértő beszélgetés, mivelkedet V. ö. OCSMÁNYKO-
DIK.

OCSMÁNYKODIK, (ocs-mány-kod-ik) k. m.
ocsmánykod-tam, —tál, —ott. 1) Undorító, Utálatos,
gyomorkeverő tetteket gyakorol, péld. illetlenül pök-
dös, tarház, ganajával, vizeletével mocskolódik. 2)
Erkölcsi gyöngéd érzelmeket bántó, különüaen sze-
méremsértő beszédeket űz, vagy tetteket gyakorol.

OCSMÁNYÓDÁS, (ocs-mány-od-ás) fh. tt. oo-
mdnyodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, mi-
dőn valaki, vagy valami ocsmánynyá leszen. V. ö.
OCSMÁNY.
; OCSMÁNYODIK, (oce-mány-od-ik) k. m. oct-
mányod-tam, —tál, —ott. Ocsmánynyá, utálatossá,
undorítóvá, rátságossá alakúi, péld. genyedségtöl a
test, holmi csúnyaságtól a ruha. V. ö. OCSMÁNY.

OCSMÁNYSÁG, (ocs-mány-ság) fn. tt. octmány-
ság-ot, harm. szr. —a. 1) Undokság, utálatosság,
rútság, puruttyaság, undorító tulajdonság, vagy
állapot. 2) Szemérmet nagyon sértő beszéd, vagy
cselekedet. Ocsmánysdgokat mondani, hallgatni.

OCSMÁNYSÁGOS, (ocs-mány-ság-os) mn. tt.
octmányságos-t, v. —át, tb. —ok. Igen ocsmány,
ocamánysággal teljes. Ocsmányaágos fajtalan be-
szédek.

OCSMÁNYUL, (ocs-mány-ul) ih. L. OCSMÁ-
NYAN.

OCSMÁNYUL, OCSMÁNYUL, (ocs-mány-úl)
önh. m. octmánytd-t. L. OCSMÁNYOD1K.

OCSÓ, (1), (ocs-ó) fő- és mn. tt. ocsó-t. 1) A
gabonának lazája, lobija, melyet a szél elvisz, mely-
nek szeme kicsi, fonnyadt, s jobbára tokiászból áll,
miért szórás és rostálás alkalmával a felszínen ma-
rad. Ez értelemben főnévi önállósága van. 2) Éber,
ébredő, fektéből, altából felkelő.

Véleményünk szerént az ocsó eredetileg alsó,
t. i. az l-80 értelemben a gabonának aljasa, aljas
része ; valamint ócsó, v. olcsó is hasonló eredetű ; a
2-dik értelemben pedig al-os-ú, azaz : alvásból osonó,
azon ős gyöktől, melyből ön utótéttel ötön szárma-
zott, mint: tesa leszen, visz viszen, hisz hiszen, megy
megyén. Az oson igében alapértelem az elsuhanás,
eltávozás, melyet különösen alattomoH, ulsuttyanó
menésre alkalmazott a nyelvszokás. Innen ocsódni,
ám. álomból, nyugvó helyről föleazim-lni, mintegy fel-
osonni. Ily fogalmi rokonság látszik a latin pergere,
menni, fa expergisci oceódni, a német bcwegen,
teeeken, és wachen, erwachrn között (L. Adelung).
Hogy az * és cs mint Icgrokonabb hangok a szók
elején, közepén, ds végén fölcseréltctnek, eli-g példa
van rá.
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OCSÓ, (2), (ocs-ó) mn. tt. ocsó-t. Fiatal kis nyúl.

„Királyi mulatság erdőkben sétálni,

Az ocsó nyulakat bokorból felverni,
Fiatal madárkák fészkét felkeverni."

Faludi.

E szónak gyöke azonosnak látszik az öcs kicsinyítő
képzővel.

OCSÓDÁS, (ocs-ó-d-ás) fn. tt. octódás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn az alvó állat,
nevezetesen az ember felébred. V. ö. OCSÓDIK.

OCSÓDIK, (ocs-ó-d-ik) k. m. ocsód-tam, —tál
— ott. Álmából felébred, vagyis, inind a testnek,
mind a léleknek nyugvó, s mintegy lekötött tehetsé-
gei szokott mozgékony állapotukat visszakapják.
Minthogy ezen ige különösen és egyedül csak a fel
igekötővel egyesül (feloesódik): innen is kitetszik,
hogy az ocsódó állapot mozgással jár. V. ő. OCSÓ.
Átv. ért. az elfogult, vagy öntudatlan állapotban lé-
tezett elme valamit észrevenni, s a dolog mibenlété-
ről eszmélni kezd.

OCSOVA, DUBRAN-OCSOVA, falu Zólyom
m.; helyr. Ocsová-ra, —n, —ról.

OCSÚ, OCSU, (ocs-ú) fn. tt. ocaú-t, tb. —k. A
gabonának lazája, léhája, hitvAnya, toklászos hulla-
dóka. Az octút fölöttivel leseperni a felezőit gaboná-
ról. Octút adni a baromfiaknak. L. OCSŐ, (1).

OCSÚDIK, 1. OCSÓDIK.
OCSÚL, (ocs-úl) önh. m. ocsúl-t. Lásd OCSÓ-

DIK.
OCTÓBER, 1. OKTÓBER.
ÓD, elvont gyöke odor, odú v. odv szóknak és

származékaiknak. Jelentése, mint a származékok mu-
tatják, öblös (o, vagy ö) hely (d).

-ÓD, (l), I. -AD, (l).
-ÓD, (2), 1. -AD, (2).
— ÓD, (3), vékony hangon — ed, —öd, ige-

képző, mely csak kevés átható igéket alkot, pl. nyo-
mod, bököd.

-ÓD, (4), 1. -AD, (4).
— ÓD, (5), 1. -AD, (5) alatl.
— ÓD, (6), közép igeképzö, dós, dés, dós, és

doz, déz, dtiz képzőknél, pl. nyomdos = nyom-od-os,
verdét = ver-éd-es, b'ókdos = bök-öd-ös stb.

ODA, (o-da v. o-d-a) helyh. fokozva : odább, táj-
divatosán : odébb. 1) E kérdésre, hova f ám. ama tá-
vol v. távolabb helyre; ellentéte, ide, eme közel v.
közelebb helyre. Oda ülj, ne ide. Menj oda, a hova
küldenek. Nem oda vág, a hova néz. Ide is, oda is. Ke
ide, se oda. Ide tekints, ne oda. Oda nyújt, oda ad,
oda vet valamit. Véletlenül odavetödni valahova. Vi-
szonyul a hova f kérdésre megfelelő helyhatárzók-
kal. Oda be, oda Id, oda föl, oda le v. alá. Oda be
a várba, oda'ki v. ku őrmezőre, oda fel a hegyre, oda
le v. alá a völgybe. Különös jelentése van tájdivatosan a
tulajdonító ragu személyes névmással, oda neki, azaz:
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Isten neki, legyen úgy, nem bánom, hagyján. Oda
elé, oda hátra , oda vissza, oda távol. Oda való. Én
M oda való vagyok, ahol az a csillag ragyog. (Népd.).
2) Ezen kérdésre hol f használtatik néha ott helyett.
Oda alá (ott alatt) a pusztán, szilva terem a fűzfán.
(Népd.). Oda által (ott tűi) lakit. Oda benn van. Ki-
ctoda a* oda elül t Oda hagyta a váróit. Oda háta
ám. ott honn. Oda kun, ott kun. Oda fenn a hegyen,
ott fenn. Oda lenn, v. alatt a hajó fenekén, ott lenn.
Nem oda Buda. (Km.). „Mind elyen (ilyen) hithván
nesthek vannak oda" (= ottan). Levél 1557-ből
(Szalay Ágoston 400 m. 1.). 3) Végképen megszűnő
állapotra vonatkozik ezen mondatokban : oda vagyunk
falustul, végünk van, elvesztünk ; minden jószága oda
lett, elvestett; két fia oda vészelt a háborúban , végké-
pen oda maradt. L. ODA VAN. £ kérdésre, meddig f
fölveszi a határvető tg ragot, odáig, nyújtva odáig,
ellentéte volna : ideig, v. ideig, azonban a bevelt szo-
kás szerént: idáig. Innen odáig, onnan ideig, v. idáig.
Azon t képzővel is egyesül, mely a való szónok felel
meg, pl. ódái emberektől tudom, azaz: oda valóktól.

Törökül: onda, v. anda, v. ande, melyekben az
ön, vagy an az o, vagy öl (= ó', az) módosulata;
da, v. de pedig helyrag, mely mind helyben maradást,
mind helyből más helybe mozdulást, vagy mozgást
jelent A magynr oda szóban három külön fogalom
rejlik, ú. m. a távolság, melyet az o, a helyiséget,
melyet a d fejez ki, és a távol helyre mu'atást,
melynek a mutató a felel meg. Ellentéte, mint kö-
zeire mutató szó : ide, melyben í az o-nak, s e az o-
nak ellentéteként szerepel. Hogy a d nyelvUnkben
általán helyképzö is, azt helyneveink igen nagy cso-
portozata bizonyítja, miről 1. —D, képző. V. ö. O,
távolra mutató. ,Idc' pedig a törökben : bunde, vagy
tünde. (Bú, vagy su vagy sol, néha isbu, a törökben
ám. ez, emez).

ODAAD, (oda-ad) ősz. áth. Valamit által ad
valakinek, hogy azt fogja, tartsa, vagy bírja.

ODÁBB, (o-d-a-abb). Oda helyhatározónak fo-
kozata. Bizonyos ponttól, helytől távolabbra. Menj
odább egy két lépéssel. Még két háttal odább. Odább
állott ám. eltávozott; elszökött. „Meg és (== is)
egyeztek benne, hogy őt valami szcrént odább állít-
sák." (Kriza J. Székely népmesék). Tájdivatosan:
odébb. Ellentéte: idébb. Utótéttel, tájdivatosan : odáb-
bad, T. odábbat. V. ö. ODA.

ODÁBBI, (o.d-a-abb-i) mn. tt odábbi-t, tb. — ok.
Ami odább van, távolabbi, messzebb!.

ODÁBBOL, (o-d-a-abb öl) áth. m. odábbol-t.
Valamit odább vagyis távolabbra tesz, helyez, vagy
későbbre halaszt

ODÁBBOLÁS, (o d-a-abb-ol-ás) fű. tt odábbo-
lás-t, tb. —ok. Cselekvés, midőn valaki valamit
odábbol.

ODACSOSSZ1NT, (oda-csosszint) ősz. áth. A
székelyeknél ám. hebehurgya módon odaad (KrizaJ.).

ODACSOSSZINTÁS, (oda-csosszintáa) ősz. fh.
Cselekvés, midőn valaki valamit odább csosszint.

OD'AD, a közéletben egyik a kingratásával ám.
odaad.

„Bujdosója lennék a nagy világnak,
Vagy ód' adnám magamat a halálnak."

Petőfi.
ODAÉKEL, (oda-ékel) ősz. átb. Valamit ék

gyanánt odaszorít, odacsiptet valamely test kosé.
ODAÉKELÉS, (oda-ékelés) ősz. fn. Cselekvés,

midőn valaki valamit odaékel.
ODAENGED, (oda-enged) ősz. áth. Annak,

aki valamit kér, vagy igényt tart valamire, az illetd"
vagyont, jószágot jóakaratból odaadja.

ODAENGEDÉS, (óda-engedés) ősz. fo. Cselek-
vés, midőn valamit odaengedünk.

ODAHAGY, (oda-hagy) ősz. fn. Távozva el-
hagy, magára hagy valakit, v. valamit Odahagy van
nejét, gyermekeit, elbujdosott. Odahagyni hazáját, s ki-
vándorolni.

ODAHAZA, (óda-haza) ősz. ih. Megfelel e kér-
désre, hol f s ám. otthonn, vagyis: rendes, szokott
lakhelyén. Mint jelentéséből kitetszik, irt az oda ám.
ott. Délig odahaza maradok. Legjobb odahaza. V. ö.
ODA és HAZA, ih.

ODÁIG, (o-d-a-ig) helyhatárzó. Bizonyos kitű-
zött távolsági pontig, helyig, irányig. Nem mehetitnk
odáig, meddig akartunk. Néha ám. bizonyos állapot-
nak végéig, a dolog vesztéig. Odáig van a ttegény.
Máskor ám. addig, s bizonyos lelki elhatározásra,
vagy lemondásra vonatkozik. Mit búsulsz f Mit re-
megsz ? ha elvágják lábszáradat, mankón járt*, t odáig
van. Más kiejtéssel röviden: odáig; utótéttel:
odaiglan.

ODAILLESZT, (oda-illeszt) ősz. áth. Hlesatv*
valamely helyhez, vagy helyzethez alkalmaz.

ODAILLÖ, (oda-Ulö) ősz. mn. Valamely hely-
hez, vagy helyzethez illő.

ODAÍTÉL, (oda-ítél) ősz. átb. Mint bíró vala-
mely kereset alatti jószágról, pénzről stb. kimondott
ítélet által elhatározza, hogy azé legyen, kit jogilag
illet.

OD'ALÁ, a népnyelvben összébb van húzva
,oda alá' szókból.

ODALOPÓDZIK, (oda-lopódzik) ősz. k. Lopva,
alattomban, suttyomban valahová bújik, behúzza
magát.

ODAMARAD, (oda-marad) ősz. önh. Valahol
soká, vagy végképen is elmarad. Nem tudom elgon-
dolni, öcsém hol marad oda. Fiam a* utolsó háború-
ban odamaradt.

ÓDÁRÓL, önh. m. odarol-t. Ferenczi János
szerént a székelyeknél ám. az oldalon befelé a szekér
hátuljával csúsztatva elmegy; tehát alkalmasint ám.
ódalol, v. oldalol, (mint: fáról).

ODASAJNÁL, (oda-sajnál) öve. áth. Baranyai
tájnyelven ám. odaszán. L. ODASZÁN.

ODASZÁN, (óda-szán) Ősz. áth. Saját jó aka-
ratából, szívességből elhatározza, hogy valamit ado-
mányul, ajándékképen ad valakinek, vagy valahova.
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ODATART, (óda-tart) ősz. önh. 1) Bizonyos
hely felé igyekezik. 2) Valamely párthoz vagy fele-
kesethez síit.

ODATARTOZIK, (oda-tartozik) ősz. k. Bizo- i
nyos helyre, vagy körülményre úgy vonatkozik, hogy ,
annak rendes tartozékául tekiuthetö. V. ö. ODA-
VALÓ.

ODAÜL, 1) valamely helyre ülepedik. 2) Lásd
ODA VAN, 3).

ODAVALÓ, (óda-való) ősz. mn. E kérdésre
hova t bizonyos helyhez tartozó, mely egy másikhoz
képest távolabb esik ; ellentéte : idevaló, ezen hely-
beli. Falun nem nehéi megismerni ás odavaló embere-
két, t megkülönböztetni az idegenektől.

rÉn is odavaló vagyok;
Ahol az a csillag ragyog."

(Népd.). (

Néha ám. bizonyos helyzetbe, állapotba illő, alkal-
mas. Ét a tzeg nem odavaló. 0 épen odavaló ember,
ahooá tették.

ODA VAN, 1) Vége van. Oda vagyunk ám.
végünk van. 2) Ki- vagy elfogyott. Minden :

pénzem oda van, azaz: elvesztettem, vagy elvitték,
ellopták minden pénzemet. 3) Sokáig el- vagy kima- ,
rád. Még mindig oda van, pedig már régen elment. '.
Hason jelentésű ez értelemben : odaül. "

ODÁZ, (od-a-az) áth. m. odáz-tam, —tál, —ott.
Valamit elhalaszt, későbbre halaszt. Újabbkor! szó, s l
leginkább el igekötővel használtatik: elodáz, elodáz-
hatatlan (= elhalaszthatatlan).

ODÁZÁS, (o-d-a-az-ás) fn. tt. odátás-t, tb. — ok.
Későbbre halasztás. Elodázás.

ODÉBB, tájdivatos kiejtés, oddbb helyett.
„Odébb állottak a veszedelem elől." (Kriza J. Szé- j
kely népmesék). L. ODÁBB.

—ODIK, vékony hangon: —ÉDIK, —ÖDIK,
termékeny igeképzö, mely közép értelmű igéket ál-
kot, pl. vastagodik, nagyobbodik, rakódik, futamodik,
álmodik, józanodik, zavarodik; öregbédik, melegedik,
esteledik, elegyedik, telepedik, tekerédik, mérgesedik;
Orttködik, gVndoTödik, erb'südik, rökönytjdik stb.

ODNAD, régies, ónnal helyett; 1. ezt.
ODÓ, 1. ODÚ.
ODOLJ, mn. tt. odoli-t, tb. — afc. Győr tájékán

ám. idomtalan, esetlen. Odoli egy ember. Talán az
,idomUlan' szó elferdftéséből keletkezett.

ODOR, (1), (od-or) fn. tt. odor-t, v. odr-ot, tb.
— ok, v. odr-ok. Általán öblös üreg, s gyökre (ód) meg-
egyeznek vele odú, odo, (v. udu, adu, odv), a előtét-
tel : podva, pudva. Különösen a gabonacsUrnek oldalt
kidudorodó öble, kebele, melybe cséplés- vagy nyom-
tatáskor a szalmafélét rakják. Folyóvíz odra, vagyis
a folyó fenekének gödrös helye. Alakjára nézve ha-
sonló a bodor, fodor, gödör, vOdör szókhoz.

ODOR, (2), tt. odr-ot; ODORJÁN, férfi kn. tt.
Odorján-t, tb. — ok; 1. ADORJÁN.

ODORPA, puszta Vas m. ; helyr. Odorfá-ra,
—n, -ról.

ODORIN, falu Szepes m.; helyr. Odorín-ba,
—bán, —ból.

ODORJÁN, puszta Tolna m.; helyr. Odorján-
ba, —öan, —ból.

ODROS, (od-or-os) mn. tt. odros-t, v. —át, tb.
— ok. A székelyeknél ám. nagy bélü, nagy ehető,
kinek nagy odra, azaz: gyomra, bendője van. Széles
ért öblös, pl. odros csűr. V. ö. ODOR.

ODROZ, (od-or-oz) áth. m. odroz-tam, —tál,
—ott, pár. —z. Odrot csinál, ás, épít. Odrozni a
csűrt, a gabonavermet. A víz beodrotta magát.

ODÚ, v. ODÚ, (üd-u) f n. tt. odti-t, v. odvat.
Tátongó üreg, öböl, nyilas valamely testben, különö-
sen: fában, sziklában, földben, fogban. Vén fütfák
odúiban fészkelő verebek. Sziklaoduba rejtezkedö vad.
Meghiízzamagát,mintördöy az odúban. (Km.). Nyíltabb
hangon : adu, v. adv ; származékaik : odvas, advat.
Alapfogalom benne az öblösség, némi nyiladékkal,
miért rokonságban látszik állani, kivált a nyíltabb
adu alakban az aj, ajt, akona, akna s a megnyujtott
áj, váj, ás szókkal, mindazáltal ezekben fó'fogalom a
nyilas, amabban az öblösség.

ODV, (od-v) fh. tt. odo-at, barin. szr. —a. L.
ODÚ.

„Szavára megrémül az erdő,
S futnak ezer vadak odraikba."

Berzsenyi.

ÓD VAR, tájdivatos, udvar helyett. „Tizön-
eggyed használatja az szent imádságnak és, mert ás
mennyei odvart gyenyerkötteti. •* (Gory-codex).

ODVAS, (od-v-as) mn. tt odvas-t, v. — át, tb.
—ok. Mondjuk némely szilárd testekről, nevezete-
sen : faderékról, kőszikláról, csontról, partról, midőn
üreg, hézag, nyilas támadt bennök. Odvas vén fák.
Odvas kő, egy határkő neve Bakonybélben. Odvas
fogak. Nyiltabb ajakkal ejtve: advas. Minthogy esen
értelemben vett nyílás jobbára vénség által okozott
romlásnak eredménye, innen átv. ért. jelent korhad-
tat, vénet is.

ODVASODÁS, (od-v-as-od-ás) fn. tt. odoato-
dás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Bizonyos testeknek
azon szenvedő állapota, midőn odú támad bennök.
Vén fák, fogak, sziklák odvasodáta. V. ö. ODVASO-
DIK.

ODVASODIK, (od-v-as-od-ik) k. m. odvatod-
tam, —tál, —ott. Ód vassá változik, odú, v. odtík tá-
madnak benne. A vén fűzfák meg szoktak odvasodni.
Odoatodik át eső mosta kő, a víz kotorta part oldala.
Odvasodnak a fogak.

ODVOS, falu Arad m.; helyr. Odvos-ra, — ön,
—ról.

OPRÁL, önh. m. ofrál-t. Tájszó, különösen
Tata vidékén, ám. csavarog, tekereg. Eredetileg al-
kalmasint a forog ige fór gyökéből ám. forál.
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OH ! v. ÓH ! indulatszó. L. Ó ! indulatszó.
OHÁBA, erdélyi falak A.-Fehér, Hányad m., ét

Foganta vid. ; helyr. Ohábá-ra, — n, — ról.
ÓHAJ, v. ÓHAJ, (1), (oh-aj, T. óh-aj) Elvont

tömök, mely a nyelvhasonlat szerént olyan, mint a
divatozó tohaj, tör ej, dörej, ztibaj, robaj. Ujabb kor-
ban főnévként is használni kezdik, amidőn tárgy-
esete : óhaj- 1, többese : — ok. Jelent vágyakodó éne-
lemből kifakadt hangot, s mint főnév egyszersmind
általa kifejezett vagyat. További származékai: óhajt,
ohajtdi, óhajtó* stb.

ÓHAJ, v. ÓHAJ, (2), falu és puszta Nyitra m. ;
helyr. Ohaj-ba, —bán, — ból.

ÓHAJT, v. ÓHAJT, (oh aj -t) öuh. m. óhajt- ott,
pár. — f, htn. — m, v. — ám. Vágyát szívből fakadó
oh hanggal fejezi ki, vagy ezélesb ért. oh hangon
felkiált ; susogó előtéttel : sóhajt, honnan különösen
a régiek ezen értelemben használták. „És ö szelleté-
vel óhajtván (ingemiscens) monda." (Müncheni co-

„Megemésztő bűnöm siratom, óhajtom."
Ének a XVI. századból.

(Thaly K. gyűjt).

V. ö. ÓHAJTÁS, OHAJTOZ. Különösen tárgyesetes
viszonyúé wel : valamit vágyakodva kíván. Békét,
egétttéget, szerencsét óhajtani. Amit óhajtott, mind
meglett. Ne óhajtsd St látni. Gyök hangra és értelemre
rokon a latin optat. V. ö. Ó l indnlatszó.

ÓHAJTÁS, (oh-aj-t-ás) fn. tt. óhajtás- 1, tb.
— ok, harm. szr. — a. 1) A vágynak, vagy valamely
fájdalmas érzelemnek oh felkiáltó hangon történő
kifejezése. Hallottam forró, fájdalmas óhajtásodat.
Innen a régieknél ^óhajtás' értelme : „Mert ami
bíneinkből meg nem tisztullmtoiik jobban, miként
áldozatokkal, azaz jóh mivelködetökkel , s jelesben
alamizsnálkodásokkal, bíneinkről való óhajtással."
Debreczeni Legendáskönyv. 2) Vágyó oh hangon
kijelentett kívánás.

OHAJTAT, (oh-aj-ta-t) fn. tt. ohajtat-ot, harm.
szr. — a. Elvont értelemben, az óhajtás által kije-
lentett vágy, és annak tárgya. Ohajtatom teljesült.

OHAJTÓMÓD, (óhajtó-mód) ősz. fn. Az ige-
módosításban azon sajátságos alak, melyet akkor ölt
az ige, midőn oly ragot vesz fel, melynek alapér-
telme vágyat fejez ki, vagy óhajtást jelentő indulat-
szóval viszonyúi. (Modus optativus). A hellén nyelv
e tekintetben igen szabatos és gazdag, melyben az
ohajtómódot az ói ai alkotja, pl. tvntoiftt, rvuW/tif*,
mely a magyar kapcsoló mód j ragával egyezik.
Magyar nyelvünkben pedig az óhajtó rag na ne,
melyről valószínűnek látszik, hogy egy a nógató,
ösztönző no indnlatszóval. Egyébiránt mi is, mint
jobbára más ismertebb nyelvek, óhajtó bár, bárha,
vajha, óh fya Heged indulatszókat használunk, kivé-
vén a természeti szükségekre vonatkozó óhajtásokat,
pl. ehetnem, ihatnám, áthatnám, melyekben a tehetség
fogalma az óhajtás fogalmával egyesül.

OHAJTOZ, (oh-aj-t-oz) gyak. önh. m. óhajtot-
tam, —tált —ott, pár. —s. Gyakran, vagy folyto-
nosan óhajt. Erősebb vágyakodáara mutat a susogó
előtétü sohajtot, azonban a régieknél és értelemben
találjuk : „És Zsuzsanna ohajtozék" (ingemait Mün-
cheni cod.). Mindkettő felveszi általános divat sze-
rént a közép ik ragot is : óhajtónk, tohajtotik, mint
a föntebb! példa is matatja: ohajtozék.

OHAJTOZÁS, (oh-aj-t-oz-ás) fe. tt ohajtotát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Gyakori, vagy folytonos
óhajtás.

OHÍT, (oh-ít)l. ÓHAJT és AHÍT. „Itth minde-
nek nagy(on) ohítják és örömesth várják." Levél
1552-ből. (Szalay Ág. 400 m. 1.).

OJT; OJTÁ8, 1. OLYT; OLYTÁS.
—OJT, vékony hangon: —ÖJT, a régieknél

igen gyakori igeképztf a mai - it helyett L. —ÍT.
OK, fn. tt. ok-ot, har. szr. —a. Széles ért.

amiből valami ered, támad, aminek gondolatban,
vagy valóságban előbb kell léteznie, hogy más va-
lami létezhessék. A latin nyelvvel öszvehasonlítva,
bölcsészeti értelemben mai szokással két fő jelentése
van. l)'Ratio, vagyis a gondolkozásban mindaz, mi-
től valaminek ismerete függ, s gondolati ot-nak ne-
vezhető, pl. a föltételes ítéletben az előzmény, a bi-
zonyításban a tanuigazság, mely máskép: okndy.
„A kifejtett eszméket az okoknak győző ereje s az
igazságnak hatalma vívja ki." (Deák Ferencz). A
gondolati ok az ész működéseire vonatkozik, hon-
nan : okos én, okot gondolat, okot állítat, okot ítélet,
okos kSvetkettetét; helyet ok, elvitathatatlan ok; okkal
móddal, jól megfontolva, és bizonyos móddal végre-
hajtva ; okoskodni valamiről, bizonyos okok fonalait
ismereteket származtatni belőle; oktalan ember, ki
gondolkozásában az ész szabályai ellen vét; oktalan ál-
lat, mely természeténél fogva emberileg gondolkodni
képtelen; oktatni valakit, észszerüleg bizonyos ismere-
tekbe vezetni; okulni valamin, a tapasztalat nyomán
észre jönni, tévedéstől menekedni, s józanabban gon-
dolkodni ; példának okáért, hogy bizonyos állítás
igazságát példában lássa, s megfogja a gondolkozó
ész.

2) Causa, mitől valamely .valónak, vagy lény-
nek léte eredett, vagy függ; és ami belőle szárma-
zik : causatum, v. effectut, magyarul: okozat. Az öt
és okotat közötti viszony okiság. Az ,ok' ezen érte-
lemben a) ható ok, „causa effieiens," mely saját
ereje által létesíti a müvet; ez alá tartoznak: ele-
gtndb', v. elégtelen ok, amint más oknak segedelme
nélkül képes, vagy nem képes valamit létesíteni;
fsabad ok, mely tetszése szerént működhetik, pl. az
ember akarata; kénytelen ok, mely a kellékek jelen-
létében szükségkép működik, pl. a tűz éget, ha nincs
akadálya; kötvetlen ok, ha a tettet önereje által viszi
végbe ; közvetett ok, ha működése által vesz részt a
tettnek létrehozásában ; ft> ok, a tettnek első indí-
tója ; mellék ok, mely a fő czélon kiviil egy mást tűz
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ki; b) anyagi ok, v. túrok, melyből valami a ható ok
ereje által létesül; c) végok, v. indok, v. czél, mely a
ható okot működésre indítja. A Müncheni codeiben
eléjön .színlelt ok', azaz ,ürugy' értelemben iá:
„Hosszú imádságnak okával" (sub obtentu prolixae
orationis). Továbbá ugyanott ám. literae cautíonales,
cautio. Vegyed te okodat, ülj, ét irjh hamar ötvent.
Lak. 16. Erdősinél: menedéklevél; Káldi szerént:
stámtartó könyv; Pesti Gábornál: registrom.

Az oknak 2) pont alatti értelmezéséből fejthe-
tők meg e mondatok : okot adni valamire, ám. közve-
tett oknak lenni; okát adni bizonyos tettnek, elmon-
dani az indító okot; igaz okot hozni fél, a tettnek va-
lódi indokát, czélját; ét csak stinlett ok, ám. ürügy,
midőn valaki más czélt tűzött ki, mint amit mutat.
ö oka minden bajnak. Nem vagyok oka semminek,
anyám ás oka mindennek. (Népd.). Kárt okozni vala-
kinek. Magadat okotd, ne engemet. Att veti okul, hogy
beteg volt; elég oka van búsulni, haragudni. Azt más
okból tettem. Éten oknál fogva elhatároltam ma-
gamat.

Minthogy szoros értelemben ok nélkül semmi
sem létezhetik: tehát, ha még is mondjuk, hogy, va-
lami ok nélkül történt, ez azt teszi, hogy nem volt rá
helyes, alapos indító ok.

Az ok legrövidebb szavaink egyike, milyenek k
végzettel: Ok, fok, ttok, nyak, vak, bak, tok, tok, tík,
gyík, étik, tttOc, gyök, rak, csuk, stb. Eredeti jelenté-
sét valószínűleg következőkép határozhatjuk meg.
Föltevén, hogy az ok szó eredetileg inkább öszvetes,
(concret), mint elvont fogalmat fejezett ki, így okos-
kodhatunk : az ok előbb létezik, mint a vele viszony-
ban levő következmény, eredmény, okozat; innen
németül értelmezett neve Urtache, ám. ős v. eredeti do-
log, tótól: pricsina, ám. előtét, tehát időben, vagy a
gondolkozás fonalán távolabb eső valami. Ugyde a
magyar ok szóban is az o mint alaphangzóról tudjuk,
hogy az távolságra mutat, o-da, o-tt, o-ly stb. szók-
ban, a k pedig ám. ki, azaz mi, a kettő tehát együtt
ám. o-tí, vagyis távolabb, (az időben vagy térben)
előbb létező valami. Továbbá: származéka okos je-
lent óvatosát, ovakodót iá, ki bizonyos vésztől, baj-
tól távol tartja magái, és okulni ám. óvatossá lenni,
pl. ki a maga kárán okul, az óvakodik, hogy ezután
kárt ne szenvedjen. Az ok és óvatosság fogalmait a
latin azon gyokti szókkal fejen ki: catisa és caoeo.
(Benfey. Wurzellericon); hasonló gyökhangn: eaula,
melyet odft magyarázhatni, hogy óvó helyet jelent a
barmok .számára, pl. az idő viszontagsága, a tolva-
jok, és a ragadozó vadak ellen, s megfelel neki a
magyar- ól, és rokon származéku oltalmat. Ezek sze-
rént a causa és ok jelentené valaminek távolabb eső
eredetét, távolabbi eszközét; a latin caveo, magyar
óvok, ám. távolitok ; cautus tűm, óvakodom ám. távo-
lodom valamitől; oaula, ól, tavolító, óvó hely. Ezen
közjnondatoa kifejezés : mindennek van oka foka, nem
csupa szójáték, hanem a dolog valóságán alapul,
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mert fok általán a többitől kiállót, távozót, tovább
nyomuló valamit jelent, pl. hegyfok, mely kinyomúl
a hegylánczból; vitfok, mely kifoly; fejtté foka,
hátra álló szélesebb része stb. Legközelebb áll hozzá
ük, távolabbi mintegy eredeti szülője valamely nem-
zedéknek. Szélesb ért. megegyeznek vele, miként
föntebb érintők, azon szók, melyekben a távolra vo-
natkozó o az egyik alaphang, mint oda, ott, onnan,
oly, onstol, oson; továbbá szinte azon o gyökhangu
szók, melyekben alapfogalom az együtt volt részek-
nek egymástól elválása, eltávolodása, milyenek: old,
olu, olvad, olvastt, omlik, ont, ostlik, ottt. Rokon
gyökhangzója a latin okadó ob, a tavolító hellén
ín ó, latin a v. ab, s a szláv ód. Finnül: aiket szin-
tén ám. ok, mely azonban egészben véve a latin
,cansa' szóhoz áll közelebb. A törökben uds ám. vég-
let ; czél; ok (eztrémité; bout; cause). Sínai nyelven:
ktt, ám. öt; ürügy; mert (causa; praetextns; quia).

OKA, fn. tt oka-1. A török birodalomban diva-
tos sulymérték, honnan hazánknak kivált a törők
uralom- alatt huzamosb ideig álló részeibe, pl. Bara-
nyába s Erdélybe is elterjedett, mely két itcze vagy
font körüli mértéket jelent. Egy oka dohány,' kávé.
Heyse szótára szerént 2'/» font, s maga a szó az •
arab wakíjah v. úkíjah, ez pedig talán a görög ung-
gia, v. ungkíja, latin uncia szóból származott.

OK AD, önh. és áth. m. okád-tam, —tál, —ott.
1) Mondják állatról, midőn a bevett ételt, italt, vagy
más testet azon az utón adja ki, melyen bevette. In-
nen a köznépies vastag trófamonaás: arra jöjön Iá,
amerre bement. Gyöngédebb, és kíméletes kifejezés-
sel : hány. A retteg ember bort, pátínkát okád. A kis-
ded kiokádta a tejet. Okodnak a macskák, kutyák,
dismók. Okádni kiváltkép a torkos állatok stoktak.
Attól ugyan nem okádst, azaz : nem eszel, nem iszol
belőle. Leokádták egymást. A dStsWk beakadták a
szobát. Megundorodván elokádta magát. 2) Bizonyos
kórállapot miatt vért, vagy epét hány valaki. Úgy
megütötték a mellét, hogy vért okádott bele. Sok epét
okádott. 3) Átv. bizonyos torkolat úgy ad ki vakunit,
miként az okádó állat az ételt vagy italt. Ét a hegy
ttieet okád. A csatorna torkolata okádja a vitet. Er-
kölcsi ért. kígyót, békát okádni valaki ellen, ám. leg-
nitabb rágalmakkal illetni.

Ezen ige hangutánzó, s mint olyanok rokonai:
bokákol, okrtnd, Skrödik, valamint a török : tUkürmek,
és öküümek (ökrendni), finn : oksennan (okádok), sínai:
ngéu stb.

OKADÁS, (ok-adás) ősz. fn. 1) Elmondása,
eléterjesztése azon oknak, melyre bizonyos állítást,
véleményt, tételt alapítunk. 2) Nyilatkozás, mely ál-
tal bizonyos tettnek indokait eléadjnk; indokolás.
V. ö. OK.

OKADÁS, (okád-ás) fn. tt. okádát-t, tb. —ok,
ham. szr. —a. Erőködésscl járó állapot, midőn va-
lamely állat, vagy átv. értelemben más lény okád.
Okádátig megterhelni a gyomrot. V. ö. OKÁD.

OKADAT, (ok-adat) ősz. fn. Adatképen és tár-
64
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gyilag vett ok, melyre bizonyos tételt alapítunk,
vagy mely tettünknek indítója Tolt. '

OKÁDAT, (okád-at) fa. tt. okádat-ot, harm.
szr. —a, v. —ja. Étel, ital stb. amit ember, vagy
máa állat kiokádott, okádék.

OKADATOL, (ok-adatol). ősz. átb. 1) Valamit
eléadott okok, alapelvek által bebizonyít, vagy tá-
mogat, erősít. Állítását okadatolja. 2) Eléadja azon
okokat, melyek akaratát bizonyos tettre elhatároz-
ták, indokol.

OKADATOLÁS, (ok-adatolás) ősz. fa. Eléadott
okokkal erősítés, bizonyítás.

OKÁDÉK, (okád-ék) fa! tt. okádék-ot, harm.
szr, —a. Okádva kihányt étel, ital. Undok, biídöt
okádék.

OKADÓ, (ok-adó) ősz. mn. Ami okát adja va-
laminek, indokoló.

OKÁDÓ, (okid-ó) mn. Aki okád. Okádó résteg
ember. Titiokádó hegy.

OKÁDOZ, (okád-óz) gyak. önh. és áth. m.
okádot-tam, —tál, —ott, pár. — *. Gyakran, vagy
többször okád. V. ö. OKÁD.

OKÁDOZÁS, (okád-oz-ás) fa. tt. okádotás-t, tb.
— ok, harm. szr. —a. Gyakori okádás.

OKÁNY, falu Bihar m.; helyr. Okány-ba,
— bán, —ból.

OKATLAN, (ok-atlan) mn. tt. okaüan-t, tb.
— ok. Az atlan ellen és talán telén képzők ugyan
szabály szerént egyértelműek; de némely képzések-
ben jelentések különböző árnyéklatn, pl. gondtalan,
kinek gondja nincsen, gondatlan, ki nem gondol sem-
mivel, ámbár volna gondja; németien, ám. kinek, v.
minek szeme nincsen, pl. vak állat, vagy szemetlen
tokiász; szemtelen ember, kinek szeme ugyan van, de
bizonyos esetben ügy tesz mintha szeme nem volna,
pl. midőn szégyenében szemeit le kellene sütni, s
azt nem -teszi. Hasonló viszonyban vannak az okot'
Ion, és oktalan ; amaz ám. ok nélküli, azaz helyes v.
alapos ok nélkül szűkölködő, pl. olcatlan félelem,
melynek alapos oka nincsen, okatlan tett, melyet va-
laki elegendő, helyes indok nélkül hajtott végre;
emez (oktalan) a gondolkozó észre vonatkozik, s ám.
az ész szabályai ellen való, esztelen, meggondolatlan,
következetlen; pl. oktalan állítás, bestéd, kSvetkeste-
tít; oktalan állat. Határosóként ám. ok nélkül. V. ö.
OKTALAN.

OKATLANSÁG, (ok-atlan-ság) ősz. fa. Ok
nélküli állapota, vagy minemttsége valaminek. V. ö.
OKATLAN és OKTALAN.

OKATLANUL, (ok-atlan-nl) Ih. Okatlan mó-
don, helyes, elegendő ok nélkül. OkaOanvl félni,
haragudni. Okatlanul bántani valakit. Okatlanul szen-
ved, oly dolog miatt, melynek ő nem oka.

OKBELI, (ok-beli) Ősz. mn. Okból eredő; okra
vonatkozó.

OKBELISÉG, (ok-beliség) Ősz. fa. Okból ere-
dés ; okra vonatkozás. (Causalitas).

, OKELLENE8, (ok-ellenes) lásd OKSZERŰT-
LEN.

OKFEJTÉS, (ok-fejtés) ősx. fa. Valamely tör-
ténelmi esemény eléadásában a szülő oknak föl-
derítése.

OKFEJTŐ, (ok-fejtő) ősz. mn. Valamely tör-
ténelmi esemény eléadásában a szülő okot felderítő.
OkfejtS IVrténetraji.

OKFŐ, (ok-fő) ősz. fa. L. ELV.
OKI, (ok-i) mn. tt. oki-t, tb. —ak. L. OKI-

LAGOS.
OKIK, (ok-ik) k. m. ok-tam, —tál, —ott. Gon-

dolkozó tehetsége oly irányt vesz, mely által bizo-
nyos tárgyban helyes ismeretekre jut, vagy cselekvő
ügyességet szerez valamiben. Elmélkedés, tapautaUt
által okik a* ember. Hivatalába már bele okolt. V. ő.
OKUL.

OKILAG, (ok-i-lag) ih. Okokra támaszkodva,
okokkal bizonyítva.

OKILAGOS, (ok-i-lag-os) mn. tt okilagos-t, v.
—át, tb. —ak. Okokra támaszkodó, okokkal bizo-
nyító.

OKIBÁN fOS, (ok-irányős) ősz. mn. Ismere-
tekre vonatkozva, ami a gondolati oknak, okosko-
dásnak fonalán következik; észtanilag helyes, szaba-
tos, alapos; szokottabban : okttertt. Ellentéte: okta-
lan; hitre vonatkozólag: vak. Tsgyen a ti hitetek ok-
irányos é$ nem vak.

OKIRAT, (ok-irat) ősz. fa. L. OKLEVÉL,
OKMÁNY.

OKISÁG, (ok-i-aág) fa. tt. okiság-ot, harm. szr.
—a. Bölcsészetiem ért. u ok és okozat közötti vi-
szony.

OKKÁ, fáin Sopron m.; helyr. Okká-ra, —n,
—ról.

OKLÁNC ZOLÁT, (ok-lánczolat) ősz. fa. Egy-
mással Bzoros viszonyban álló, egymás után folyó
okok, melyek nyomán következtetünk valamit

OKLÁND, erdélyi falu Udvarhely sz.; helyr.
Oklánd-ra, —ön, —ról.

OKLEVÉL, (ok-levél) ősz. fa. Széles ért. ok-
mány, vagyis mindenféle iromány, melyet valaminek,
pl. jognak, tartozásnak, szerződésnek stb. bebizo-
nyítására használhatni. Szorosb ért ám. a görög
eredetű diploma, mely öszvehajtottat jelent, mivel a
régieknél szokásban volt az okleveleket kettős tábla
formában készíteni, és öszvehajtani. Lényegére nézve
az oklevél oly nyilvános irat, mely szokásos modorú
szólással és kifejezésekkel s határozott jegyekkel el-
látva bizonyos jogokról, kötelességekről, vagy tett
dolgokról tudósít. Stabadalmi oklevél (privilégium).
Adományi oklevél (literae donationalw). Ügyvédi,
tudort, németi, polgári oklevél, mely által valaki ügy-
véddé, tudorrá stb. neveztetik ki. Ératpecsétes, viatt-
peetéles, fUggopecsétes oklevél. Király, nádor, értek,
pUspVk, káptalan által kiadott oklevelek. Könyv, le-
vélalaká, göngyölt, metstttt formájú oklevelek. Ere-
deti, másolt, hitelet, hamittíott oklevelek, stb.
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OKLEVELES, (ok-leveles) ősz. mn. Oklevéllel
bíró.

OKLEVELÉSZ, (oHevelész) ősz. fa. Tudói,
ki oklevéltannal foglalkodik.

OKLEVELÉSZET, (ok-levelészet) ősz. fa. L.
OKLEVÉLTAN.

OKLEVÉLGYŰJTEMÉNY, (ok-levél-gyüjte-
mény) ősz. fa. Különféle korban, és tárgyban kiadott
oklevelek öszvegyűjtve, pl. a Fehér György által ki-
adott oklevélgyűjtemény.

OKLEVÉLTAN, (ok-levél-tan) ősz. fa. Tan,
mely oktat bennünket, mint kelljen az okleveleket
olvasni, érteni, a valódiakat a hamisaktól megkülön-
böztetni, és mind történeti, mind jogi tekintetben
hasznunkra fordítani.

OKLEVÉLTÁB, .(ok-levél-tár) ősz. fa. Tár,
melyben bizonyos hatósághoz tartozó, hivatalos iro-
mányok őriztetnek; ssokottan: levéltár.

OKLEVÉLTUDOMÁNY, 1. OKLEVÉLTAN.
OKLIK, (ok-l-ik) k. m. okl-ott, htn. — ám.

Kállay sierent (a Tájacótárban) a székelyeknél meg-
oldani ám. megszenvedni. Kriza J. és Ferenczi J.
szerént megoldok Udvarhelyszékben ám. jótállók,
amidőn a törzs .megokol.'

OKMÁNY, (ok-mány) fa. tt. okmány-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. Mindenféle iromány, mely valaminek
bizonyítására használtatík, péld. a szoros értelmű ok-
levelek, kötelezvények, nyagtatványok, stb.

OKMÁNYBELI, (okmány-béli) öss. mű. Ok-
mányban foglalt; okmányi.

OKMÁNYI, (ok-mány-i) mn. tt. okmányi-t, tb.
—ok. Okmányt illető, arra vonatkozó.

OKMÁNYILAG, (ok-mány-i-lag) ih. Okmányi
tekintetben ; okmány által.

OKNÉLKÜLI8ÉG, (ok-nélküliség) ősz. fa. 1)
L. OKATLANSÁG. 2) Alaptalan állapota, vagy tu-
lajdonsága valamely tettnek.

OKOL, (ok-ol) áth. m. okol-1. Valaki, vagy va-
lami felől azt vallja, azt állítja, hogy bizonyos hibá-
nak, bűnnek, rosznak oka, vagyis azon okot, mely va-
lamely roszat létre hozott, ráhárítja. A gyermekek ne-
velettenségeérf a stuléket okolni. Engem ne okolj, mert
mittem tudok benne. Magadat okold, ha patarlátod
miatt tünkre jutottál. Elkésett midit a rom időt, ég
jdrhatlan utat okolja. Kfilönböztetésfil v. ö. OKOZ.
Megokol öszvetételt 1. OKLIK alatt

OKOLÁS, (ok-ol-ás) fa. tt. okolá»-t, tb. —ok,
ham. ssr. —a. Nyilatkozás, mely által valakit vagy
valamit bizonyos hiba, bűn, rósz tett okának állítunk.
V. ö. OKOL.

OKOLIC8NA, falu Liptó m.; helyr. Okolictná-
ra, —N,' —ról.

OKOLHÁZ, hangáttéttel ám. kulimáz; 1. ezt.
OKORÁG, fáin Somogy m.; helyr. Okorág-ra,

—ön, —ról.
OKOS, (ok-os) mn. tt. ókort,v. —át, tb. — ok.

1) Gondolkozó tehetséggel ellátott. Az ember okos
lény, az VkVr oktalan állat. 2) Ki helyesen, az észtan

szabályai szerént gondolkozik; honnan a gondolkozó
ész működéseire alkalmazva: okos gondolat, okot be-
stéd, okot tanáét. A bolondtól ritkán várhatsz okot
ttot. (Km.). 3) Ildomos, eszélyes, a körülményekhez
helyesen alkalmazkodó ; óvakodó; furfangos, ravasz.
Nehéz át okost megcsalni. Okot a veréb, nem megy a
tőrbe. Okot, mint a vén kot, mint a nádi veréb. (Km.).
4) Néples nyelven, tudós, tanult. Okot ember. Mint
főnév többesben: okotok.

„Ez az élet úgy sem sok,
Használják az okosok."

(Népd.).

A török nyelvben hasonlít ugyan hozzá okumut,
mely tudóst jelent, azonban ez okumoJc igétől szár-
mazik, mely ám. olvasni, tehát amaz szószerént in-
kább azt teszi: olvasott.

OKOSAN, (ok-os-an) ih. 1) Az észtan szabályai
szerént. Okosan tsólani, bestelni, írni, értekezni. 2) Il-
domosán, a körülményekhez alkalmazkodva, óvato-
san, czélirányosan, helyesen, bakot nem lőve ; fur-
fangosán, ravaszul. Okosan viselni magát. Csak oko-
san, hogy valami kár ne történjék. Okosan kivágni
magát a veszélyből.

OKOSDI, (ok-os-di) mn. tt. okotdi-t, tb. —*, v.
—ok. Gúnyneve az oly embernek, ki túlzólag, vagy
szükséges előismeretek nélkül, vagy csekély dolgok-
ról fontoskodva szeret okoskodni.

OKOSKODÁS, (ok-os-kod-ás) fa. tt okotko-
dát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Ész működése, mi-
dőn bizonyos elvekre alapított ismeretek fonalán
némi igazságokra eljutni iparkodik. Különösen ész-
tani ért. midőn az ész valamely ismert Ítéletből kö-
vetkeztetés által ismeretlent hoz ki. (Ratáoeinatío).
Kötvetlen okoskodás, midőn az előzmény egy ítéletből
áll, és a következmény minden más tételnek sege-
delme nélkül foly, pl. egy ember sem mindentudó: te-
hát Péter sem át. Közvetett okoskodás, (syllogismus),
mely három ítéletből áll, pl. ami ae idegeket gyön-
gíti, rontja ox egészséget; de a részegség át idegeket
gyöngíti: tehát a réttegtég rontja ae egétttéget. Fölté-
telét okoskodás, melynek alapja feltételes Ítélet, pl.
ha át Itten igazságos, ügy a gonosz ember nem ma-
rad büntetlenül; de át Itten stb. Stétválatttó okosko-
dás, mely szétválasztó Ítéletből foly. Szarvas okosko-
dás, mely két szétválasztó ítéletből áll, s akármelyi-
ket engedi meg az ellenfél, mindenkor kelepczébe
esik (dilemma) stb.

OKOSKODÁSMÓD, (okoskodás-mód) ősz. fa.
Észtani ért. azon sajátságos mód, mely szerént az
okoskodó ész bizonyos előzményekből következteté-
seket húz, pl. kiftvetlen, közvetett, föltételei okoskodás-
mód. V. ö. OKOSKODÁS.

OKOSKODAT, (ok-os-kod-at) fa. tt. okosko-
dat-ot. Azon tételek tárgyilag véve. melyekből az
alanyi okoskodás áll. (Ratiocinium).
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OKOSKODIK, (ok-os-kod-ik) k. m. okoskod-
tam, — tál, —ott. Széles ért bizonyos tárgy felett
elméjét futtatja, s azt különféle oldalról meghányja
veti, hogy megtudja, mit kelljen róla tartania; vagy,
ha a tárgy cselekvésre vonatkozik-, hogy mitévő' le-
gyen. Észtani ért. ismert ítéletekből ismeretleneket
hoz ki. V. ö. OKOSKODÁS.

OKOSKODÓ, (ok-08-kod-ó) mn. tt okotkodó-t,
Aki okoskodik. Ország dolgairól okoskodó hazai
polgárok. Hamisan okoskodó álbülcsek. Korán okos-
kodó gyermek ritkán szokott megélni. (Km.). V. ö.
OKOSKODIK.

OKOSODÁS, (ok-os-od-ás) &. tt. okosodás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Átmeneti állapot, midőn
valaki mind elméletben, mind gyakorlatban okosodik.
V. 5. OKOSODIK.

OKOSODIK, (ok-oa-od-ik) k. m. okotod-tam,
—tál, —ott. Ismeretei és tapasztalatai szaporodván
ildomossá, ügyessé lesz, az élet körülményeihez he-
lyesen, czélirányosan alkalmazni kezdi magát, nem
vakon, hanem megfontolva cselekszik ; józanodik,
gondolkozást és cselekvési módja higgad.

OKOSRAVASZ, (okos-ravasz) ősz. mn. Sze-
mélyről mondják, ki úgy tudja tettetni ravaszságit,
hogy okosságot hisznek róla.

OKOSSÁG, (ok-os-ság) fa. tt. okosság-öt, harm.
szr. —a. 1) Az ész működésének tulajdonsága, mely-
nél fogva a dolgokról helyesen, az észtan szabályai
szerént ítél. Bestédnek, állításnak, tanácsnak okos-
sága. 2) Ildomosság, a cselekvésnek, életmódnak
helyessége, czélirányossága. Okosság volt tőled, hogy
így cselekedtél. Azt a* okosság Kotta magával. Idővel
gyarapodik át okosság. 8) Gondolkodó tehetség, ész.
„Semmibe nem követi az okosságnak Ítéletit" Ná-
dor-codex. 4) Élünk vele helybehagyó, dicsérő indu-
latszó gyanánt is. Okosság l jól mm !

OKOSSÁGOS, (ok-os-ság-os) mn. tt. okossá-
gos-t,\. —át, tb. — ok. Okossággal teljes, a maga
nemében igen okos. „Embör mindön terömtött állatok-
nál okosságoaabb." (Nádor-codex). V. ő. OKOSSÁG.

OKOSSÁGTALAN, (ok-os-ság-talan) mű. tt.
okosságtalan-t, tb. —ok. Kiben vagy miben okosság
nincsen. Okosságtalan, hebehurgya ember. Okosságta-
lon magaviselet, bánásmód. V. ö. OKOSSÁG.

OKOSUL, OKOSUL, (ok-os-ul) önh. m okotúl-t.
Okossá lesz, okosodik.

OKOZ, (ok-oz) áth. m. okot-tam, —tál, ott,
pár. —z. 1) Mint ható, cselekvő ok létre hoz vala-
mit. Kora halálát a mértéktelen élet oltotta. A háború
sok kárt okoz. Ét a bor fejfájást okoz. 2) Használják
okol helyett, s ám. valaminek okául állít. Saját hi-
bádért engem ne okozz. Okozd magadat.

OKOZÁS, (ok-oz-ás) fii. tt. okotás-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által valami
létre jön. 2) Állítás, melynél fogva valakiről vagy
valamiről azt mondjuk, hogy bizonyos dolognak ható,
vág)' indító, vayy részvevő oki: máskép: okolás.

OKOZAT, (ok-oz-at) fa. tt okotatrot, harm.
szr. —a. Eredmény, mely a létokból ezármasik.
Hasonló okok, hasonló okosatokat stoktak eléhozni. Ha
valakinek a bortól feje fáj, a bor ok, a fejfájás oko-
sat. V. ö. OK.

OKRÁD, puszta Tolna m. f helyr. Okrád-ra,
—ön, —ról.

OKBÁND, v. OKRÁNDIK, önh. s az utóbbi
alakban k. m. okránd-ott, htn. —m, v. —atd. Szé-
kely tájszólás szerént ain. félelem, vagy utálat miatt
visssahökken, hátrább vonja magát Megokrdndott.
Másképen: urdud, v. ikrándik. Úgy latsaik öszve
van téve a hátrálást jelentő hiSk és ránt szókból,
mintha ezt akarná kifejezni: valamitől meg- vagy
visszahökkenve elrándnl. Vagy talán a birteleaül
megijedt embernek tompa nangn elkiáltáeát utá-
nozza-?

OKSÁG, (ok-ság) fa. L. OKISÁG.
OKSULY, (ok-suly) L. OKSZER.
OKSZER, (ok-szer) ősz. fa. Gondolati ok, ügy

tekintetve, mintáz okoskodásnak szere, mely által bi-
zonyos ismeretet létesítünk, s mely á létesített isme-
retnek bizonyítéka, (argumentum, ratio).

OKSZERES, (ok-szeres) 1. OKSZERŰ.
OKSZERESEN, (ok-szeresen) laki OKSZE-

RŰEN.
OKSZERŰ, OKSZERŰ, (ok-szerű) öez.mn. l) Is-

meretre vonatkozva ám. gondolati okon épülő, bizonyos
előre tett ismeretből következő, a tudás elveivel egyező.
Oktteríl állítás, következtetés. Okszerű történeti kit,
mely a taruík tudomásán, ét igazmondásán alapíl.
Okszerű vallási hit, melyért a kinyilatkoztató latén
csalhatatlansága kezeskedik. 2) Cselekvért illetőleg
ám. czélirányos, tapasztalat szerént helyesnek ismert,
megfontolás szerént intézett Okszerű gazdálkodás.
Okszerű, elintézése valaminek.

OKSZERŰEN, OKSZERŰN, (ok-szerflen) ősz.
ih. Okszerű módon.

OKSZERÜLEG, OKSZERÜLEG, (ok-szerüleg)
1. OKSZERŰEN.

OKSZERŰSÉG, OKSZERŰSÉG, <ok-szeríisóg)
ősz. fa. Helyes okokon alapuló tulajdonsága vagy
állapota valaminek.

OKSZERŰTLEN, (ok-szertttlen) ősz. mn. Ami
nem okszerű. Okszerűtlen következtetés, történeti Üt.
Határozóként ám. nem okszerű módon. V. ö. OK-
SZERŰ.

OKSZERÜTLENÜL, (ok-szerütlennl) ősz. ih.
Nem okszerű módon, az okszerűséggel ellenkezőleg.

OKTALAN, (ok-talán) mn. tt oktalant, tb.
— ok. 1) Gondolkozást, és gondolkozó ész működé-
seit illetőleg ám. az ész szabályaival ellenkező, alap-
talan, elvtelen. Oktalan beszédek, állítások, következ-
tetések. Oktalan vélemény, tanács, javaslat. 2) Cselek-
vést, vagy szenvedést illetőleg, mire elegendő, és
helyes ok nincsen. Oktalan tSrSdés, félelem, harag;
v. ö. OKATLAN. 3) Esztelen, pl. oktalan állat, vágj-
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oly bolondul cselekvő, mintha esze nem volna, pl.
oktalan szeleverdi. Határozóként ám. oktalanul, nem
okosan.

OKTALANÍT, OKTALANÍT, (ok-ta-lan-ít) áth.
m. oktalanü-ott, pár. —«, htn. —m, T. —ont. Okta-
lanná, azaz: butává, ostobává tesz, eszét elveszi va-
lakinek.

OKTALANÍTÁS,OKTALANITÁS, (ok-ta-lan-
ít-ás) fa. tt. oldalantíás-t, tb. —ok. Oktalanná tevés.
V. ö. OKTALANÍT.

OKTALANKODÁS, (ok-ta-lan-kod-ás) fa. tt.
oktalankodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Oktalanul
beszélés vagy cselekvés.

OKTALANKODIK, (ok-ta-Ian-kod-ik) k. m.
oktalankod-tam, —tál, —ott. Oktalanul beszél, vagy
cselekszik, pl. ki sületlenfil tréfálkodik, vagy minden
lépten nyomon bakot lő, fonákságot követ el.

OKTALANODÁS, (ok-ta-lan-od-ás) fa. tt. ok-
talanodds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Oktalanná,
ostobává levés.

OKTALANODIK, (ok-ta-lan-od-ik) k. m. okta-
lanod-lam, —tál, —ott. Helyes gondolkozása, és
cselekvésmódja fogyatkozik, butává, ostobává, esz-
telenné válik. V. ö. OKTALAN.

OKTALANSÁG, (ok-ta-lan-ság) fa. tt oktalan-
gdg-ot, harm. szr. —a. Gondolkozásnak, vagy cse-
lekvésmódnak azon tulajdonsága, midőn a józan ész
szabályaival ellenkezik, esztelenség, bolondság. Ok-
talantág volt úgy beszélned. Minden tette oktalanságra
mutat. V. ö. OKTALAN.

OKTALANUL, (ok-ta-lan-ul) ih. Oktalan mó-
don ; a józan ész szabályai ellen; esztelenfii, bolon-
dul, ostobául. V. ö. OKTALAN.

OKTALANUL, OKTALANUL, (ok-ta-lan-nl)
önb. m. oktalawO-t. L. OKTALANODIK.

OKTAT, (ok-tat) áth. m. oktat-tam, —tál,
— ott, pár. oktass. Szoros ért. valakit rendszeres is-
meretekre tanít, midőn előtte az okok és okozatok közti
viszonyokat fejtegeti, s őt helyes gondolkozásra szok-
tatja. Szélesb. ért. tanítás és példa által eszközli,
hogy valaki okjék, különösen az élét k&lönös viszo-
nyaiban cselekvési Ügyességet szerezzen. Csak sze-
mélyt lehet oktatni; s nem mondjuk, hogy valamely
tudományt, mesterséget oktat, hanem tudományra,
mesterségre oktat valakit, (vagy tudományt, mester-
séget tanít). Továbbá: roszra oktatni nem lehet, ha-
nem tanítani. Oktatni a gyermeket, hogy mit stábod,
mit tilos, mit hasznos, mit káros tennie. Valakit embe-
rekkel való bánásmódra oktatni. Át anya oktatja leá-
nyát, mikép viselje magát férje iránt.

OKTATÁS, (ok-tat-ás) fa. tt. nktatás-t, ib.
—ok, harm. szr. —a. 1) Cselekvés, mely által vala-
kit oktatunk. 2) Azon ismeretek öszvegc, melyek
ama cselekvésnek tárgyát teszik. Át oktatásokat
figyelmesen hallgatni, s megjegyezni. V. ö. OKTAT.

OKTATÓ, (ok-tat-ó) mn. és fa. tt. oktató-1. 1)
Aki, vagy ami által okik az ember. Ijeányát oktató
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anya. Oktató könyvek, költemények, beszédek. Életmódra
oktató tapasztalatok. 2) Személy, kinek kitűzött föl-
adata, vagy hivatása, hogy valakit, vagy többeket
oktasson. Minthogy az oktatás szoros ért az élet-
bölcseségre vonatkozik, szabatosan szólva csak az
erkölcsi és élettani szabályok eléadóját kellene okta-
tónak nevezni,milyenek a hitvallási oktatók; de szé-
lesb ért. jelent akánnily tanítót, ki bizonyos tudo-
mányt rendszeresen, okszerüleg ad elé. Egyébiránt
az oktató szűkebb jelentésű, mint a tanító, mert ok-
tatni csak okos lényt, vagy személyt lehet, tanítani
pedig oktalan állatot is; továbbá nem lehet mondani:
nyelvoktató, zeneoktató, jogoktató, hanem nyelvtantíó,
tenetanfáó, jogtanüó stb. V. ö. OKTAT.

OKTATÓREND, (oktató-rend) ősz. fa. 1) Azon
személyek erkölcsi testülete, kiknek hivatása, és kö-
telessége másokat, különösen az ifjúságot oktatni.
2) Szerzetes rend, mely oktatással foglalkodik, pl.
hazánkban a kegyes rendbeliek, a benedekiek stb.

OKTATÓSÁG, (ok-tat-ó-Ság) fa. tt. oktató-
ság-ot, harm. szr. —a. Oktatói hivatal. Az egyetem-
nél oktatóságot viselni. Az oktatóság szép, de terhes
állapot.

OKTÓ, a székelyeknél megrövidítve ám. ok-'
tondi. Nagy októ vagy te l L. OKTONDI.

OKTÓBER, fa. tt. október-t, tb. —ék, harm.
szr. —e. A polgári évben tizedik hónap, mely har-
minczegy napból áll; régies, egyházi, és népnyelven :
Ifindszenthava, újabb szokással: Ssnhó, v. tizedhó.
Eredete latin, s szó szerént nyolczadhavat jelent,
minthogy tavaszkezdettől (martiustól) számítva az a
nyolczadik hó.

OKTONDI, (ok-ton-di) mn. és fa. tt. oktondi-t,
tb. — k, v. —ok. Oktalan, ostoba, együgyű. A szé-
kelyeknél megrövidítve: októ. E szó, mint alakja ma-
tatja, a gúnynevek osztályába tartozik, s képzésre
nézve rokonai: orrondí, pökhendi, ebhendi, kortyandi
s más ilyenek. Eredetileg talán okthondi volt; mint-
hogy nyelvűnkben a h mint számos képzők előhangja
általán testi vagy lelki hiányt fejez ki. V. ö. H
(betfi).

OKTONDISÁG, (ok-ton-di-ság) fa. tt. oktondi-
ság-ot. Oktalan, ostoba, egy ügy U tulajdonság, vagy
állapot.

OKUKA, ALSÓ—, falu, FELSŐ—, puszta
Somogy m.; helyr. Okuká-ra, —n, —ról.

OKUL, OKUL, (ok-ul) ih. Okként, mint ok,
vagy oknak. Okul szolgál. Okid azt hozta föl, hogy.. .
Harmadik személyraggal: okául. Betegségének okául a
torkoskodatt mondják.

OKUL, (ok-úl) önh. m. olaU-t. Bizonyos isme-
retek, és tapasztalatok nyomán eszélyesebb, ildomo-
sabb lesz, valamiben nagyobb ügyességet szerez.
Áfátok példájából okulni. Hivatalába már bele okait.

OKULÁS, OKULÁS, (ok-ul-ás) fa. tt. okulás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Eszélyesbbé, ildomosbbá
levés. V. ö. OKUL, önh.
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ORVETÉS, (ok-vetés) ősz. fb. Valamely ok
ellenvetése.

OKVETETLEN, OKVETLEN, (ok-vet-(etjlen)
ősz. mn. 1) Emberről szólva ám. ellenvetés, mente-
getödzés, halogatás nélküli; így használják a szé-
kelyek, midőn a szófogadó, engedelmes embert, mun-
kást okvetetlennek mondják. 2) Cselekedetre vonat-
kozva, amit halasztani nem lehet, ami semmi esetre
el nem maradhat, szttkségkép következő. Okvetetlen
segítségre van stUkségünk. Okvetetlen eredmény. Hatá-
rozóként ám. okvetetlenül, mentegetés vagy haloga-
tás nélkül.

OKVETETLENÜL, OKVETLENÜL, (ok-
vet-[et]len-ül) ősz. ih. Mentegetődzés, vonakodás, ha-
logatás n élkttl, szükségképen, anélkül, hogy végre-
hajtása, vagy megtörténbetése ellen alapos okot le-
hetne felhozni. OkvttetleniÜ ott keli lenned. Munkád-
dal a rendelt időre olcvetetlenltí kést légy.

ÖL, elavult vagy elvont gyök, melynek hogy
hajdan önállólag léteznie kellett, a származtatás! ha-
sonlatokból kitűnik. Valamint e gyakorlaton igéknek :
öldOt, toldoz, földöt, nyaldos, nyeldes, kérdés gyökeik:
öl, tol, fai, nyal, nyel, kér: hasonlóan old, oldot, gyö-
ke öl. Származékai: old, oldot, oldás, oldotds; olu,
olvad, olvadás, olvadékony, olvattt, olvatttái, olvasttó,
melyekben alapfogalom az együtt levő részeknek
egymástól távolodása, el- vagy szétválása, el- vagy
szétbomlása. Minden esetre rokon mind hangban,
mind értelemben el és vál szókkal. Idegen nyelvek-
ben • rokonságok a csagataj öl ain. vizes, nedves
(Vámbéry), olga-mak ám. szétfolyni, szétoszolni
(ugyanaz); a csagataj-török olug ám. csatorna;
a görög ivat, iva, latin solvo (= se-olvo. Curtios).
Egészen más alapértelmttek, és származatuak: olt,
oltás, melyeket 1. uját rovataik alatt.

—ÖL, hangrendileg ál, ti, él, ifi, ige- és név-
képző, mint: gond-ol, gúny-ol, fáty-ol, kdty-ol, 1.
—L mint képző, és Élőbeszéd 142. 1.

ÓLAD, falu Vas m.; helyr. Olad-ra, —ön,
-rál.

OLÁH, (1), ín. tt. oláh-t, v. — öt, tb. — ok.
Kómái gyarmatoktól, illetőleg ezekkel vegyült né-
pektől származott román nyelvű nép neve, Magyar-
ország keleti oldalán, Erdélyben, és ezzel határos
Oláhországban, Moldvában és Bukovinában, saját
nyelvükön : rumunyi, rumén. A Wallach (ez ismét
Wahle) szó ntán alakult (Adelung szerént); valamint
a rokon nyelvű talíán népnek olasz neve tetiltch szó-
ból lett. Az oláh név a magyar nyelvben oly divatezerü,
mint a deuttch helyett a német, stlovdk h. a tót, po-
lyák h. a lengyel, talia.no h. az olasz. Nagyszáma
helynevek jelzője, e mint olyat zavar nélkül nem le-
het „román" névvel felcserélni épenúgy, mint a „né-
met", ,,tót", „olasz" helynevek helyett Deutsch,
Szláv, Taliano neveket használni.

Az „Oláh" jelzős helyneveket, pl. Oláh-Apáti,
Oldh-l,ugos, stb. amennyiben ezen betű alatt nem

találhatók 1. az egyszerű pl. Apáti, Lúgot stb. czik-
kek alatt.

OLÁH, (2) falu Szála m.; helyr. OUh-ra, —n,
—ról.

OLÁH-BAKSA, falu Kraszna m.; helyr. — Bak-
sé-n, —rá, —ról.

OLÁH-BENCSEK, falu Temes m.; helyr.
— Btnctek-én, —re, —rSl.

OLÁH-BOGBAN, felu Krassó m.; helyr
— Bogtán-ba, —bon, —Ml.

OLÁH-CSAHOL, falu Közép-Szolnok m.; helyr.
— Csahol-ba, —bon, —ból.

OLÁH-CSERTÉSZ, falu Bereg m.; helyr.
— Caertétz-én, —re, —ról.

OLÁH-CSIKLOVA, falu Kraesó m.; helyr.
—Csiklová-n, —rá, —ról.

OLÁHCZIOÁNY, (oláh-czigány) ősz. fa. így
nevezik az országszerte kóborló, és sátorok alatt ta-
nyázó czigányokat, kik leginkább Erdélyből szár-
maznak.

OLÁH-CZIKLIN, falu Vas m.; helyr. CtUMn-
be, —ben, —böl.

OLÁH-DUBOVA, falu Árva m.; helyr. Dubo-
vá-n, —rá, —ról.

OLÁHDUDA, (oláh-duda) ősz. fo. Kecskehei-
ből csinált duda, mely az oláh népnek kedves hang-
szere. Felfújják, mint át oláhdudát. (Km.).

OLÁH-ÉCSKA, falu Torontál m.; helyr. Éct-
ká-n, —rá, —ról.

OLÁHECZET, (oláh-eczet) ősz. fa. Vácikor,
vagy vadalma levéből készített eczet, honnan e gú-
nyos közmondás: Erőt, mint át oUh*e*et.

OLÁH-GYEPES, falu Bihar m.; helyr. Gyt-
pet-én, —rre, —rtil.

OLÁH-GYÜEÜ8, falu Seatmár m.; helyr.
Gyurut-on, —re, —rW.

OLÁH-HÓDOS, falu Szatmárm.; helyr. Ho-
dos-on, —rá, —ról.

OLÁH-HÓDOS, falu Bihar m.; helyr. Bódot-on,
—ró, —ról.

OLÁH-HOMOROG, falu Bihar m.; helyr. Ho-
morog-on, —rá, —ról.

OLÁH-HORVÁTffl, falu Közép-Szolnok m. ;
helyr. Horodthi-ba, —bán, —ból.

OLÁH-KAKUCS, falu Bihar ín.; helyr. Jía-
kucs-on, —rá, —ról.

OLÁH-KÉKES, falu Szatmár m.; helyr. Ki-
keg-én, —re, — rSl.

OLÁH-KESZI, falu Közép-Szolnok m.; helyr.
Kesti-be, —ben, —böl.

OLÁHORSZÁG, 1. HAVASELFÖLD.
OLÁHOS, (oláh-oe) mn. tt oldko$-t, v. — át,

tb. — o*. Olyan, mint az oláhoknál szokás. Oláhot
vitelét, életmód.

OLÁHOSÍT, (oláh-os-ít) áth. m. oláhottí-otí,
pár. — », htn. —m, v. —ám'. Az oláh nyelvnek és
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szokásoknak behozása által előbbi nemzetiségéből
kivetkőztél, s oláhvá tesz valakit. Moldvában (» Ha-
vasal/Oldon már sok magyart eloláhostíottak.

OLÁHOSODÁS. (oláh-os-od-ás) fn tt oldhoto-
dás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. L. OLÁHOSODIK.

OLÁHOSODIK, (oláh-os-od-ik) k. m. oláhosod-
tam, —tál, —ott. Oláh nyelv és szokások felvétele
által az oláh népnek tagjává leszen.

OLÁHPATAK, falu GÖmÖr m.; helyr. — pa-
tak-ra, —ön, —ról.

OLÁHSÁG, falu Krassó m.; helyr. Oláhtág-ra,
—ön, —ról.

OLÁHSÉR, (oláh-ser) ősz. fii. Kiköpült tejföl-
nek levéből, Írójából készített ital.

OLÁHUL, (oláh-ul) ih. Oláh nyelven. Oláhul
bestéim, írni.

OLÁHVIRÁG, (oláh-virág) ősz. fn. L. PERE-
MEK.

OLAJ, (ol-aj) fn. tt olaj-t, v. —aí,.tb. — ok,
v. —ok. Folyékony, zsíros test, melyet víz által nem,
vagy alig lehet feloldani, s meggyniva füstöléssel
ellángol. Áttati olaj, melyet állati testekből vonnak
ki, mint: hangyaolaj, tojásolaj, zsirolaj ; növényi olaj,
különféle növényekből, és magvaikból, pl. dióolaj,
mondolaolaj, lenmagolaj, tökmagolaj, faolaj, repcze-
olaj stb.; ásványi olaj, ú. m. kőolaj, elevenolaj.
Használatra nézve: égetni való olaj, asztali olaj,
gyógyolaj; stentelt olaj, a keresztség, egyházi rend,
utolsó kenet feladására. Tréfásan: ttírVmolaj, ám.
béketürés, szenvedés, pl. ezen bajt csak lürömolajjal
lehet gyógyítani. (Km.). Olajt Ütni. Olajban, azaz olajat
f étiekkel irt kép. Tűmre olajt önteni. Nem mindenkor
lett olaj a mécsben. Ez a bor olyan, mint az olaj,
azaz : könnyen csúszik; vagy olajszinii.

Hangra és jelentésre megegyeznek vele a latin:
olevm, hellén: $l%iov, német: Oehl, tét: olej, len-
gyel : oley, stb. Úgy látszik, mind ezen szók az ere-
deti ős nyelvből maradtak fenn; s mi a magyar olajt
illeti, azt azon öl gyb'kfi magyar szókkal családosít-
hatjnk, melyekben alapfogalom az olvadás, és szét-,
oszlás, milyenek: olu, olvad, olvaszt, old, s képzésre
hasonlítható, a karé karaj, taré taraj, páré paraj,
gané gaoaj, szókhoz, melyek legvalószínűbben el-
avult igékből származott részesülők módosításai.

OLAJÁG, (olaj-ág) ősz. fn. Az olajfának ága;
különösen átv. ért. a békének, és csendes életnek
jelképe. Béke, kiengetttelSdés olajága. Ezen jelentése
bibliai adaton alapul: „Az (a galamb) pedig meg-
jőve hozzá estvére, zöld levelű olajfaágat hozván
szájában. Megérté azért Noé, hogy megszűntek volna
a vizek a földön." (Mózes I. k. 8. fej.).

OLAJÁROS, I. OLAJÁRUS.
OLAJÁRULÁS, (olaj-árulás) ősz. fn. Olajjal

kereskedés.
OLAJÁRUS, (olaj-árus) ősz. fn. Személy, ki

olajjal, különösen asztalra valóval kereskedik, péld.
nálunk a lenmag-, kendermagolajjal házalók.

OLAJBOGYÓ, (olaj-bogyó) ősz. fn. Az olajfá-
nak hosszúkás gömbölyű, sötét zöld bogyóféle gyü-
mölcse, melyből olajt sajtólnak. V. ö. OLAJFA.

OLAJBOGYÓDAT, (olaj-bogyódad) ősz. mn.
Hosszúkás, gömbölyű, milyen az olajfa bogyója.
Olajbogyóddá hengercsiga. (Voluta olíva, L.).

OLAJBOGYÓSZIN, (olaj-bogyó-szín) ősz. fn.
és mn. 1) Az olajbogyó szinéhez hasonló sárgás zöld
szín. 2) Olajbogyó szinéhez hasonló.

OLAJBOGYÓSZINÜ, (olaj-bogyó-szinü) ősz.
mn. sárgás zöld színű, milyen az olajbogyó.

OLAJBOGYÓZÖLD, (olaj-bogyó-zöld) lásd
OLAJBOGYÓSZINÜ.

OLAJBOLT, (olaj-bolt) ősz. fn. Kalmárbolt,
melyben különösen olajt árulnak.

OLAJCZUKOR, (olaj-cziikor) ősz. fn. Cznkor-
ral dörzsölt repülő olaj, mely azután, ha vizzel le-
öntik, a czukorral együtt felolvad a vizben. (Eleo-
saccharum).

OLAJDIÓ, 1. OLAJBOGYÓ.
OLAJEZÜSTFA, (olaj-ezüst-fa) ősz. fn. Ham-

vas fehér, és kcskenylevelü vad olajfa, melynek
sárga virágai kellemes illatnak. (Elaeagnus angnsti-
folia, L.).

OLAJFA, (olaj-fa) ősz. fn. 1) Déli Európában
tenyésző fa, melynek bogyóiból úgynevezett faolajt
sajtólnak, melynek ága a legrégibb időtől fogva a
béke, és csendes házi élet jelképéül használtatik.
(Olea L.). 2) Vad olajfa, mely különösen Csehország-
ban, Spanyolhonban , és Syriában tenyészik, s bo-
gyókat terem; máskép: ettistfa. (Elaeagnus). 3) Ja-
pánban termő, mintegy hat lábnyi magas fa, mely-
nek dióféle gyümölcséből olajat ütnek. (Dryandra
oleifera).

OLAJFAHEGY, (olaj-fa-hegy) ősz. fn. Olaj-
fákkal benőtt hegy; különösen a Jerasálem közelé-
ben fekvő, s a Bibliában nevezetes olajfák hegye.

OLAJFALEVÉL, (olaj-fa-levél) ősz. fn. Az
olajfának sajátságos levele.

OLAJFESTÉK, (olaj-festék) ősz. fn. Len-, dió-,
vagy mákolajjal vegyített festékanyag, különbözte-
tésfil a vizfestéktől. V. ö. FESTÉK.

OLAJFESTÉS, (olaj-festés) ősz. fn. A festés-
nek azon neme, mely úgynevezett olajfestékkel tör-
ténik ; továbbá az ily festés által készített kép, olaj-
festmény ; különbözik tőle a vúfestés, tejfestéi.

OLAJFESTÉSZ, (olaj-festész) ősz. fn. Képző
művész, ki olajfestékkel ábrázol valamit.

OLAJFESTMÉNY, (olaj-festmény) ős*, fn.
Kép, festett mfi, mely olajfestékkel készült

OLAJFIÓK, (olaj-fiók) ősz. fn. Az olajütőkben
azon fiók, melybe a sajtolni való magvakat te-
szik, s mely alul likas, hogy az olaj lefolyhasson
rajta.

OLAJFOLT, (olaj-folt) ősz. fn. Folt, pecsét,
melyet az olaj képe/., midőn valamely testbe veszi
magát Olajfoltok a ruhán, bútoron, padlótaton. AH
olajfoltokat kivenni a stOvttbül.
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OLAJFOLTOS, (olaj-foltos) ősz. mn. Olajfol-
tokkal bemocskolt. Olajfoltot papír, olWny.

OLAJHEGY, 1. OLAJFAHEGY.
OLAJÍZ, (olaj-íz) ősz. fa. 1) Az olajnak saját-

nemű íze. 2) A kisajtolt olajbogyókból, vagy mag-
vakból hátramaradt pépféle sonkoly.

OLAJKÉP,(olaj-kép) ösz.fa.Olajfestékkel írt kép.
OLAJKERESKÉDES, (olaj-kereskedés) ősz.

fn. Kereskedés neme, melynek áruezikkei olajból
illának.

OLAJKEEESKÉDÖ, (olaj-kereskedő) ősz. fn.
Személy, ki olajjal kereskedik.

OLAJÉÉRT, (olaj-kert) ősz. fn. Kert, melyben
olajfákat tenyésztenek.

OLAJKOROM, (olaj-korom) ősz. fn. Az égő
olajból elszálló s az érintett testekhez tapadó zsíros
anyag.

OLAJKÖ, (olaj-kö) ősz. fa. 1) Tirolban honos
büdöskőfaj, mely földolajt foglal magában. 2) Olaj-
jal megkent sima köszörükö, milyenen a beretvákat
fenik, olajos kő.

OLAJKÖLYÜ, (olaj-kölyü) ősz. fn. Kölytt,
vagy sajtóféle gép, melyben olajt ütnek, olajtttő.

OLAJLEVEL, (olaj-levél) ősz. fn. Olajfának
sajátságos levele.

OLAJMAG, (olaj-mag) ősz. fii. 1) Olajfabo-
gyó magva. 2) Mindenféle mag, melyből olajt ütnek,
sajtólnak, pl. len-, kender-, tökmag.

OLAJMAGSZAK, (olaj-mag-szak) ősz. fn. A
kisajtolt olajmagnak hátramaradt pépféle sonkolya;
máskép: olajit.

OLAJMALOM, (olaj-malom) 1. OLAJKÖLYÜ,
OLAJÜTÖ.

OLAJMÁZ, (olaj-máz) ősz. fn. Olajból, vagy
olajjal készített máz.

OLAJMILLYE, (olaj-millye) ősz. fn. Millye,
vagyis szelenczeféle edény, melyben olajt tartanak.
Templomi olajmillye.

OLAJNÁDMÉZ, (olaj-nád-méz) ősz. fn. Lásd
OLAJCZUKOR.

OLAJNEMEZ, (olaj-nemez) ősz. fa. Olajjal
beitatott nemezposztó, mely lyel a réznyomók a réz-
lapokat simítják.

OLAJNEMÜ, T. —NEMŰ, (olaj-nemű) ősz. mn.
Az olajok neme alá tartozó, olajminőségü. OlajnemU
kövérség. Olajnemü Mg tettek.

OLAJNÖVÉNY, (olaj-növény) ősz. fa. Növény,
mely olajat tartalmaz, s melyből olajat ütnek, pl.
repcze, napraforgó stb.

. OLAJOS, (ol-aj-os) mn. tt. olajos-t, v. — át, tb.
— ok. 1) Olajjal bővelkedő, miből olajt lehet ütni,
sajtolni. Olajos magvak. 2) Olajjal bekent, bemocs-
kolt Olajat kOszörUkS, ruha, bútor. 3) Miben olajt
tartanak, vagy árainak. Olajon Üveg, kortó. Rátartja
magát, mint az olajos korsó. (Km.). 4) Olajjal készí-
tett, fűszerezett Olajos gáncta, saláta, káposzta. 5)
Mint főnév jelent személyt, ki olajt árul, midőn a
tárgyeset: olajost, és többes: olajotok.

OLAJOSÁN, (olaj-OB-an) ih. Olajjal készítve,
leöntve. Olajosán enni a salátát.

OLAJOZ, (olaj-oz) áth. m. olajoz-tam, —tál,
—ott, pár. —*. 1) Valamit olajjal megken, vagy
bemocskít, befoltoz. Megolajozni az ajtóragatxtót,
hogy ne csikorogjon. A fenkOvet megolajozni. A lámpa-
titttító beolajozza ruháját. 2) Olajjal elkészít, fttsze-
rez valamely ételt A találat eczetetni és olajomi kell.

OLAJOZÁS, (olaj-oz-ás) fa. tt olajotát-t, tb.
—ofc, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által olajoz-
nak valamit. V. ö. OLAJOZ.

OLAJPÉCSÉT, (olaj-pecsét) ősz. fa. L. OLAJ-
FOLT.

OLAJPRÉS, (olaj-prés) ősz. fa. Lásd OLAJ-
80TÚ.

OLAJRETEK, (olaj-retek) ősz. fa. Sínában
ottbonos retekfaj, melynek gyökerei kicsinyek, de
szára és hüvelye sok, s bőven termő magvaiból olajt
ütnek. (Raphanns chinensis annuos oleiferos. L.).

OLAJSAJTÓ, (olaj-sajtó) 1. OLAJSOTÚ.
OLAJSÉPRÜ, (olaj-seprű) ősz. fa. Az olajnak

sfirfi üledéke, mely az edény fenekén öszvegyfil.
OLAJSONKOLY, (olaj-sonkoly) ősz. fa. A ki-

sajtólt, vagy ütött olajbogyók, olajmagvak hátrama-
radt pépje.

OLAJSOTÚ, (olaj-sotú) ősz. fa. Sota, vagyis
présféle készület, gép, melylyel ás olajbogyókból,
olajmagvakból, stb. olajt sajtolnak.

OLAJSZAG, (olaj-azag) ősz. fa. Az olajnak sa
játeemfi szaga. Szén salátán nagyon értik a* olajszag.
Ki olajjal bánik, ruhájának olajstaga van.

OLAJSZAGÚ, v. — 8ZAGU, (olaj-szagd) ősz.
mn. Olyan szaga, mint az olaj; büdös ás olajtól. Át
olajat magvakon Mtott baromfiak háta olajszagú ét
olajizU.

OLAJSZAK, (olaj-szak) ősz. fa. 1) Olajjal ké-
szített lepényféle sütemény, vagy pép. 2) Olaj-
sonkoly.

OLAJSZÍN, (olaj-szín) ősz. fa. Olyanféle sár-
gás zőldszin, milyen az olajé.

OLAJSZÍNÜ, v. —SZÍNŰ, (olaj-szfaü) ősz.
mn. Az olaj színéhez hasonló, sárgás zöld. OlajteinU
told szövet. Olajstinüre mázolt falak. OlajszinU
arctbSr.

OLAJSZÜRET, (olaj-szüret) ősz. fa. Az olajfa
j érett bogyóinak leszedése, és kisajtólása. Az olajsta-
rét bőven fizetett.

OLAJTERMÖ, (olaj-termő) ősz. mn. Ahol olaj-
fák tenyésznek. OlajtermB hegyek, dili tartományok.

l OLAJTÖRKÖLY, (olaj-törköly) ősz. fa. A tí-
I sajtólt olajbogyók törkölye. V. ő TÖRKÖLY.
j OLAJTÜLÖK, (olaj-tülök) ősz. fa. Tülök, axaa
szaruból készített, vagy szarnformáju edény, mely-
ben olajt tartanak.

1 OLAJÜTÖ, (olaj -Ütő) ősz. fa. 1) Személy, ki
különféle magvakból úgynevezett kttlüben olajt *aj-
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tói. 2) Maga azon készület, vagy gép, mely által e
mánkat véghez viszik. A lenmagot, kendermagot, tük-
magot olajlltöbe vinni.

OLAJÜTÖMALOM, (olaj-ütő-malom) ősz. fn.
L. OLAJÜTÖ, 2).

OLAJVERO, (olaj-verő) ősz. fn. L. OLAJÜTÖ.
OLANY, (ol-any) fű. tt. olany-t, tb. —ok, harm.

szr. —a, v. —ja. Egyszerű vegyelem a nehézfémek
neméből; jegye Aío. (Molybdenom). L. ÓLANY.

OLASZ, (1), fn. tt. olasz-1, tb. —ük. Itáliának
földére való, vagy anyai nyelvére nézve annak la-
kóihoz rokon. Milánói, velenctei, gfnuai, római, ná-
polyi, piemonti, floreneti, trieszti, fiumei ólomok.
Mint melléknév jelent olasz földre valót, oda
tartozót, ott termőt; különösen viselik e nevet több
növényországi termények, melyek az ólam jelzővel
öszvetett szókat alkotnak, mint: olamdió, olastbab,
olamkapor, olamkáka, olastkáposzta, olastkSmény, stb.
Hangra és eredetre rokon hozzá a német wlilsch,
wdlisch, s az illyriai bálisch. V. ü. OLÁH.

OLASZ, (2), falu Baranya m.; hclyr. OlaK-ra,
— ön, —ról.

OLASZATRACZÉL, (olasz-atraczél) ősz. fa.
Növényfaj az atraczélok neméből, melynek levelei
láncsásak, fodrosak, fényesek, durva szőrösek ; vi-
rágfttrtei két ágúk, két levelük; s torokboltozatai
rojtosak. (Anchusa italica).

OLASZBAB, (olasz-bab) ősz. fn. A felfutó bab-
uak neve, máskép : törökburtó, futópastnly.

OLASZDIÓ, (olasz-dió) ősz. fn. A közönséges-
nél jóval nagyobb, s vékonyabb héjú díófaj. V. ö.
DIÓ.

OLASZFAL, (olasz-fal) ősz. fn. Ide-oda moz-
dítható színfal, melyet a lakokban, termekben ellen-
ző, vagy elválasztó, eltakaró állványul használnak.
Ágy hot, kályha elé állított olamfal; máskép: spa-
nyolfal.

OLASZFALU, falu Veszprém m.; helyr. —fa-
lu-ba, — bán, —bél.

OLASZFÉDÉL, (olasz-fedél) öaz. fn. Az épü-
let lapos fedele, tetőzete, mint az olaszoknál di-
vatos.

OLASZFENYÜ, (olasz-fenyü) ősz. fn. Fenytí-
faj, melynek levelei párosak, kevéssé érdes élttek;
tobozai hosszudad kúposak; pikkelyei tüskések. (Pi-
uus pinaster. W.).

OLASZGESZTENYE, (olasz-gesztenye) ősz. fn.
Olasz tartományokban tenyésző gesztenyefának na-
gyobbféle, ízletes lisztü gyümölcse. (Maronc).

OLASZHOLGYOMÁL, (olasz-holgyomál) ősz.
fn. A holgyont&lok neméből való növényfaj ; szára
felálló, alig ágas; levelei tojáskerekek, nyeletlenek,
szárölelő szabásuk, váltban fogasak; virágai sátoro-
zók. (Hicracium sabaudum).

OLASZHON; OLASZHONI, lásd: OLASZOR-
SZÁG ; OLASZORSZÁGI.

OLASZI, BODROG—, falu Zemplén m.;
AKAD. MÁST 8CÓTÍB IV. KOT.

KIS—, NAGY—, faluk Liptó m.; SVÁB—, Bihar
m.; SZEPES—, Szepesin.; helyr. Olam-ba, —bán,
—ból.^

ÓLASZI-LISZKA, mv. Zemplén m.; helyr.
lAsská-n, —rá, —ról.

OLASZKAKUKFÜ, (olasz-kakuk-fü) ősz. fn.
Czitromszagu melissza; máskép szintén köz nyel-
ven : mfhfií, mfzelke., mezgáncs, czüromfü,. (Melissa of-
fíciualis).

OLASZKAPOR, (olasz-kapor) ősz. fn. Édes kö-
mény. (Anethum v. Meum focniculum).

OLASZKÁFOSZTA, (olasz-káposzta) ősz. fa.
A fözelékkáposztának egyik ismeretes faja, kelká-
poszta. (Brassica sabauda).

OLASZKÍGYÓSZISZ, (olasz-kígyó-szisz) ősz.
fű. A kigyószisz nemű növényekhez tartozó növény-
faj ; szára felálló, borostás; levelei szálas-láncsásak,
borostás-borzasak ; bokrétái csaknem egyenlők ; vi-
rága fehér. (Echiutn italicum).

OLASZLAPU, 1. ARTICSÓKA.
OLASZMUHAR, (olasz-muhar) ősz. fn. Muhar-

faj, melynek fúzérbugája ijasfijas, alul megszakga-
tott, lekonyuló, füzérkéi torlottak, vagy csomósak,
virággalléri serteszáluk ; máskép köz nyelven : róka-
far hí kfílts, olastköles. (Panicum italicom).

OLASZORSZÁG, (olasz-ország) ősz. fn. Széles
ért. déli Európának félszigete a közép és adriai ten-
ger között, mely Svájcztól és Tiroltól kezdve Szi-
cziliáig lenyúlik, a hozzá tartozó szigetekkel együtt.
felső, közép, déli Olaszország. (Itália).

OLASZORSZÁGI, (olasz-országi) ősz. mn.
Olaszországból való, oda tartozó, azt illető, arra vo-
natkozó, stb. Olaszországi művészek, mesteremberek,
kereskedők ; olaszországi termények, áructikkek.

OLASZOS, (olasz-os) mn. tt olamos-t, v. — át,
tb. — át. Olasz divatu, olaszok szokása szerént való.
Olaszos •épitftmód, viselet. Olattos kiejtés, szóhangoz-
tatás.

OLASZOSAN, (olasz-os-an) ih. Olasz módon,
olasz divat, vagy szokások szerént.

OLASZPINTY, (olasz-pinty) ősz. fn. A pintyek
neméhez tartozó kis madárfaj déli Európában, mely
a kanárinál valamivel kisebb, és szépen énekel.
(Fringilla citriuclla).

OLASZBÁNTOTTA, (olasz-rántottá) ősz. fn.
Olaszok módjára készített tojásétek.

OLASZRÉPA, (olasz-répa) ősz. fn. A kerti
pasztinák (pastinaca sativa) egyik köznépies neve.

OLASZSZŐLŐ, (olasz-szőlő) ősz. fn. Szőlőfaj,
melynek levelei vékony szálnak; máskép: pctrrttr-
lyemszSlö. . '

OLASZTÉSZTA, (olasz-tészta) ősz. fn. Irós-
vajjal, olaszok módjára készített tészta.

OLASZUL, (olasz-ul) ib. Olasz nyelven. Óla-
mul tanulni, érteni, írni, bemélni.

OLASZ ÚTIFŰ, a kappanőr nemű növény
egyik ínja ; növénytani néven : hegyi kappanőr. (Ar-
nica montana).
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OLCSA, falu Bihar m.; helyr. Olcsd-ra, — n,
r(f£

OLCSÁL, OLC8ÁLÁS, OLCSÁLÓ, 1. OLC8Á-
ROL, OLCSÁRLÁS, OLCSÁRLÓ.

OLCSAR, (ol-cs-ár) fh. tt. olctár-t, tb. —ok.
Elavult állapotból helyesen felélesztett szó, s jelent
oly személyt, ki valaminek anyagi vagy erkölcsi
becsét, értékét fitymálja, megvetöleg említi, lealázza.
Származékai: olcsárol, olcsárlás, tájdivatos kiejtés-
sel : ócsdr, ócsárol, ócsdrlás, v. ócsálás. Képzett alak-
jára nézve hasonló a hajcsár, tölcsér, búvár, nyuzdr,
csiszár, tUndér, füzér, igékből származott nevekhez.
E hasonlatok nyomán úgy vélekedünk, bogy létezhe-
tett hajdan ál gyökből származott alt ige, melynek
értelme: old- v. letest valamit, gömbölyűén ejtve
olt, mint az álomra vonatkocó ál gyökből lett alt
alut, közdivattal: olt, azaz : alvóvá tesz. Amaz előbbi
olt törzsből lett oltár, vagy hangváltozattal oltsár
(olcsár), mint a hajt és tölt törzsökből: hajtár, Ofltér
helyett: hajisár (hajcsár), töltsfr (tölcsér). Vagy lásd
OLCSÓ.

OLCSÁRLÁS, (ol-cs-ár-ol-ás) fh. tt. ölet áriát-f,
tb. —ok, harm. szr. — a. Erkölcsi becsnek, értéknek
fitymálása, kisebbítése, megvető alacsonyítása. Táj-
divatos ejtéssel: ócsárlás, ócsálás, Jogállás, mint vá-
sárlás helyett vasalás, vátállát.

OLCSÁRLÓ, (ol-cs-ár-ol-ó) mn. tt. olcsárló-í.
Valaminek erkölcsi becsét rttymáló, megvetöleg ki-
csinyítő. Áfások szellemi müveit, érdemeit olctárló iri-
gyek. Olcsárló mubirálat, bf-ttéd. Tájdivatosan : ócsár-
16, v. óctáló, v. ócsáUó, mint vásárló helyett: vasaló,
vásálló.

OLCSÁROL, (ol-cs-ár-ol) áth. m. olcsárol-t, v.
olcsárl-ott. Különösen erkölcsi átv. értelemben ám.
valakinek vagy minek erkölcsi becsét, érdemét fity-
málja, kicsinyíti, alacsonyítja. Az irigyek olcsárolni
szokták mások tetteit. „Ez megolcaárlatott 'ő nála."
Hic diffamatus est apud illum. (Mfinch. cod. Luk.
l G.). „Tenen magadat se dicsérjed, se olcsárjad."
(Katalin prózai legendája). Különbözik tőle az ol-
csói, mely véleményt jelent valamely anyagi árnak,
becsnek kicsisége felől. Tájdivatosan ócsárol, v. ócsál,
ócsátt, mint a vasáról, vasal, vásáU. V. ö. OLCSÓ.

OLCSÍT, OLCSIT, (ol-cs-ó-ít) áth. m. olcstí-oU,
htn. —ni, v. —ani. Valaminek árát alább szállítja,
vagy eszközli, hogy olcsó legyen valami. A jó ter-
més olcstíja a gabona árát. V. ö. OLCSÓ.

OLCSÓ, (ol-cs-ój mn. tt olcsó-t. Szoros ért.
adásvevésre vonatkozik, s ám. aránylag kicsiny áru,
épen nem drága. Jó termés után olcsóbb a gabona.
Olcsó les* a bor. Olcsó lakást keresni. Olcsó ruha,
étel. Olcsó húsnak hig a leve. (Km.). Átv. minek kevés
becse van, mit könnyen adnak, vesztegetnek. Olcsó
jósság a puszta ctim.

E szónak gyöke, mint a benne foglalt alapfo-
galom mutatja, azon öl, melynek szintén vastag han-
gon megfelel a lefelé irányzó ál, pl. a régiesen írt
Öl pár szóban, mely ma Alpár, mi szerént olcsó, ám.

| olcsó, alsó, t. i. az s és c«, mint legrokonabb bangók
fölcserélésével. Ezen értelemre vonatkoznak az adás-
ve vési nyelvben divatozó mondások, és kifejezések :
valamit nagyra tartani, feltartani, a* árt felverni,
ellenkezőleg: árt lejteni, leszállítani, alább hagyni,
alább adni valamit ; sőt maga az alkustik is alkalma-
sint ám. alagnszik, a feltartott árnak leszállítása
mialt egyezkedik. Tájdivatosan óctó, melyben az öl
úgy húzódott öszve, mint az aasó, f$ösS, beeső, kUUsd
a szabályos alsó, fölső, belső, IcUlsö szókban. Törökül:
udsiiz, csagataj nyelven : octuz. (Vámbéry).

OLCSÓAN, 1. OLCSÓN.
OLCSÓDÁS, (ol-cs-ó-d-ás) fn. tt. olcsódás-t, tb.

—ok. Értékének alább szállása.
OLCSÓDIK, (ol-cs-ó-d-ik) k. m. olcsód-tam,

— tál, —ott. Becse, értéke, különösen adásvevési
ára alább száll. Midőn jó termésre van kilátás, oldó-
dik a gabona. V. ö. OLCSÓ.

OLCSÓL, OLCSÓLL, (ol-cs-ó-1, v. ol-cs-ó-11) áth.
m. olctól-t. Valamit olcsónak tart, vagy nyilatkoztat,
vagyis, azt mondja róla, nem drága; ellentéte: drágái.

OLCSÓLÁS, v. OLCSÓLLÁS, (ol-cs-ó-l-ás, v.
ol-cs ó-ll-ás) fn. tt. olcAÓlás-t, tb. — ok. Olcsónak tar-
tás vagy nyilatkoztatás.

OLCSÓN, (ol-cs-ó-an) ih. Olcsó áron, nem drá-
gán. Olcsón adni, venni valamit. Olcsón jutottam
hozta.

OLCSÓSÁG, (ol-cs-ó-ság) fn. tt olctóság-ot,
harm. szr. —a. Az adásvevési szerződésekre nézve
azon állapot, midőn az illető áruk aránylag csekély
áron kelnek, midőn belső anyagi értékekbe* mért
beesők nincsen ; ellentéte: drágaság.

OLCSU, 1. OLCSÓ.
OLCSÚL, OLCSUL, (ol-cs-ó-úl) önh. m. ol-

csúl-t. Olcsóvá leszen, ára, értéke alább száll, ellen-
téte : drágul. Néha az élelmi szerek olcsulnak, az ipar-
mívek pedig drágulnak, és vistont. V. ő. OLCSÓ.

OLCSVA, falu Szatmár m.; helyr. Olcsvá-n,
— rá, —ról.

OLCSVÁR, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Abanj
m.; helyr. Olcsvár-ra, —ön, —ról.

OLCZNÓ, falu Szepes m.; helyr. Olcmó-n,
— rá. —ról.

OLD, (ol-d) áth. m. old-ott, htn. —n» v. —ÓIM.
A „köt" igének ellentéte, s ám. a mesterségesen,
vagy természetíleg öszvekötött dolgokat, illetőleg
valamely egésznek alkotó részeit egymástól elvá-
lasztja, a) a kötelékek, kapcsok szétbontása által,
pl. erszényt, zsákot oldani, kioldani; az b'vet, csatot,
nyakravalót megoldani ; csomót oldani ; kereket oldani ;
b) valamely közvetítő azer által, pl. midőn a vegyé-
szek az ásványországi vagy másféle testeket alkotó
részeikre oszlatják; savakat oldani, a vasat teteiben
feloldani; c) gyógyerejti szerek által, midőn az ál-
lati testben megsüriidött, megkeményttlt, öszveragadt
anyagi részek higakká tétetnek, feloldani a nyálkát,
hajtó szerek által megoldani a kemény eméstíeteí. Átv.
ért. bonyolult dolgot, az ész előtt elrejtett ismereti
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tárgyakat rejtélyes állapotukból kifejt, földerít Meg-
oldani a rejtélyes mesét. E kérdett nehéz lesz megöl
dani. A ttinmü bonyolult cselekvényét megoldani. To-
vábbá, valakit bizonyos tehertől, kötelességtől fel-
ment, mely esetben fel igekötővel jár, pl. feloldani
valakit a rámért büntetéstől, ae adósságtól.

„Béke már részem: lekötöm hajómat,.
Semmi tündérkép soha fel nem oldja."

Berzsenyi.

Nyelvre, mint beszédszervre vonatkozva ám. beszé-
dessé tesz valakit, vagy engedelmet, módot nyújt
neki a szólásra. A bor feloldja a hallgatag ember
nyelvéi.

Ezen ige képzésre olyan, mint a részint önálló,
részint elvont gyökökből származott told, kérd, kend,
küld, ktttd, hord stb. igék, s gyöke azon öl, melyből
olu, olvad, alvásit származnak; t. i. az old és olvaszt
között azon fogalmi rokonság van, hogy mindegyik
öszvekötött részeket választ el egymástól, azon mel-
lék különbséggel, hogy az old mind mereven, mind
folyékony részekre oszlat, az olvaszt pedig különösen
folyékony testekre vonatkozik. Utolsó alapértelmök
távolság, v. távolodat, mely azt fejezi ki, hogy bizo-
nyos tömeghez tartozó részek egymástól elválnak, s
e tekintetben rokonok hozzájok az óm, és ősz gyö-
kökből eredő szók, d. m. omlik, omlaszt, omt, előtét-
tel : bomlik, bomlani, boml; oszlik, ottlat, előtéttel:
fostlik, f oszlat, foszlékony.

A régi Halotti beszédben palóczosan óvd. „Ki-
nek adott hátaim ovdania, és kötnie, hogy ovdja
mend ő bűnét." Tudniillik az T és ti hangok a szók
elején, közepén, és végén tájdivat szerént fölcserél-
tetnek, mint: tépik vépik, iápa vápa, kifiil kiviil, be-
föl bevül, fel palóczosan feií, fér, aí, au, av, st. Ilye-
nek túl a Danán a szirom és szilom, a növök és nő-
tök. Vagy pedig a t; az ovdja szóban csak megnyúj-
tása az o-nak, mint az többször eléjön a Halotti be-
szédben, azaz: ódja.

OLDA, (ol-d-a) fn. tt. oldá-t. Vegytani ért. va-
lamely közvetítő erő által higgá, folyékonynyá tett
szilárd test, péld. tűzben felolvadt érez (fluor). Gyógy-
tani ért. az állati test bizonyos belrészeinek meghi-
gulása, felolvadása, pl. náthafolyás, sebfolyáa. Rokon
hozzá űz ondó, mennyiben omlékony természetű, s
feloldás következtében omlik ki.

OLDAKŐ, (olda-kö) ősz. fn. 1) Kőnem, mely
az olvasztókemenczékben az erezek feloldását előse-
gíti, milyen az üvegnemü kovács. 2) A tüzokádó he-
gyek által kihányt híg anyag, mely megkeményült
állapotban lávának mondatik.

OLDAL, (ol-d-al) fe. tt. oldal-i, v. — át, tb.
— aie, barm. szr. —a. Általán a testek azon helyze-
tére vonatkozik, melyet azok egy felül saját tömegök,
másfélül a kültérnek irányában elfoglalnak, s tér- és
tömörtanilag véve jelenti azon vonalat, vagy fölszint,
melyet a test középpontjától távolodó sugarak vég-

letei egyesülten képeznek, péld. mit a gömbölyű tes-
ten látunk, az minden irányban oldal, s a fölszámol
egy jelentésű. Ami ez oldalak között van, a testnek
belsejét, vagy öblét teszi, az oldalak pedig külsejét.
A szemlélőnek nézpontjából kiindulva oldalnak ne-
veztetnek azon különféle irányú vonalak, és terüle-
tek, melyek a testnek mintegy véghatárát, szélét, s ily
hoszszát, magasságát képezik, honnan minden tömör
testnek van jobb és bal oldala, v. széle, alsó és felső ol-
dala, innenső és túlsó oldala. Különösen a testnek lapos
területe, melylyel az él, vagy szöglet, v. szél ellentétben
áll, pl. a rézpénznek képes, vagy írásos oldala, a posz-
tónak színoldala, és fonákoldala ; a papírnak, falevél-
nek oldala ; a szekrényajlónak kül- és bcloldala. Szo-
rosb ért. a magassági viszonyban vett testnek terü-
letei, lapjai a fenék és tető között, pl. torony feneke,
oldalai, és teteje ; hordó feneke, és oldala; fazék ol-
dala, feneke, és szája. Továbbá azon lapok, melyek
valamely testnek elülső, és hátalsó szélei, vagy lap-
jai mellett húzódnak el, s azokat kétfelül közbe ve-
szik, pl. az állati test oldalai a mell és hát mellékén.
Ház oldala, eleje, és hátulja. Hajó oldala, mely az
orrtól a farig terjed. Kazal, osztag oldala. Szekér ol-
dala. Valakit oldalba Ib'km, ütni, taszítani. Fáj az ol-
dala. Kardot kStíítt oldalára. Szioe jobb oldalán van,
ám. bátor, vagy becsületes. Jobb oldalon feküdni.
Átfordulni a bal oldalra. Valakinek oldala mellett
menni.

„Kidőlt bedőlt az oldala,
Belejár az Isten nyila."

(Vörösmarty népd).

Kidőlt bedőlt kemenezének egy csepp oldala sem volt.
(Népmeséi kifejezés). Átv. ért a) azon tájék, hely,
rány, melyről valamely testet szemlélünk, pl. éj-
szaki, keleti, déli, nyugati oldal; minden oldalról fel-
hők tornyosulnak; a* ellenséget több oldalról megke-
ríteni, b) Szempont, melyből valamit észlelünk, pl.
te más oldalról vetted fel a dolgot, mint én; minden
oldalról-meghányni vetni valamit, c) Az ismereteknek,
vagy cselekvő erőnek bizonyos neme, foka, pl. mü-
vednek némely gyönge oldalai vannak; ez az 6 leg-
erősebb oldala; valakit gyOnge oldalánál megtámadni.
d) Felekezet, párt, melyet valaki követ, pl. mi a*
ellenzéki oldalhoz tartozunk ; a jobb oldalon levők erSs
vitára keltek a bal oldalon levőkkel; s*élsS bal, vagy
óbb oldal.

Minthogy a tulajdon értelmű oldal az illető
testnek külsejét, vagyis a középponttól legtávolabb
eső végleteit jelenti: ennél fogva alapfogalom benne
a távolság, s rokon azon o gyökhangu szókhoz, ino-
yek általán távolra vonatkoznak, 1. O, távolmutató,

Ó, OLD, ige, és ÖL, elavult ige. Képzésre hasonló
, fonal, vonal, kötél, födél igékből származott szók-
ioz, melyeknek képződés! fokozataik: fon, fonó,
'ona, fonal; von, vonó, oona, vonal stb. ezek szerént
Id, oldó, olda, oldal, vagyis a testnek azon véglete,
öl a középponttól kiható részei legodább állanak,
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szétosztanak, nyílt térre kidőlnek, s mintegy kiol-
dódnak. Tájdivatosan: ódái.

OLDALABLAK, (oldal-ablak) ősz. fa. Ablak
az épület oldalán, vagy, mely egyik szobából a má-
sikba nyílik.

OLDALÁG, (oldal-ág) ősz. fn. Ág, mely a fő-
ágból, vagy a növénynek oldaláról nő ki. Az oldal-
ágakat lenyesni. Átv. a nemzedéki fán, azon nemze-
déksor, mely ugyanazon törzsatyának más-más fiá-
tól , unokájától stb. származik le. Oldalágon levő
atyafiak.

OLDALÁGI, (oldal-ági) ősz. mn. L. OLDALA-
GOS, 2).

OLDALAGOS, (ol-d-al-ag-os) mn. tt. oldala-
gos-t, v. —át, tb. — ok. 1) Oldalt levő, menő, jövő.
2) Oldalágon levő. Oldalagos rokon, vagy atyafi.

OLDALAJTÓ, (oldal-ajtó) ősz. fn. 1) Oldal-
szobákba, vagy helyiségekbe nyíló ajtó. 2) A hajók
oldalain, hadiaknál az álgyukkal irányozhatás, ke-
reskedelmieken pedig a rakma be-, s kivihetése és
szellőztetés végett alkalmazott nyilasok és azok
fedői.

OLDALAS, (ol-d-al-as) mn. és fn. tt. oldalai-1,
v. —át, tb. —ok. l) Minek oldalai vannak. Oldalas
autói, i*ekér, ellentéte : oldalaüan. 2) Mellékes, va
laminek oldalán fekvő. A notiméd hátak, telkek egy-
mástól oldalasak. Oldalas fekvésű kert. Oldalas stom-
széd, kinek háza oldala a másik házának oldalával
érintkezik, mint Mtstomstéd, kinek háza a másikénak
hátat fordít Mint főnév tárgyesete: oldalas-t, töb
bese: —ok, s jelenti a négylábú vágómarhának ol-
dalbordás részét, különösen a disznóét FHslölt olda-
las. Hatotta oldalánál.

OLDALASLAG, (öl d-al-as-lag) ih. Oldalról,
mellékesen, nem homlokegyenest, vagy hátulról. Ai
ellenfélt oldalaslag megtámadni. Átv. a dolognak
tárgynak mellékoldalát érintve, nem a főpontra irá-
nyozva, mellesleg. Valamiről oldalaslag stólani.

OLDALAST, (ol-d-al as-t) ih. Oldalaslag, mel-
lékesen, oldalról. Mozgásra vonatkozva ám. oldaliul
valaminek irányában. Oldalast menni, hatódni, nyo-
mulni. Képzésre olyan, mint öröméét, vegyest, képest,
mielest.

OLDALAZ, (ol-d-al-as) áth. m. oldalat-tam
—tál, —ott, pár..—2. Bizonyos készítménynek olda-
lát, vagy oldalakat csinál. Oldalazni a hajót, a sze-
keret. Különbözik: oldatos.

OLDALAZÁS, (ol-d-a-1-az-ás) fn. tt. oldala
tát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, midőn
valamit oldallal ellátnak. Seekér oldalatása.

OLDALBORDA, (oldal-borda) ősz. fn. Azon
görb; csontok, melyek a hátgerinczből a testnek öl
dalaira kinyúlnak, s a mellcsonttal egyesülve <
mellet cs mell ürege t képezik. Alsó, felső, hosszú, rO
vid oldalbordák. A hosszú oldalbordák száma az cm
béri testben hét, a rövideké öt. Betörni valakinek át
oldalbordáját. Képes kifejezéssel, mely bibliai ada

tön épül, ám. nőszemély, vagy feleség. Ét át én ked-
oldalbordám. Átv. bizonyos testek, nevezetesen

készítmények oldalán levő részek, melyek az állati
M>rdához hasonlók, péld. az úgynevezett görbe bóka-

nyok a hajókban, melyekhez az oldalgerendákat,
vagy deszkákat szegezik.

OLDALBURKONY, (oldal-burkony) ősz. fn.
Ugyanaz a nagy hajóknál, mi oldaldeszka a naszá-
doknál ; amaz vastagabb és erősebb, emez vékonyabb
és gyöngébb fajta deszka. (Kenessey Albert).

OLDALCSAP, (oldal-csap) ősz. fn. Széles ért.
az üreges testnek oldalán levő csap, különösen
boncztani ért. a légcsőnek legfelső, s mozgékony
porczogója, mely azt kinyitja, és bezárja.

OLDALCSAPÁS, (oldal-csapás) ősz. fn. Csa-
pás, midőn embert, vagy más állatot oldalba ötnek.

OLDALCSONT, (oldal-csont) ősz. fn. Az állati
oldalborda csontjai. V. ö. OLDALBORDA.

OLDALDARAB, (oldal-darab) ös«. fn. 1) Az
állati testnek oldaláról levágott darab, koncz. 2)
Szobor, kép, rajzolat, mely bizonyos tekintetben egy
másikhoz hasonló, s melléje állítható.

OLDALDESZKA, (oldal-deszka) ősz. fn. Desz-
ka, mely bizonyos térnek, öbölnek, testnek, műnek,
stb. oldalát képezi. OUaldestka át ágyban, stekér-
ben, csónakban. Hajózási nyelven általában a naszá-
dok oldalai, fenék- és mindennemű bnrkonya. V. ö.
OLDALBURKONY.

OLDALDÖFÉS, (oldal-döfés) ősz. fn. Oldalba
döfés, midőn valakinek, vagy valaminek oldalába
döfnek.

OLDALÉK, (ol-d-al-ék) fn. tt. oldaUk-ot. 1) A
felállított hadseregnek oldalrésze. 2) A vár- vagy
erődépítésben oldalvonal.

OLDALÉPÜLET, (oldal-épület) ősz. fn. Épü-
let, mely egy másiknak oldalán fekszik, különösen
a főépülethez tartozó alárendelt melléképület

OLDALÉR, (oldal-ér) ősz. fa. A lovaknál vérér
a hasnak azon táján, melyet a lovag sarkantyúja
érinteni szokott. (Véna thoracica externa).

OLDALFÁJÁS, (oldal-fájás) ősz. fn. Fájás,
melyet valaki az oldal tájékán érez; oldalszurás.

OLDALFÁJÓS, (oldal-fájós) ősz. mn. Kinek
oldala fáj, vagy fájni szokott.

OLDALFAL, (oldal-fal) ősz. fn. Az épületnek
szoros ért. vett oldalait képező falak, melyektől kü-
lönböznek a homlokfal, hátfal, és kSeéyfalak.

OLDALFALA, falu "Göraör m.; helyr. —falá-
ra, —n, —ról.

OLDALFEGYVER, (oldal-fegyver) ö*z. fh.
Fegyver, melyet oldalra kötve, vagy tűzve viselnek,
milyenek a kard, szablya, handzsár, szurony ; külön-
böztetcsül a kézben vagy vállon viselt fegyverektől,
pl. puskától, dsidától.

OLDALFÉLT, (oldal-félt) ősz. ib. Oldalast, ol-
dalaslag, keszegoldalt, nem homlokegyenest. Oldal-
félt esökdelő kényes paripa.
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OLDALFELÜLET, foldal felület) ősz. fn. A
testnek oldalát matató lap.- Itt a felület nem ám.
fülűiét, hanem azon fel gyökből származtatandó,
mely irányt jelent a felém, feléd, feléje, felölem, félő-
1*4, felőle származékokban.

OLDALG, 1. OLDALOG.
OLDALGÁS, (ol-d-al-og-án) fn. tt. oldalgát-t,

tb. —ok, barin. szr. --a. Oldalvást menés. V. ö.
OLDALOG.

OLDALGÁT, (oldal-gát) ősz. fn. A fogatnak
oldalán, mentében húzott mellékgát, mely a víznek
első' nyomását feltartja, vagy meggyöngíti.

OLDALGÓS, (ol-d-al-og-ós) mn. tt oldalgós-l,
v. —át, tb. —át. Oldalvást menő, távozó, mozgó.
Oldalgól járatit retteg ember. Oldalgót szánkó.

OLDALHAJ, (oldal-haj) ősz. fn. A fejnek ol-
dalait fedő haj. Az oldalhajat csimbókba kötni.

OLDALHEVEDER, (oldal-heveder) ősz. fn.
Általán heveder nevű kötelék, vagy szorító eszköz,
mely valamely készítménynek oldalait tartja öszve,
V. ö. HEVEDER.

OLDALIRÁS, (oldal-írás) ősz. fn. írás vala-
mely testnek, műnek szélső oldalán, pl. a pénzeken,
vagy beirt, nyomtatott lap oldalán tett jegyzetek.

OLDALJEGYZÉK, v. —JEGYZET, (oldal-
jegyzék, v. —jegyzet) ősz. fn. Jegyzékek, észrevé-
telek, melyeket valaki az olvasott könyv lapjainak
tisztás oldalaira fólir.

OLDALKÉP, (oldal-kép) ősz. fn. Kép, mely
valamely arczot oldalról véve ábrázol. (Profil).

OLDALKÖZ, (oldal-köz) ősz. fn. Az oldalak
között levő részek, vagy öböl, pl. a szekérnek, hajó-
nak oldalköze. Különösen az állati testben ám. bei-
részek, gyomor. Jól megrakta a* oldalkötl, jól lakott.

OLDALKÜSZÖB, (oldal-küszöb) ősz. fn. Ajtó-
ragasztó. V. ö. KÜSZÖB.

OLD ÁLL, (ol-d-al-ol) önh. m. oldali-1, v. — ott,
htn. —ni, v. —ani. Nem homlokegyenest, hanem
oldalast, megy, távozik, mozog. Különösen suttom-
ban, féltében szökik félre, vagy odább áll. Éretvén,
hogy nem jól van a dolog, eloldallt. Ez igét két í-vcl
kell irni, mert egyik a törzsökhöz tartozik, másik
képző, s olyan, mint fáról, hátrál, hőköl.

OLDALLAP, (oldal-lap) ősz. fn. Lap, melyet
valamely testnek szoros ért. vett oldala képez, külön-
böztetésUl a fenék és tetölap-t6\. A faragott kőnek
oldallapjai.

OLDALLEJT, (oldal-lejt) ősz. fn. Valaminek
oldalán azon rész, melyre leereszkedni, rátámasz-
kodni lehet, pl. a zsöllyeszék karjai.

OLDALLÉPÉS, (oldal-lépés) ősz. fn. Lépés,
melyet valaki egyik vagy másik oldalra tesz, pl. a
tánczban, toborzóban.

OLDALLÖKÉS, (oldal-lökés) ősz. fn. Lökés,
midőn valakit ököllel, könyökkel, vagy valamely
eszközzel oldalba ütnek, különösen tolakodásközbcn.

OLDALLÖVÉS, (oldal-lövés) ősz. fn. Oldalba
lövés; különösen vadászok nyelvén, midőn a vad
egyik oldala egészen látszik, s a vadász oldalfélt lő.

OLDALMEDERDESZKA, (oldal-meder-dcsz-
ka) ősz. fn. Hajózási nyelven azon deszka, mely -la-
pos hajóknál az oldaldeszkák között legalsó és így
a medernek felső falát képezi. (Kenessey Albert).

OLDALNÉZET, (oldal-nézet) ősz. fn. 1) Vala-
mely test oldalt álló, vagy fekvő részének látomása.
2) L. OLDALRAJZ.

OLDALNYILALLÁS, (oldal-nyilallás) ősz. fn.
Éles fájdalom neme az oldalakban, midőn a szenvedő
olyasmit érez, mintha koronként valamely éles eszköz
szúrásokat ejtene benne. V. ö. NYILALLÁS.

OLDALOG, (ol-d-al-og) gyak. önh. m. oldalág-
iam, —tál, v. oldalg-ottam, —ottál, —ott. Folytono-
san féloldalt, oldalvást megyén, távozik. Oldalág a
lejtőt ét sikamlós utón haladó szán. Különösen : vala-
mitől félve, óvakodva félre húzódik. Oldalág az eb,
ha bottal fenyegetik. Kit egyik oldalról morfinak, át
másfelé oldalág.

OLDALOROM, (oldal-orom) ősz. fn. Valamely
testnek oldalán emelkedő orom, pl. a ház oldalán a
tűzfalak.

OLDALOZ, (ol-d-al-oz) önh. m. oldalot-tam,
—tál, —olt, pár. —». Oldal vast jár, vagy megy,
vagy jön.

OLDALÖRÖKÖS, (oldal-örökös) ősz. fn. Örö-
kös, ki mint oldalági rokon örököl valamit.

OLDALÖRÖKSÉG, (oldal-örökség) Ősz. fn.
Örökség, mely valakit, mint oldalági atyafit illet.

OLDALPÁRNA, (oldal párna) ősz. fn. Párna
az ágyon, vagy pamlagon, melyet a fekvő, vagy ülő
oldalra helyez.

OLDALPECSENYE, (oldal pecsenye) 1. OL-
DALSÜLT.

OLDALRAJZ, (oldal-rajz) ősz. fn. Rajz, mely
valamely testet, különösebben arczot oldalról nézve
ábrázol.

OLDALRÉSZ, (oldal-rész) ősz. fn. Általán
rész, mely valamely testnek oldalát teszi, pl. szek-
rénynek, ruhának oldalrészc. Különösen az állati test
oldalából egy rész, péld. egy koncz a disznó olda-
lasából.

OLDALROKON, (oldal-rokon) ősz. fn. Szemé-
lyek, kik ugyanazon törzsatyától, de más-más ágon
származnak le, egymásnak oldalrokonai.

OLDALROKONSÁG, (oldal-rokonság) ősz. fn.
Rokonság, az oldalágakon leszármazott személyek
között. V. ö. OLDALÁG.

OLDALRÓL, (ol-d-al-ról) ih. Azon pontról,
mely valamely testnek oldalával van szemirányban.
Oldalról nézni, lerajtolni, lefetteni valamit. Oldalról
támadni meg az ellentéget. Oldalról fú a ítél.

OLDALSEB, (oldal-seb) ősz. fn. Seb, az állati
testnek oldalán.
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OLDALSÜLT, (oldal-sült) ősz. fn. A vágómar-
hának, négy lábú vadnak stb. oldalából való sült,
pl. disznóoldalas sülve.

OLDALSZALONNA, (oldal-szalonna) ősz. fn.
Szalonnadarab a disznó oldalából, különböztetésül a
háta- vagy hátszalonnától.

OLDALSZÁRNY, (oldal-szárny) ősz. fn. Em-
bertömegnek, nevezetesen kiállított hadseregnek azon
vége, mely oldalt áll, s mozduláskor legnagyobbat
kanyarodik.

OLDALSZÉL, (oldal-szél) ősz. fn. Szél, mely
a testnek bizonyos helyzetéhez képest oldalról fúj,
pl. ki éjszak felé megy, arra nézve a keletről, vagy
nyugatról fúvó szél, oldalszél. Az oldalszél partra
verte a hajót, árokba döntötte a tttktret.

OLDALSZELET, (oldal-szelet) ősz. fn. A vá-
gómarhának oldalából vágott szelet, mint asztali
koncz, vagy ételadag. (Cótelette).

OLDALSZOBA, (oldal-szoba) ősz. fn. Szoba,
mely valamely szobából vagy teremből jobb vagy
baloldalra nyilik.

OLDALSZÖKÉS, (oldal-szökés) ősz. fn. Félre-
szökés, vagy ugrás; különösen vadászok nyelvén a
vad félreugrása, hogy az ebek elöl meneküljön, vagy
ezeket tévútra vigye.

OLDALSZURÁS, (oldal-szúrás) ősz. fn. 1) Ol-
dalba szúrás. 2) Éles fájdalom az oldalban, midőn
oly érzés támad benne, mintha valami szúrná, ol-
dalnyilallás.

OLDALT, (ol-d-al-t) ih. 1) Valamely testnek
oldala felől. Át ökör a szekér előtt, a béres pedig ol-
dalt megy. Oldali kísérni a vonuló katonaságot. Jobb,
bal oldalt. Oldalt jön az esS. 2) A menő, mozgó irá-
nyára vonatkozva ám. nem homlokegyenest, vagy
hátrafelé, hanem oldallal odább, előre. Oldalt lépe-
getni, nyomulni. Mas Írásmóddal: oldalit.

OLDALTÁBLA, (oldal-tábla) lásd OLDAL-
AJTÓ, 2).

OLDALTÁMADÁS, (oldal-támadás) ősz. fn.
Az ellenséges hadseregnek oldalról irányzott meg-
támadása.

OLDALTÁMASZ, (oldal-támasz) ősz. fn. Álta-
lán, támasz valamely bútor oldalán, pl. pamlagon,
széken, különböztetésul a háttámasztól.

OLDALTARISZNYA, (oldal-tarisznya) ősz. fn.
Tarisznya, melyet oldalon szokás viselni, különböz-
tetésul a hátastarísznyá-tól-

OLDALTI, (ol-d-al-t-i) mű. tt. oldalti-t, tb.
— alt. Oldalt, vagy oldal vast levő.

OLDALTÜZ, (oldal-tttz) ősz. fn. A csatározás-
ban oly lövöldözés, mely az ellenfélt oldalról veszi j
czélba.

OLDALÚT, (oldal;út) ősz. fn. A főút menté-
ben elvouuló mellékút. Átv. kibúvó, alattomos mód,
mely által valnki a fő akadályt elkerüli, hopy czélját
könnyebben érje. v l

OLDALÜTÜ, (oldal-ütü) ősz. fn. Rézmívesek
ütüje, melylyel az edény oldalát verik, idomítják.

OLD ÁL VÁGÁS, (oldal-vágás) ősz. fn. Oldalba
vagy oldalra irányzott vágás.

OLDALVÁST, (ol-d-al-va-as-t) ih. Oldalról, ol-
dalt, jobbról vagy balról, nem homlokegyenest, vagy
hátulról. Valamint ezek: folyvást, bízvást, fvtvásí,
nyargalvdtl, igéktől származnak, s törzseik, folyva,
bízva, futva, nyargalva : hasonlóan az oldalvált is az
oldali igétől ered, miért helyesebben két i-vel Írandó,
oldallvdfí. Képzésre hasonló az örömest, vegyest, ké-
pest, egyenest határzókhoz, azon különbséggel, hogy
ezekben a képző hangzója rövid, mert mássalhang-
zókhoz járul, amabban pedig hoszszú, mert a tör-
zsök véghangzójával egygyé olvad, oldalivá as-t, ol-
dallvást.

OLDALVÉG, (oldal-vég) 6sz. fn. A marha olda-
lának végén levő porczogó hús. CZwergried).

OLDALVONAL, (oldal-vonal) ősz. fn. Vonal,
mely valamely test oldalán elhúzódik, vagy annak
oldalát képezi; továbbá irott vonal, a test oldalán
fölülről lefelé, különböztetésül a kerestívonal-tól, a
jobb és bal oldal között.

OLDÁS, (ol-d-ás) fn. tt. olddt-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Cselekvés, midőn oldunk valamit, ez
igének minden értelmében véve. Megoldás, feloldás.

OLDÁSA V, (olda-sav) ősz. fn. Sav, melyben bi-
zonyos testek feloldódnak.

OLDAT, (ol-d-at) fn. tt. oldaí-ot. Feloldott szer.
OLDATLAK, (ol-d-atlan) mn. tt. oldatlan-t, tb.

—ok. Általán, amit meg nem oldottak, minek részei
ősz ve vannak kötve, bonyolítva. OldaÜan csomó, er-
szény, zsák, öv, ruha, nyakravaló. Oldatlan testek, ás-
ványok, melyeket vegytanilag részekre nem választot-
tak. Oldatlan rejtély, mese, kérdés ám. fejtetlen. V.
ő. OLD. Határozóként ám. oldalatlannl.

OLDATLANUL, (ol-d-atlan-ül) ih. Meg nem
oldott állapotban ; megkötve, bonyolítva; ismeretlen
voltából ki nem derítve, meg nem fejtve. Oldatlaxnl
hagyott csomó. Oldatlanvl maradt díványok. Oldallá'
nul elmellözolt kérdés. V. ő. OLD.

OI.DHATATLAN, OLDHATLAN, (ol-d-hat-[atj
Ián', mn. tt. oldhatatlan-t, tb. —ok. Ami úgy őszre van
kötve, bonyolítva, hogy megoldani, kibontani, megfej-
teni nem lehet. Macedónt Sándor át oldhatatlan gor-
diuszi csomói karddal vágta ketté. Oldhataílan kérdé-
sen haszontalanság fejedet törnöd. Határozóként ám.
oldhatatlanul, meg nem oldhatólag. V. ö. OLD.

OLDHATATLANUL, OLDHATLANUL, (ol-d-
hat-fatjlan-ul) ih. Meg nem oldható módon, vágj ál-
lapotban.

OLDHATÓ, (ol-d-hat-ó) mn. tt. oldható-t. Amit
oldani, meg- vagy feloldani lehet.

OLDHATÓKEPEN, (oldható-képen) ösz.ih-Fel-
oldható módon vagy állapotban.

OLDHATÓLAÖ, <ol-d-hat-ó lap) 1. OLDHA-
TÓKÉPEN.
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OLDÓDZÁS, (ol-d-ó-d-oz-ás) fn. tt. oldódzás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Kötelékeiből, caomós álla-
potából kibomlása valaminek.

OLDÓDZIK, (ol-d-ó-d-oz-ik) belaz. ín. oldódz-
tam, —tál, —ott, htn. —m, v. —ont, pár. —zál.
Némi bel erőszak következtében kötelékei megtágul-
nak, s kibomlanak, pl. rázás által megoldódzik a
szekérre kötött holmi..

OLDÓLEVÉL, (oldó-levél) ősz. fn. L. OLDOZ-
VÁNY.

OLDÓSZER, (oldó-Bzer) ősz. fn. A vegytanban
folyadék, melyben valamely öszvetett test elemére,
vagy elemeire bontakozik.

OLDOZ, (ol-d-oz) áth. m. oldoz-tam, —tál,
—ott, pár. —*. Az Öszvekötött, bebonyolított dolog-
nak kötelékeit egymás után szétbontja. Ztákokat ol-
dozni. Lefekvés elStt ruháit áldozza. Át elébe gürdi-
tett kérdéseket élet észszel és tudománynyal oldotta.
Rejtélyeket, meséket oldot. Jogi ért. valakit bizonyos
vádtól, tehertől, tartozástól mentnek nyilvánít. A ke-
reseti vád alatt lévő félt feloldozni. A számadó tisztet
feloldozni. Egyházi ért. a pap feloldotta a bűnöst,
midőn ez bűneit töredelmeeen megbánja, meggyónja,
javulási é* elégtétel! erőa fogadást tesz, a pap pedig
az Atyának, Fiúnak, éa Szent Léleknek nevében
megbocsát neki, s azon büntetéstől fölmenti, melyet
isteni törvény, ée egyházi fegyelem szerént megér-
demlett volna.

OLDOZÁS, (ol-d-oz-ás) fn. tt. oldotás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valaki
oldoz valamit Zsákok oldotása, ruhaoldozás. Rejté-
lyek áldozásával tölteni tű időt. Nehéz kérdések áldo-
zásában törni a fejet. Papi áldozás. V. ö. OLDOZ.

OLDOZAT, (ol-d-oz-at) fn. tt. oldozat-ot, harm.
szr. —a, v. —ja. Egyházi ért. azon innepélyes szá-
rak, melyek által a pap a kellően meggyónt bűnös-
nek megbocsát, s azt az Isten széke előtt, és egyház
törvénye szerént érdemlett büntetéstől fölmenti.

OLDOZVÁNY, (ol-d-oz-vány) fn. tt. oldoz-
vány-t, tb. —ok, harm. szr. —a, v. —Jó. Levél, v.
iromány, mely által valaki bizonyos vádtól, vagy kö-
telezettségtől mentnek nyilváníttatik, pl. mely a
számtartóról bizonyítja, hogy számadása pontos, hi-
bátlan.

OLDVÁNY, (ol-d-vány) fn. tt. oldvány-t, tb.
—ok. L. OLDOZVÁNY.

OLEANDERTOROKROJT, (oleander-torok-
rojt) ősz. fn. Növényfaj a torokrojtok neméből; fáján
levelei szálas láncsásak, inasak, mindég zöldek, bőr-
formák ; virágai az ághegyeken piroslók, néha telje-
sek. (Nerium oleander).

OLGYA, falu Pozsony m.; helyr. Olgyá-ra,
—n, —ról.

ÓLLÁ, (or-l-a) fn. tt. ollá-t. Fényes bogárfaj,
mely a növéuylevelek hátlapján és fák kérgei alatt
tenyészik, s farka ollóforina. (Forficulu atiricularia).

OLLANT, (or-1-ó-ant) áth. m. ollant-ott, htn.
—ni, v. ani. Ollóval könnyedén elvág.

OLLÁR, falu Szála m.; helyr. Ollár-ra, —ön,
—ról.

OLLD, falu Baranya m.; helyr. Ottd-ra, —ön,
—ról.

OLLÓ, (l), (or-l-ó) fn. tt ollé-t, kicsiny, olloes-
ka. Érsekújvár tájékán : álló. Metsző, hasító, nyirő
eszköz, két darab éles vasból vagy aczélból, melye-
ket középtájon szeg foglal öszve, s füles fogatójuk-
uál fogva öszve lehet zárni, és szétnyitni. Papirnyirö,
gyapjunyirö, fanyirö v. kertészolló, stabóottó, kisottó,
fodrászoüó, stb. Ollóval nyírni, metszeni, metélni,
szabni valamit. Átv. ért. némely eszközök, melyek-
nek ágai olló gyanánt keresztül vágódnak, vagy ál-
lanak egymáson, pl. az épület födelén az oldalfalak-
ról emelkedő, s fölül egymáson keresztül eresztett
rudak, vagy gerendák, melyekre hosszában a szele-
ment fektetik. OUólia venni valamit, pl. midőn két
keresztbe vetett rúddal egy fenyüszálat fölemelnek.
Ollóba venni valakit, vagy valamit, két felől megtá-
madni, megszorítani, pl. két ember egyet, két agár
egy nyulat. Továbbá jelenti némely állatok tagjait;
melyek olló gyanánt öszvecsukódhatnak, pl. rák ol-
lója, szarvasbogár ollója.

E szó, mint alakjából kitetszik, igenév, az el-
avult óról törzsöktől, melynek gyöke őr ám. ár és
ír, honnan őrt egészen ám. irt, s rokon értelmű vele
arat is; ortókapa Gömörben ám. irtókapa, orotni a
székelyeknél ám. irtani a orotvány ám. irtovány. E
szerént olló elemezve őrlő, oroló, azaz : metsző, nyirő
t. i. eszköz, melyben az r áthasonult /-ve, mint a sar-
ló, tarló köz kiejtéssel salló, t álló. Alapfogalomban
rokonai mindazon szók, melyek gyökeit az erősen
hangzó ár, ér, ir, őr, úr teszi, s vágásra, metszésre
vonatkoznak, mint: arai, a tájdivatos álló (arló),
gyárat, csoroszla, doroszol, sarol, sarából, sarló, tarol
tarló, kard, karcz, barczol, sért, gereben, ír, írt, nyír,
nyirbál, stb. Ily értelmű és hangú szók más nyelvek-
ben is számosak.

OLLÓ, (2), fn. tt olló-t. A régi nyelvben és a
székelyeknél ma is ám. fiatal bárány, kecske, vagy
őz. Juholló, kecskeolló, Szollá. Kecskéje, két ollót ellett.
„Jonha nem adtál énnekem kecskeollót." (Münch.
cod. Luk. 15.). Erdősinél szintén: „Csak egy kecs-
keollót sem." E szónak az ollóféle eszközzel semmi
fogalmi rokonsága nincsao, és csakugyan más erede-
tű, s nem egyéb, mint az ellik igéből származott ré-
szesülő eüö, melyet a szokás vastaghanguvá alakí-
tott, mi nyelvünkben nem ritka, pl. egy jelentésnek
a perzselő porzsoló, fergS forgó, fergetyu, forgatyu,
igen rokonok az Smlb' omló, öntK ontó, E szerént olló
ám. eüö szenvedő értelemben véve, mint tarló, nem-
csak azt jelenti aki tarol valamit, hanem azt is,
amit letaroltak ; hágó nemcsak személyt jelent, aki
hág, hanem azon helyet is, melyen áthágni szoktak,
pl. Királyhágó; élő ám. vivens, és victuale, pl. e né-
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pies mondatban : „mi is élővel élünk." Ez elemzést
kétségtelenül bizonyítja a Döbrentei cod. Énekek
Éneke, IV. fejezet. „Te fogaid miként nyírett csor-
dák, kik mosódóból hágának, és mindenik két ellő-
vel, és közöttök nincsen meddő." Ismét a VI. feje-
zetben : „Te fogaid, miként jahcsordák, kik mosóból
hágnak, mindenik kettős ellSvel." Káldi szerént: faj-
tattal. Károli Gáspárnál.: melyek mind kettősöket
ellenek. A csagataj nyelvben bála ám. madárfi, és
balalab ám. fiat Síülvén, ellvén (Vámbéry. Abnska);
a törökben pedig oghlak ám. kecskeh, kecskeolló
(chevreau, biquet. Hiudoglu).

OLLÓBOGÁR, (olló-bogár) ősz. fn. 1) Szarvas-
bogár, melynek csápjai olló gyanánt öszvecsukód-
nak. 2) Rinyanemu bogárfaj, melynek farka olló-
forma. V. ö. ÓLLÁ.

OLLÓDAD, (or-ol-ó-dad) mn. tt. ollódad-ot.
Aminek ollóhoz hasonló formája van. OUÓdad csápok.
OUódad rákláb.

OLLÓFA, (olló-fa) ősz. fa. Az épület két olda-
láról felnyúló, s végok felé keresztben egymásba
eresztett vastag rudak, melyeknek tetejébe a szele-
ment fektetik, oldalaikra pedig a léczeket szegezik.

OLLÓKÖSZÖRÜS, (olló-köszörűs) ősz. fn. Kő;
szöriis, ki ollókat élesít.

OLLÓL, (or-1-ó-ol) áth. m. ollól-t. Ollóval nyír,
szab, metsz valamit. Képzésre olyan, mint kanál,
bárdol, kapál, azaz: kaszával, bárddal, kapával
metsz, hasit. „Abban nem egyesülhetnek, ha a szé-
nát kaszával kaszálták-e, vagy ollóval ollóitok."
(Pázmán Kai. V86.1.). „Minden esztendőben ollolja."
(Ugyanaz Préd. 364. 1.).

OLLÓLTAT, (or-1-ó-ol-tit) mivelt. m. oUóltat-
tam, —tál, —ott, pár. oüóltatt. Ollóval nyírét, me-
téltet. Él e szóval Pázmán. V. ö. OLLÓL.

OLLÓLTSÁG, (or-l-ól-ol-t-ság) fn. tt. ollóit-
tág öt, harm. szr. —a. A szőrös, gyapjas, hajas test-
nek azon állapota, midőn ollóval meg van nyirve,
taroltság. Különösen, midőn az állatok szőre, pl. a
rókáké, betegség következtében kihull, mintha olló-
val bőrig megkoppasztották volna.

OLLÓS, (or-1-ó-os) mn. tt. ollót-t, v. — át, tb.
—ok. 1) Tulajdon ért. ollóval ellátott, vagy dolgozó.
Ottót kézmivet, stabó. Ottót bolt, melyben ollókat
árulnak. .2) Átv. ollóformájn, ollóforma tagú. Ottót
farku bogár. Ollói rák. 3) Mint főnév tárgyesete:
—t, többese: —ok, s jelent személyt, ki ollókat ké-
szít, vagy árul, vagy köszörül.

OLLÓSBOGÁR, (ollós-bogár) ősz. fn. L. OL-
LÓBOGÁR.

OLLÓTALP, (olló-talp) ősz. fn. Az épület két
oldalfalán fekvő gerendák, melyekbe az ollófákat
eresztik.

OLLÓTLAN, (oi-1-ó-talan) mn. tt. ollétlan-t,
tb. —ok. Aminek ollója nincs. Ollótlan rák.

OLLÓTTSÁG, 1. OLLÓLTSÁG.

OLLÓZ, (or-1-ó-oz) áth. m. ottót-tam, —tál,
— ott, pár. —*. Ollóval metél, nyirkai nyeseget.
Máskép 1. OLLÓL.

OLLÓZÁS, (1), (or-1-ó-oz-ás) fn. tt. ollótat-1,
tb. —o&,harm. szr. —a. Ollóféle eszközzel való nyirés,
metszés.

OLLÓZÁS, (2), (olló-oz-ás az ollónk k. igétől)
fn. tt. ollótát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Az anya-
juhok, kecskék, őzek állapota, midőn ellenek; ere-
detileg : ellotét. V. ö. OLLÓ, (2).

OLLÓZIK, (olló-oz-ik) k. m. ottót-tam, —tál,
— ott. Ollót, vagy ollókat szül. OUótnak a juhok,
kf.ctkék, Szék. Eredetileg: 'tUötüc. V. ö. OLLÓ, (2).

OLLY, OLLYAN, OLLYA8 stb. lásd OLY,
OLYAN, OLYAS stb.

OLOCSÁN, fn. tt. oloctán-t, tb. —ok, harm.
szr. —ja. Növénynem a háromhímesek seregéből és
háromanyások rendéből; csészéje öt levelű ; bokré-
tája öt szirmú, tokja egy rekeszü, hengeres, sok
magva ; néha négy, öt hímü. (Holosteum). Nevét a
görögből vette.

OLOCSÁNCSILLAGHÚR,(oloc8án-csillag-húr)
ősz. fn. A csillaghúrok neme alá tartozó növényfaj ;
szára két-két ágú ; ágai közt nyílnak virágai; levelei
láncsásak, árrhegyttk, apró fűrészfogűk. (Stellaria
holostea).

OLOSZKA, falu Vas m.; helyr. Olottká-ra,
— n, —TÓI.

OLOSZTELEK, erdélyi falu Udvarhely szék-
ben ; helyr. —telek-re, —én, —rM.

OLT, (1), (ol-t) áth. m. oU-ott, pár. —t, htn.
—m. v. —ani. Ezen ige átv. értelemben divatozik,
s ám. a nyíltabb ajakkal ejtett régies alot, v. alut,
latinul: sopit, eztínguit. Gyöke az elavult ölik, v.
ölik, melyből alds, dormitio, alu, dormiens, pl. hét
alu atyafiak, septem fratres dormientes. (Mnnch. cod.
kalendáriuma sept. 13.) és alstik. Tudniillik az al-
stik és olt, v. alot között oly viszony létezik, mint a
fektfik és fekt, fektet; a nyugttik és nyugt, nyűgöt,
nyugtat, a nyílik és nyit, a rejlik és rejt, a ftjlik és
fejt között, amazok szenvedő állapotot, emezek át-
ható cselekvést jelentvén. Ezek szerént az olt tulajd.
ért. ám. alt, azaz.: alvóvá tesz. Átv. 1) A tűznek égé-
sét megszünteti, s mintegy hasonlóvá teszi a mozdu-
latlan állapotban levő alvó állathoz. Ha a tüteí olt-
ják, elalttík. A stél eloltotta a* égő gyertyát. A* ele-
ven paráttí vittel eloltani. Ha nem oltják is, kiaUtik
a tűt a kemenctébSl, etak ne tegyenek rá. Ott olttd,
ahol ég. (Km.). Képes kifejezéssel: ttomjat oltani, az
italért égő vágyat lecsillapítani. 2) Holmi folyékony,
hig testeket, repttlékeny részeik elszállítása, vagy
megkötése által mereven, sürfi állapotnakká tesz.
Tejet oltani, ám. bizonyos szer által megsflrusítcni,
ordát,zsendiczét csinálni belőle. (Afegalttik a tej, mi-
dőn nemesebb része, a tejföl magasra száll, túrósa
pedig alant marad, és öszvefut. MegalttUt a kocsonya
leve, midiin a hideg Itvrgii m e gól t ja). 3) Midőn mész-
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röl mondatik, ám. a mészben rejlő meleget vízzel
egyesülés által kibontja, forrongó természetét elveszi,
s olyanná teszi, milyen a kialudt tüzii test. Eleven
mész. Oltott mess.

Mind ezen jelentésekben alapfogalomul szol-
gál azon nyugvó, mozdulatlan állapot, melyben az
alvó állat van, ellentétben az ébernek mozgékonysá-
gával, s ugyan ezen viszony létezik az élő és haló,
v. holt között, miért alszik olt, hal holt, nemcsak
hangra, hanem alapfogalomra is rokonok.

Mi ezen igének a mészre vonatkozó értelmét
illeti, arról úgy is lehetne vélekedni, hogy menet ol-
tani = oldani, minthogy oltás által a mész csak-
ugyan feloldódik; de miután más köztünk ismert
nyelvekben is a benne foglalt hévrészecskék lecsilla-
pítását vették különös tekintetbe, mint a restinguere
calcem, Kalch tótchen mutatják: okszerűen az első
értelmezéshez ragaszkodhatunk.

OLT, (2), (ol-t) áth. m. olt-ott, pár. —«, htn.
—ni, v. —ám. 1) Tenyésztés, különösen nemesítés
végett valamely növénybe egy hasonnemü más nö-
vényből úgynevezett termőágat, sarjat vagy bimbót
bele igtat. A csipkefába rónát, a vadkörte-csemetébe
szelíd körtesarjat oltani. Két, három fajit gyOmSlctágat
oltani egg törttökbe. 2) Állati testbe bizonyos kór-
anyagot, pl. himlőt igtat, hogy megfogamodván a va-
lódi kártékony himlőbetegségnek elejét vegye. Kis
gyermekekbe tehénhimlSt oltani. Átv. ért. erkölcsi jó
vagy gonosz érzelmeket csepegtet valakibe; vagy
nemzés által a magzattal bizonyos nyavalyát közöl.
A beteget apa beoltja gyermekeibe apjától öröklött nya-
valyáját. Erkölcsiséget, hazaszeretetet oltani az ifjúság
ttivébe.

„Mert belénk outatott,
Szivünkbe oltatott*
Eleink vérével
Szereteted."

(Egyházi ének Szűz Máriáról).

Hogy ez imént eléadott értelmi! olt igében egé-
szen más alapfogalom rejlik, mint az előbbi rovat
alatt állóban, mutatja .már a dolog természete ; to-
vábbá a nyugvó állapotra vonatkozó olt hangváltozattal
alt alut, s gyöke a régi ölik; ellenben a bemetszést
•jelentő olt semmi tájszokás szerént sem hangzik nyíl-
tan : alt; a végül, midőn az első értelmű oltás sike-
rül, azt mondjuk az illető testről, hogy elaludt, péld.
a tűz, gyertya, vagy megaludt, pl. a tej, kocsonya;
ellenben ezen másik oltásnak sikerült következtében
a beoltott tárgy megfoganstik, pl. az ágacska, bimbó,
himlő. Tudniillik ebben alapfogalom, vagy a metszés,
vágás, berovás, behatUás, mi szerént okszerű vélemé-
nyünk oda megy ki, hogy gyöke azon őr, mely met-
szésre vonatkozik, s egy az ir elvont gyökkel, mint e
származékok rokonságából kitűnik : őrt v. orot ám.
irt; ortókapa ám. irtókapa, oroívány irtovány. E sze-
rént fába oltani ám. ortaai, suta,: bulcinctszcni, bc-
hasítani, bocsiptetni valamit; himlőt oltani ám. a
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testbe ortani, metszeni. Az r és 2, mint rokouszervű
hangok, általán a nyelvekben, tehát a mienkben is
gyakran fölcseréltetnek, mint: csűrök cslllök; tűrök
tülök ; kerep kelep ; szarufa szalufa ; írómba ttomba ;
orló olló; sarló sállá; tarló talló ; szurok furánk,
szülék fulánk (aculeus) a szúr és fúr gyököktől stb.
Más vélemény szerént itt a törzs ál v. aly, minthogy
minden oltás valamely alyba, vagy uljba (alajba)
történik; e szerént ,olt' ám. alyba tesz valamit, s kü-
lönböztetésül is helyesen irhatnók oh/t-nak; amint
hogy különösebben ezen olt tájdivatosan ojt, t. i. az
ly és j népszokás szerént egymással gyakran fölcse-
réltetnek. Végül így is elemezhetni: olt ám ölt, azaz :
valamit bizonyos likba, résbe szúr, pl. czérnát ölteni
a tűbe, a e szerént: bimbót, ágat oltani valamely cse-
metébe, ám. bdtölteni. V. ö. ÖLT, és ONDÓK.

OLT, (3), (ol-t) elavult törzsige, melybőt olta-
lom, oltalmat, és származékaik erednek, melyek mind
bizonyos veszélynek eltávolítására vonatkoznak, s ro-
konaik az ó igétől: óvás, óvakodik, óvatos. Tiszta gyök-
hangja a távolra vonatkozó o, melyből mcgnyújtva
lett o avitus, távol időbeli, és ó cavet, azaz: magát
valamitől, vagy valamit magától, mint roszat távolít,
meguyujtva öl, v. ól, v. öv, v. óv, amazokból leszen
old, v. óid, valaminek kötelékeit szétválasztja, és
olt, v. ólt, valakit a fenyegető rosztól elválaszt, eltá-
volít, és oltalom, oltalom, mi által a rósz eltávolíttatik ;
emezekből a palóczos óvd, v. óvd, továbbá a közdivatú
óvakodik, v. óvakodik, óvatos, v. óvatos, és társaik.
Alapfogalomra mind ezektől különbözik azon olt,
mely alvásra, továbbá azon másik olt, mely növé-
nyek nemesítésére vonatkozik.

OLT, (4), fű. tt. olt-ot. Erdélyben eredő folyó-
víz neve, mely Oláhországon keresztül futván a Du-
nába szakad. (Aluta.)

OLTA, (ol-t-a) időhatárzó, s ám. bizonyos idő
múlta, lefolyta után, vagy időtől fogva, vagy, mig bi-
zonyos idő folyamatban volt. Miolta nem láttuk egy-
mást, atolta sok nevezetes dolog történt. Két nap,
három hét, négy hónap, egy év olta Bégolta várlak, s
te nem jösz. „ Kik miolta küuvoltál minden nap része-
gek voltak." Levél 1560-ból (SzalayÁg. 400. m. L).
Fölveszi a lói ragot is, fogva szóval kísértetve, pl. az ol-
tától fogva nem láttalak; mioltától fogva elment vala,
csak egy levelet irt. Az iménti levélben tél nélkül is:
„Hogy az olta fogva (=az oltától fogva) mind reám
tör és mind kígyót, békát reám kiáltana ha lehetne."

Ezen szó alap értelmén él fogva időtávolságra
vonatkozik, s rokongyökü azon ó igével, mely régit,
azaz : elmultat, időbeli távolt jelent. Ejtetik meg-
nyujtvu is : olta, vagy l kihagyva : óta. Véleményünk
szerént gyöke az elavult öl v. ól (= avul) ám. időben
távolodik, múlik, melyből t képzővel lett olt v. ólt, mint
a jár, vál igékből járt, vált az öszvetett mindjárt, kivált
határzókbau. A l képzőjü időhatárzók többször ön-
hangzót vesznek fel utóhaugul, mint : ifjant ifjanta,
régfnt régente, hajdant hajdanta, fjenl /jeitlr, napont
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naponta, s ezen hasonlat szerént az olt lett olta,
mint a arffó, Molnár A. szerént vélte ám. a latin ,raro.'
Ugyanezen gyökhang, és régi időre vonatkozó rokon-
értelem rejlik a latin olim szóban. A Müncheni codex-
ben mioltól ám. ez quo, melyben a tói világosan rag,
s eredetileg így kellene írva lennie, miolt-tól, mint a
míolta törzsből van mioltától. Rokon húzza az idő,
és térbeli távolodást jelentő múl, malik, minél fogva
az olt és olta olyanféle jelentésfiek, -mint a batározó-
lag vett múlt és multa, pl. ezen kifejezéseknek, rég-
olta, két nap olta, sok idő olta, az olta, mi olta, meg-
felelnek ezek: régmúlta, két nap multa, sok idő
multa, a multa, mi multa; és ennek : régoltátál, meg-
felel : régmultától. A törökben: ott, pl. ne Ste ám.
mióta.

OLTALMATLAN, (ol-t-al-om-arlan) mn. tt.
oltalmatlan-t, tb. —ok. Oltalom nélkül való. Határo-
zóként ám. oltalom nélkül, oltalmatlanul.

OLTALMAZ, (ol-t-al-om-az) átb. m. oltalmaz-
tam, —tál, —ott, pár. —t. Véderö vagy mentő esz-
köz által gonosztól, veszélytől, kártól óv, őriz.

OLTALMAZÁS, (ol-t-al-om-az-ás) fn. tt oltal-
mazát-t, tb. —ok. Véderö vagy mentő eszköz által
gonosztól, veszélytől, kártól óvás, őrizés.

OLTALOM, (ol-t-al-om) fn. tt. oltalm-at, harm.
szr. —a. Erélyes hatalom, véderő, mentő eszköz,
szer, vagy intézvény, mely valakit, vagy valamit bi-
zonyos gonosztól, veszélytől, kártól stb. megőriz,
távol tart; vagy viszont, mely a gonoszt eltávolítja
valakitől vagy valamitől. Isteni, emberi általam. Fegy-
verét oltalom. Valakinek oltalma alá folyamodni. Ol-
talmat kérni. „Ami Istenfiuk oltalom és erő." 45.
Zsoltár. „Az Úr én erősségem, oltalmam, és szaba-
dítom." 17. Zs. „Mert az én erősségem és oltalmam
te vagy." 70. Zs. „Uram, oltalmunk lettél nekünk
nemzetségről nemzetségre." 89. Zs. (Káldi.). „Előt-
ted tűz, hátad megett víz. Oltalmad is neked vesze-
delemnek látszik, s oltalom nélkül örökkén való ve-
szedelemben eredt." Gr. Wesselényi Ferencz Ifid-
ben. (Politikai szónoklat). „Kér azon is, hogy oltal-
munkba vennők : azért mi törvénytelen háborgatok
ellen az ő oltalmát kegyelmetekre bíztuk." Báthori
István lengyel király, 1582-ben. (Történelmi Tár
VIII. k. 32G. 1.). Továbbá: cselekvés, melyet a véd-
erő kifejt. A vár oltalmát válogatott vüétekre bízni.
A háta oltalmában elveszett seregek. SifssKnk társaink
oltalmára.

Képzésre és ragtani minőségére nézve olyan,
mint a részint élő, részint elavult cselekvő igékből
származott hatalom, rágalom, mutálom, tudalom, szi-
dalom, fSrtelem, rejtelem, sejtelem, védelem, gyötrelem,
értflem. Gyöke: olt, miről 1. OLT, (8).

OLTALOMLEVÉL, (oltalom-levél) ősz. fű. L.
MENEDÉKLEVÉL, 2).

OLTÁB, fn. tt. oltár-l, tb. — ok, harm. szr.
—a. 1) Általán, emelvény a föld szine fölött, me-
lyen a zsidók az igaz Isten, 3 a pogányok a hamis
istenek tiszteletére égő, vagy más áldozatokat aján-

lottak föl. „Akkor tesznek a te oltárodra borjúkat."
50. Zsolt. Athénében át ismeretlen Isten tiszteletire it
emeltek oltárt. ,01táron néző' a Bécsi codexben ám.
arioliis vagy hariolus, azaz : jós, jósló. 2) A keresz-
tényeknél asztalféle emelvény a templomokban, ká-
polnákban stb., melyen a pap az úgynevezett veret-
len áldozatot, a szent misét végzi, mint a latin és
görög szertar tisuaknál, vagy az Úr vacsoráját meg-
áldja, és kiosztja, mint a protestánsoknál. Főoltár,
v. nagy oltár, hordozható oltár, kis oltár. Szűz Mária
oltára. Oltár előtt térdflni, imádkozni. Oltárhoz já-
rulni. Oltárt kerülni. Esik hamis eskü az oltár elölt it.
(Km.). Czifra, mint az aranyos oltár. (Km.). Átv. képze-
letben létező hely, melyre gondolunk, midőn bizo-
nyos tiszteletből, vagy vonzalomból feláldozunk, fel-
ajánlunk valamit. Haza oltárára tette le vagyonának
nagy részét. A szabadság oltára elüti meghajolni. Sze-
relem oltárán fáklyát gyújtani, áldozni. Tiszttletoltárt
emelni. — E szó a latin oltáré után képződött

OLTÁRCZ, falu Szála m.; belyr. OUárcz-ra,
—ön, —ról.

OLTÁRFI, (oltár-fi) ősz. fn. L. OLTÁRNOK.
OLTÁRGYERTYATARTÓ, (oltár-gyertya-tar-

tó) ősz. fn. Gyertyatartó a keresztények, nevezetesen
a latin és keleti szertartásnak oltárán.

OLTÁRI, (oltár-i) mn. tt. oltárt-/, tb. —ok.
Oltárt illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó. Ki oltárt
szolga, oltárral vészen részt. (Km.).

OLTÁR1SZENTSÉG, (oltóri-szentség) ősz. fű.
A római és keleti egyház hite, s értelme szerént,
legméltóságosabb szentség, melyben a kenyér és bor
átváltozott állagának (substantia) szine alatt Jézus
Krisztus valóságos teste és vére jelen van.

OLTÁRRA, (oltár-ka) kicsiny, fn. tt. oUárká-t.
Kis oltár, különösen, mely a valódi oltárnak csak
ábrázoló mása, pl. melyet a misést játszó gyermekek
állítanak.

OLTÁRKÉP, (oltár-kép) ősz. fn. 1) Kép, mely
azon szentet, vagy szent történeti jelenést ábrázolja,
kiről, illetőleg melyről az oltár neveztetik, pl. Szfiz
Mária oltárán a Mária képe.

„Vajba még könyezui tudnék
Megsiratván tégedet,
S mint zarándok oltárképnél,
Nyugodbatnám emlékednél."

Gyulai.

A főoltárt annak képe szokta díszíteni, akinek, ille-
tőleg aminek nevét a templom viseli, pl. Szent Már-
ton templomában a Szent Márton képe; szent Kereszt
templomában a szent kereszt, vagy Krisztus felfeszí-
tésének képe. 2) Minden, az oltárt ékesítő mellékes
kép, pl. és különösen a görög szertartásnak oltárain.

OLTÁRKŐ, (oltár-kő) ősz. fn. Általán, kő,
melyből valamely oltár épült, különösen az oltárnak
felszentelt alapköve.

OLTÁRMENNYEZET, (oltár-mennyezet) ősz.
fn. Az oltárnak magasra emelkedő hátrésze. Továbbá :
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a hordozható, éa szabadban felállított oltárt födözö
sátor.

OLTÁRNOK, (oltár-nők) fn. tt. oliárnok-ot,
harm. szr. —a, v. —ja. Felszentelt pap, ki valamely
kegyes alapítványnyal ellátott oltárnak szolgálatára
van rendelve, s egyházi javadalmát az illető' alapít-
ványból kapja. (Altarísta).

OLTÁRSZEREK, (oltár-szerek) ősz. tb. fh.
Készületek, pl. gyertyatartók, vánkosok, térítők stb.
melyekkel az oltárt felszerelik.

OLTÁRTERÍTŐ, (oltár-térítő) ősz. fn. Terítő,
melylyel az oltárt befödik, letakarják. Továbbá:
azon kis terítő, melyet a pap a kehelytakaró erszény-
ben magával az oltárhoz visz, s a kehely alá terít.

OLTÁS, (ol-t-ás) fn. tt. oltát-t, tb. —ok, harm.
szr. —a. Általán, cselekvés, mely által valamitol-
tunk. 1) Az égésnek, tQzességnek megszüntetése.
TUeoltás, gyertyaoUát, méstoUás, tzomjoltás. 2) A
folyékony test részeinek megsttrítése. TejoÜát. 3)
Tenyésztő, illetőleg nemesítő ágnak, sarjnak, bimbó-
nak valamely növénybe illesztése. GyUmtilcsfaoUás,
melynek nevezetesebb nemei: hasadékba oUás, héjba
oltás, stemoUás, koronaoltdt, sipoltát. Továbbá:
műtét, mely által bizonyos kóranyagot az állati test-
be igtatnak. HimVSolíás. V. ö. OLT, (1), és (2).

OLTÁSOS, (ol-t-ás-os) fn. tt. oltdsot-t, tb.
—ok. Oltott tejjel, illetőleg zsendiczével készített
tésztásétek neme.

OLTATLAN, (ol-t-atlan) inn. tt. oltatlan-t, tb.
—ok. 1) Aminek égését, vagy tüzességét meg nem
szüntették. OUatlan tű*, parázs. OUatlan mést, stom-
juság. 2) Amit folyékony, híg állapotban hagytak,
meg nem sűrítettek. OUatlan tej. 3) Amibe bizonyos
mtttét által tenyésztő ágat, sarjat, bimbót be nem
illesztettek; vagy a kibe valamely kóranyagot nem
tettek. OUatlan etetnetek, vadfák. OUatlan kitdeddc.
V. ö. OLT.

OLTPALVA, erdélyi fáin Csik s*.; helyr.
—faloá-ra, —«, —-ról.

OLTMÁNY, (ol-t-mány) fn. tt. oltmány-t, tb.
—ok. L. OLTOVÁNY.

OLTÓ, (1), (ol-t-ó) mn. tt. oltó-t. Amivel oltani
szoktak; oltáshoz való. A vele viszonyban levő fő-
névvel rendesen őszvetett szót alkot, pl. oUószerek,
oltóettköt, oltóág, oltófUrétz stb.

OLTÓ, (2), (ol-t-ó) fn. tt. oltó-t. 1) Személy,
ki valamely testnek égését, vagy tüzességét bizonyos
szer által megszünteti. A tiUoltók gyakran veszélynek
vannak kitéve. A méstoUó a gödörbe esett. 2) Ki kü-
lönösen növények vagy himlő bcoltásával foglalko-
dik. Át ügyes oltó kéne után megfogannának ás oltó-
vdnyok. A ki kertese, oltónak is kell lennie. 3) Azon
szer, melylyel bizonyos folyékony testeket sűrűvé,
kocsonyaszeriivé tesznek, pl. ttjoltó, a szopó állatok,
ú. m. kis borjúk, bárányok, gidák bélében mcgsava-
nyodott, s megturósodott tej, melyet bonczoláskor
Kivesznek belőtök, s vele a tejet megölt jak; ugyan

e czélra szokták fordítani ezen állatok öszvevagdalt
beleit is. Ilyen oltó a vizahólyag, melyet a czukrá-
szok holmi aluttlevek (szultzok) készítésére hasz-
nálnak.

OLTÓ-, v. OLYTÓÁG, (oltó ág) ősz. fn. Szemes,
és bimbós rendesen egy évi hajtású ág, melyet tövéről
levágva egy más növénybe illesztenek, hogy vele ösz-
veforrjon, s azt nemesebb fajúvá tegye.

OLTÓCSONT, (oltó-csont) ősz. fn. Lapos, ke-
rekvégü, s éles eszköz csontból, melylyel a beoltandó
növényt, illetőleg csemetét vagy fát meghasítják,
hogy az oltóágat, vagy szemet beleilleszszék.

OLTÓDÉZSA, (oltó-dézsa) ősz. fn. Vaskohók-
ban, kovácsmühelyekben, vízzel töltött dézsa, mely-
ben a tüzes szerszámokat meghütik, a tüzes vasat
eloltják, stb.

OLTÓPÉCSKENDŐ, (oltó-fecskendő) ősz. fn.
Fecskendő, vizipuska, melylyel tüzet oltanak.

OLTÓFÜ, (oltó-fű) ősz. fn. Növényfaj a galajok
neméből; szára felálló, keményke; levelei szálasak,
barázdának ; virágai nagy bugát képeznek. Minthogy
a tejet megoltja, innen köznépiesen máskép: tejoltó,
vagy tejtsugoritó fii; növénytani néven: tejoltó galaj.
(Galium verum).

OLTÓFÜRÉSZ, (oltó-fűrész) ősz. fn. A kerté-
szek fűrésze, melylyel a fának azon törzsét, hová
oltani akarnak, elfürészelik.

OLTOQAT, (ol-t-og-at) gyak. áth. m. oltogat-tam,
— tál, —ott, pár. oUogau. Gyakran, vagy folytono-
san, vagy többeket olt, mindenféle értelemben véve.
Tiltet, mestet, tejet oUogatni. Stomját borral oltogatja.
A kertest tavaststal fákat oltogat. A sebest a helység
kisdedeibe himlőt oltogat. V. ö. OLT.

OLTOGATÁS, (ol-t-og-at-ás) fn. tt oUogatás-t,
tb. —ok. Cselekvés, midőn oltogatnnk.

OLTÓGTOMOR, (oltó-gyomor) ősz. fn. Lásd
OLTÓ, fn. 3).

OLTÓKÁD, (oltó-kád) ősz. fn. Kád, melyben
tűz esetére vizet tartanak, hogy legott oltani lehes-
sen vele. A fecskendők mellett oltókádakat tartani.
Padlásra helytett oltókádak.

OLTÓ-, v. OLYTÓKÉS, (oltó-kés) ősz. fn. Kér-
teszek kése, melynek különösen oltásnál veszik hasznát.

OLTÓKÚP, (oltó-kúp) ősz. fn. Szaruforma,
üreges kúp, pálczaféle nyélre alkalmazva, melylyel
a magasra helyezett égő gyertyákat oltogatni szok-
ták, pl. a templomokban.

OLTOMÁNY, fn. L. OLTOVÁNY.
OLTONCZ, (ol-t-oncz) fn. tt. oltonct-ot, harm.

szr. —a. Személy, kibe himlőt oltanak, viszonyban
az oltószemélylyel. OUonctai kőtől többen meghimlöz-
tek. Át oUonctokat a kStség hátához berendelni.

OLTÓ-, v. OLYTÓTAPA8Z, (oltó-tapasz) ősz.
fn. Tapasz, melylyel a faoltáskor tett metszést, vagy
hasítást behúzzák, hogy a kültö nedvet, vagy szárító
levegőt, és nap sugarait eltávolítsa.

66'
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tátik a lesen, melyhez Adelung szerént is igen rokon
a lösen, melynek gyöke löt, megvan a fordított latin
solvo-, és a magyar oM-ban. Különben az olvas a mi
magyar igéink között talán egyetlen azon tekintetben,
hogy v titóbangu törzsből nyílt ás ét képzöjfi átható
igénk aligha van több, hanem léteznek ad ed képző-
vel alakult önbatók, mint: hamv hamvad, olv olvad,
sorv torvad, potv posvad, senyv senyved, tzenv szenved,
herv hervad, további: melyekben az eredeti v átala-
kult rokon b, v. p hangokká, mint a görbéd, terped,
horpad, lappad igékben az eredeti görved, terved,
horvad, lapvad helyett Egyébiránt, ha tekintetbe
vesszük, hogy az olvas ige alapértelménél fogva tar-
tós, folytonos, gyakorlatos cselekvést jelent; c sze-
ré nt rokon képzésnek vele ez ily átható gyakorlatos
igék: tápot, kapót, keret, földöt, f áldoz, pökdös, pök-
dös stb.

OLVASÁS, (ol-v-as-ás) fn. tt. olvatát-t, tb.
—óik, harm. szr. —a. 1) Számlálás. Peru olvasásával
foglaUcodni. 2) Cselekvés, mely által írásjegyeket ol-
vasunk. Olvasattal tölteni ás időt. Könyvek, levelek
olvasása. Olvasásban elfáradni. Értelmet, tiszta kiej-
tést, hébegS olvasás. Öszvetéve : elolvasol, felolvasás,
megolvatát, kiolvasás, östveolvasás. V. ö. OLVAS.

OLVASÁSMÓD, (olvasás-mód) ősi. fn. Mód a
hanglejtésben, melyet valaki olvasáskor követ Értei-
met, nyomatikot, halk, tistta, nép kiejtésu olvasásmód.
Továbbá : az olvasásra vonatkozó cselekvések. Meg-
fontoló, bíráló, észrevételt jegyieteket tevő olvasásmód.
Hebehurgya, majd ide, majd oda forgató olvasásmód.
Bizonyos ttokat, kifejetéteket fürkéstö olvasásmód.

OLVASATLAK, (ol-v-as-atlan) mn. tt. olvatat-
lan-t, tb. —ok. 1) Amit meg »em számláltak, minek
száma tudva nincs. Egy rakat olvasation pénz hever
az asztalon. 2) írásjegyekre vonatkozva, aminek tar-
talmát még valaki el nem olvasta. Olvasation levélre
nem lehet válaszolni. Sok óhatatlan könyv hever a
szekrényben. Személyt illetőleg, ki keveset, vagy sem-
mit sem olvasott, tudatlan. Beszédéből látni, hogy ol-
vasation ember. „Megvallom, igen idióta és olvasat-
lan ember vagyok." Gr. Wesselényi Ferencz 1661-
ben. (Politikai szónoklat). Határozóként ám. olvasás
nélkül; 1. OLVASATLANUL.

OLVASATLANSÁG, (ol-v-as-atlan-ság) fn. tt.
olvasatlanság-ot, harm. szr. —a. Járatlanság oly is-
meretekben, melyeket olvasás által szokás, és lehet
szerezni.

OLVASATLANUL, (ol-v-as-atlan-ul) ih. 1)
Meg nem számlálva. A hozott pénzt olvasatlanul elten-
ni a szekrénybe. Egy egész juhnyájat csak úgy általá-
ban, olvasatlanul (vagy: olvasation) megvenni. A tol-
vaj olvasatlanul is elveszi a pénzt. (Km.). 2) Valamely
iromány, nyomtatvány tartalmát által nem nézve.
Olvatatlanttl (vagy: nlvasatlan) hagyott levelek,
ktinyvek.

OLVASGAT, (ol-v-as-g-at) gyak. áth. m. olvas-
gat-tam, —tál, —ott, pár. olvasgass. 1) Számlálgat,

pl. pénzét olvasgatja. 2) Irományokat, nyomtatványo-
kat gyakran, folytonosan olvas. Esténként olvasgatni
szokott. Mulatságból, időtöltésből, kíváncsiságból, tudo-
mányos étéiből olvasgatni. Néha kicsinyítő jelentése
van. Néha-néha S is olvasgat. Mert valamit olvasga-
tott, már ott véli, hogy mindent tud. V. ö. OLVAS.

OLVASGATÁS, (ol-v-as-gat-ás) fn. tt. olvatga-
tát-t, tb. —öt, harm. szr. —a. Gyakori, vagy több-
szöri olvasás.

OLVASHATATLAN, OLVA8HATLAN, (ol-v-
as-hat-[at]lan) mn. tt olvashatatlan-t, tb. —ok. 1)
Amit számba venni, megszámlálni nem lehet Olvas-
hatlan tokaság. A tenger homokja olvashatatlan. Szo-
kottabban : számláihatatlan. 2) Mondják irományról,
nyomtatványról, melynek jegyeit kiismerni lehetet-
len. Olvashatatlan karetolások. Át elázott, bemoctkolt
könyvek olvashatatlanokká lettek. V. 5. OLVAS. Ha-
tározóként : nem olvasható módon vagy állapotban,
olvashatlanul.

OLVASHATATLANSÁG, OLVASHATLAN-
SÁG,(ol-v-as-hat-[at]lan-ság) {n.tt.olvashatatlanság-ot,
harm. szr. —a. Tulajdonsága valamely sokaságnak,
vagy Írásjegyeknek, melynél fogva olvashatatlanok.
V. ö. OLVASHATATLAN.

OLVASHATATLANUL, OLVASHATLANUL,
(ol-v-as-hat-[at]lan-ul) ih. Oly módon vagy állapot-
ban, midőn valamit olvasni nem lehet
' OLVASHATLAN, I. OLVASHATATLAN.

OLVASHATÓ, (ol-v-as-hat-ó) mn. tt obasha-
tó-t. 1) Amit meg lehet számlálni. Ami pénzem van,
könnyen megolvasható. A stUntelen kevergS csorda meg
nem olvasható. 2) Aminek írásjegyei határozottak, el
nem mázolvák, nem igen aprók. Olvasható betűkkel
irt levél. 3) Belbecs! tekintetből, amit olvasni érde-
mes, nem unalmas. Ajánlom e könyvet, valóban olvas-
ható. Ezen rost vertek nem olvashatók.

OLVASHATÓLAG, (ol-v-as-hat-ó-lag) ih. írás.
jegyekre vonatkozva, ám. határozott alakú betűkkel,
tisztán, el nem mázolva, nem igen aprón. Olvasható-
lag irni.

OLVASHATÓSÁG, (ol-v-as-hat-ó-ság) fa. tt
olvathatótág-ot, harm. szr. —a. írásnak, nyomtat-
ványnak azon tulajdonsága, melynél fogva azt elol-
vasni lehet

OLVASMÁNY, (ol-v-as-mány) fn. tt. olvas-
mány-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Általán, iromány,
nyomtatvány, könyv, hírlap stb. mint olvasás tár-
gyai.

OLVASÓ, (ol-v-as-ó) mn. és fn. tt olvasó-1. 1)
Számláló, pl. pénzét olvasó fösvény ; juhaU olvasó boj-
tár. 2) Ki írásjegyeket olvas, pl. regényeket olvasó
fiatalság; hírlapokat olvasó kávéházi vendégek. Szcn-
védő' ért. ami olvasásra van különösen kitűzve, mely

' esetben öszvctéve használtatik: olvasókönyv, melyből
* a nyelvtanuló olvasni tanul, vagy mely az iskolai

eléadásokat némi vázlatkép foglalja magában. 3)
' Mint főnév jelent személyt, ki mások oktatására,
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vagy szellemi élvezetére olvas fel valamit. 4) A ró-
mai katholikusoknál imaszer, mely zsinórra fűzött,
szilárd anyagú golyócskákból ál l , tizével egy-egy
osztályban, melyeket ujjak közé fogva Üdvözlégy
Máriát, az elválasztó nagyobbacska golyókra pedig
Miatyánkat mondanak. Ezen imádsági rundét az ol-
vasó végén levő keresztre mondott Hiszekegygyei
szokás kezdeni, Olvasót mondani, imádkozni. Szliz
Mária tiszteletére szentelt olvasó. Tréfás népnyelven :
rabláncz. Olvasót züi-yrtni. Olvasót viselni.

OLVASÓISKOLA, (olvasó-iskola) ősz. fn. Elemi
iskola, tanoda, melyben a növendékek egy vagy több
nyelven olvasni tanulnak.

OLVASÓKÖNYV, (olvasó-könyv) ősz. fű. 1)
Könyv, melyből a növendékek olvasni tanulnak. 2)
A nyilvános tanodákban azon könyv , melyből az
illető tanár felolvasásokat tart. Bölcsészeti, mértani,
gyógyíani, jogtudományi olvasókönyvek.

OLVASÓLÁMPA, (olvasó-lámpa) ősz. fű.
Lámpa, mely különösen arra van rendelve, hogy ol-
vassanak nála.

OLVASÓMIVES, (olvasó-míves) ősz. fn. Kéz-
míves, ki imádkozásra való olvasókat készít.

OLVASÓDRA, (olvasó-óra) ősz. fn. A nyilvános
tanodákban határozott óra, melyben az illető tanár
felolvasást, eléadást tart.

OLVASÓTÁM, (olvasó-tám) ősz. fn. Támféle
állvány, • melyre a könyvet fektetni szokás, midőn
olvasnak belőle.

OLVASOTT, (ol-v-as-ott) mn. tt. olaasott-at.
1) Amit megszámláltak. Olvasott pénz, olvasott bar-
mok. Át olvasott juhot is megesti a farkas. (Km.). 2)
Aminek írásbeli tartalmát kiolvasták. A gyakran ol-
vasott könyv elpistkolódik. Ellentéte: olvasatlan. Sze-
mélyre vonatkozva, aki sok irományt, nyomtatványt
általnézett, s bizonyos nemben ismereteket gyűjtött.
Olvasott férfi.

OLVASOTTSÁG, (ol-v-as-ott-ság) fa. tt. olua-
sottság-ot, hann. ser. —a. Olvasás által szerzett is-
meretek bősége, sokasága. Társalgási bestédéi, s tu-
dományos értekezései olvasottságra mutatnak.

OLVASZT, (ol-v-asz-t) áth. m. olvastt-ott, pár.
olvastsz, htn. —ni, v. —ont. Eszközli, hogy valami
olvadóvá legyen, ólmot, vajat, tsírt, szalonnát olvasz-
tani. A nap sugarai elolvasztják a havat, jeget. Né-
mely testekből kiolvasztani a tsirt. Átv. gyöngéd, lágy
érzésekre gerjeszt. Beszéde sziveket olvaszt. V. ö.
OLVAD.

OLVASZTÁS, (ol-v-asz-t-ás) fn. tt. olvantás-t,
ti). —öt, barm. szr. —a. Cselekvés, mely által vala-
mit olvasztunk. Szalonna olvasztásával foglalkodni.
Via**-, ólom-, enyvoluasttát. V. ö. OLVASZT.

OLVASZTHATATLAN, OLVASZTHATLAN,
(ol-v-asz-t-hat-[at]lan) mn. tt. olvastthatatlan-t, tb.
—ok. Amit elolvasztani, oluvá tenni nem lehet. Ha-
tározóként : nem olvasztható módon vagy állapotban.

OLVASZTHATATLANSAG, OLVASZTHAT-
LANSÁG, (ol-v-asz-t-hat-fat]lau-ság) fn. tt. olvaszt-
hatatlansáy-ot, harm. szr. —a. Tulajdonsága valamely
testnek, melynél fogva azt felolvasztani nem lehet.

OLVASZTHATATLANÜL, OLVASZTHAT-
LANUL, (ul-v-asz t-hat-[at]lnn-ul) ih. Oly módon vagy
állapotban, midőu valamit olvasztani nem lehet.

OLVASZTHATLAN, lásd OLVASZTHATAT-
LAN.

OLVASZTHATÓ, (ol-v-asz-t-hat-ó) inn. tt. ol-
oasztható-l. Amit bizonyos inódou, és szerrel olvadó
állapotba lehet hozni. A vas kemény, de bizonyos fokú
meleg állal olvasztható. A gyémánt rrpUlékeny, és nem
olvasztható.

OLVASZTHATÓLAG, (ol-v-asz-t-hat-ó-lag) ih.
Olvasztható módon vagy állapotban.

OLVASZTÓ, (ol-v-asz-t-ó) mű. és fn. tt olvasz-
tó-t. 1) Ami olvaszt valamit. Olvasztó tűz, melegség.
2) Amiben olvasztanak. Olvasztó kemencze, olvasztó
tégely, olvasztó kanál. Ez értelemben az illető szernek
nevével rendesen öszvetett szóul vétetik. 3) Főnévül
használva jelent hntabeli személyt, ki különösen er-
ezek olvasztásával foglalkodik.

OLVASZTÓCSŐ, (olvasztó-cső) ősz. fű. Cső,
melylyel a tűz lángját az olvasztandó anyagra fuj-
tatják.

OLVASZTÓEDÉNY, (olvasztó-edény) ősz. fű.
Általán: miuden edény, melyben valamit olvasztanak;
különösen : serpenyő, tégely, tepszi stb.

OLVASZTÓHÁZ, (olvasztó-ház) ősz. fa. Épü-
let a bányatelepeken vagy hutákban, hol az érczeket,
illetőleg az üvegnek való anyagokat olvasztják.

OLVASZTÓHELY, (olvasztó-hely) ősz. fn. L.
OLVASZTÓHÁZ.

OLVASZTÓHÜTA, (olvasztó-huta) ősz. fn.
Huta, melyben az érczeket vagy üvegnek való anya-
gokat kellő elkészítés végett felolvasztják. V. ö.
HUTA.

OLVASZTÓINTÉZET, (olvasztó-intézet) ősz.
fn. Bányai intézet, illetőleg bányaműi készület, az
erezek olvasztásához szükséges épületekkel, kémen-
ezekkel, stb.

OLVASZTÓKALÁN, v. —KANÁL, (olvasztó-
kalán, v. —kanál) ősz. fn. Vas kanál, melyben ki-
sebb mennyiségű érczeket, pl. ónt, ólmot szokás ol-
vasztani.

OLVASZTÓKEMENCZE, (olvasztó-kemencze)
ősz. fn. Kemencze az olvasztóiutézetekben, hutákban,
hol az érczeket, s más olvadékony ásványokat ol-
vasztják.

OLVASZTÓMESTER, (olvasztó-mester) ősz.
fa. Hutabeii tiszt, ki az erezek olvasztását intézi, s
az illető munkásokra felügyel.

OLVASZTÓMESTERSÉG.Íolvasztó-inesterség)
ősz. fa. A/ bányamivelésnek egyik gyakorlati ága,
mely avval foglalkodik, hogy az érczekből o!v.t-,.;t.V->
által a fémeket kiválaszsza.
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OLVASZTÓSÓ, (olvasztó-só) ősz. fn. L. PÓ-
B1S.

OLVASZTÓSZOBA, (olvasztó-szoba) ősz. fn.
Általán : szoba, vagy kamra, melyben olvasztani
szoktak, pl. a vegyészek dolgozó szobája. Különö-
sen : a pénzverő intézetekben azon kamara, hol az ér-
meknek való erezet olvasztás által kellőleg elké-
szítik.

OLVASZTÓTÉGELY, (olvasztó-tégely) ősz.
fa. 1) Tiszta agyagból való tégely, melyben fémeket
olvasztanak. 2) A rézhámorokban öblöa edény, ko-
vácsolt vasból, melyet előbb sáragyaggal bekennek,
8 azután öntik bele az olvasztott rezet. 3) Az ol-
vasztóhutákban a kemenczének azon része, melybe
a felolvadt érczfolyadék belegyttl.

OLVASZTOTT, (ol-v-asz-t-ott) mn. tt. olvafz-
tott-at. Ami bizonyos szer, vagy mód által olvadóvá
tétetett. Olvasztott vaj, zsír, viasz. Olvasztott szurok-
kal bevonni valamit. Szalonnából kiolvasztott zsír. V.
ö. OLVASZT.

OLVASZTÓÜST, (olvasztó-üst) ősz. fn. Fé-
mekből dolgozó mívesek üstedénye, melyben a féme-
ket kellő használat végett felolvasztják, pl. az ón-
öntők olvasztóüstje.

OLVATAG, (ol-v-ad-ag) mn. tt. olvatag-ot.
Ami természeti tulajdonságánál fogva könnyen ol-
vad, olvadékony. Az ,olvad' törzsökből képzett szó,
mint: hervad, lankad törzsökökböl hervalag, lanka-
tag stb.

OLVATAGSÁG, (ol-v-ad-ag-ság) fű. tt olva-
tagság-ot, harm. szr. —a. L. OLVADÉKONYSÁG;
és v. ö. OLVATAG.

OLZNÓ, 1. OLCZNÓ.
OLY, (o-ly) mn. tt. oly-at. Megfelel e kérdésre :

mily f milyen t minő f v. palóczosan, s bodrogközie-
sen: holy, holyan f Minőségre vonatkozik, me-
lyet hasonlítás által szoktunk meghatározni, miért
fő fogalom benne a hasonlóság, s ez az oka, hogy
szoros viszonyban áll a hasonlatra vonatkozó mint
kötszóval és mily, milyen melléknévvel. A hasonlaton
kívül helyiség fogalma is rejlik benne, és pedig a tá-
vol helyiségé, s ellentétetik neki a közel helyű tárgy
tulajdonságára mutató ily. A távolság fogalmát a tá-
volra mutató o, a közelségét a közeire mutató t fe-
jezi ki, miről bővebben 1. O, távolra mutató. A mi-
nőséget az ly képviseli, mely itt, véleményünk szerént,
nem más, mint a minőségre mutató ti ü képző, átala-
kult állapotban, pl. e szókban savanyú, keserű, dom-
ború, szomorú, nagy szemű, barna hajú, a ezek ha-
sonlatára az o t gyökökből lett, oú (palóczosan most
is mondják), tő, azután ÓD iv, vagy oj ij, innen : öl, ü,
lágyítva oly ily, mint a át gyökből van diu dij, hi
gyökből hiú, híj. Sőt oly ily némely szójárásokban
ma is oj ij, még pedig csak egy ./-vei, pl. Kriza J.
szeréut a székelyeknél általánosan. A kalmük nyelv-
ben ali ám. mely (welcher, iuterrogativ und relatív.
Siddhi-Kür mesdi), mi uzerént e mondatnak : S oly

ravasz, mini a róka, ez az értelme: oú, (o, vagy az
minőségű) ravasz, mint a róka; ily ember, mint te,
ám. tű, t v. e minőségű ember, mint te. Bővebben 1.
MELY, kérdő névmás. Némi nyomatékkal kiejtve az
ly mégis kettőztetik: olly; hanem újabb időben ál-
landóul egy íy-et használunk, kivévén ha talán a ver-
selési mérték kivánna kettőt Egyébiránt ás oly ily e
rövid eredeti alakban csak akkor használtatnak, mi-
dőn a hasonlítás tárgya nyilván kitétetik, azaz mel-
léknévileg, pl. oly hátai építek, mini a szomszédom;
ily szolga keli nekem, milyen te vagy ; oly jó, mini az
angyal; oly piros, mint a rázta; oly kemény, mint a
vas; üy sziníi posztót végy, mint ez; ily rost ételt
nem ékelem. Ha pedig a hasonlat tárgya csak alat-
tomban értetik, v. főnevileg, an én utóhangokat vesz-
nek fel: olyan, ilyen. Ö is olyan, mint apja. Ilyen kell
nekem, nem olyan. Azonban melléknévileg ezek is
használtatnak : olyan házat éptíek; ilyen szolga kell
nekem stb. Néha az oly általános, nagyító értelmet
fejez ki, s mintegy határozói minőségben, pl. oly gaz-
dag, mégis oly fösvény. Oly okos ember hogy követhe-
tett el oly balgaságot f Oly szép az idő, t nekem honn
kell ülnöm.

„És annyi bal szerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán."

Vörösmarty. (Szózat).

Ez épen olyau határozói miuőség, mint a ,nagy' szóé
sok melléknév és igehatározó előtt, kivált a régiek-
nél, pl. nagy sok (== nagyon sok), nagy jó (= na-
gyon jó), nagy szép, nagy bölcsen stb. V. ö. NAGY, (2).

Újabb korban vitatkozás tárgya, ha vájjon egy
ly- vagy két íyiy-vel kell-e írni. A két lyly (vagyis
Uy) pártolói körülbelül úgy vélekednek, hogy ,ollyan*
,az-lau'-ból származott, melyben a * l-re hasonulván,
lett: allan, ollón, ollyan (mint ez a finn nyelvben is
ilyenformán van); honnan az is következik, hogy ez
az eredeti, oly pedig csak kopott alak. Ennek érvéül
még felhozzák a közönséges kiejtést és a régi írókat
s nyelvemlékeket. Erre mi azt feleljük, hogy oly
épen úgy származott ly képzővel a tovamutató o-ból,
mint o-da, o-tt (v. ö. ILY). A régieknél iá ezer meg
ezer példában egy íy-vel szintén találjuk. A széke-
lyeknél pedig az ,oly' állandóan oj Kriza J.
közleményeiben, t. i. a székelyek ly helyett min-
denütt j-t használnak, mint a Tisza vidékiek is. Az
an vagy oly toldalék, mint ön ,acon* szóban,
ámbár néha kissé eltérő értelmet ad neki; vagy pe-
dig a mutató a szócska, mintha volna oly-a.

OLYAN, (o-ly-an) távolra matató mn. és fii. tt
olyan-t, tb. —ok. Jelentésére és használatára nézve
lásd: OLY. Kérdő és hasonlító viszonyban van vele
milyen, pl. amilyen, olyan. Ellentéte: üye», pl. egyik
ilytii, másik olyan. Ki ilyen, ki olyan.

OLYANFÉLE, (olyan-féle) ősz. mn. Hasonló
j minőségű nemből, felekezetből való, mint az vagy
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amaz. A viszonymondatban megfelel neki mint, v.
milyen, v. minő. Ö is olyanféle ember, mint akit minap
láttam. Olyanféle kelme, milyen ás enyém. Ellentéte a
"közel tárgy minőségére vonatkozó ilyenféle, kérdője:
milyenféle f V. ö. OLY.

OLYANKÉP, v. —KÉPEN, (olyan-kép, vagy
— képen) ősz. ih. Valamely távol, vagy távolabb le-
vőhöz hasonló módon; úgy, mint amaz, nem úgy,
mint ez ; az szerént. Olyanképen viseld magadat, mint
ama jeles ifjú. Ellentéte : ilyenkép ; kérdője : milyen-
kép?

OLYANKOR, v. —KORON, (o-ly-an-kor, vagy
—koron) időhatározó. Bizonyos távol időhöz hasonló
időben. Olyankor megy utatmi, mikor legtöbb dolga
volna otthon. Olyankor magam it szeretnék ott lenni.
Ellentéte, a jelen időre vonatkozó ilyenkor, pl. ilyen-
kor ne joj kostám, mert tok a dolgom, jSj inkább olyan-
kor, midőn ráérek. Megfelel e kérdésre: milyenkor t
Némileg különbözik: olykor.

OLYANNYIRA, (oly-annyira) ősz. ih. Oly vagy
olyan nagyon ; máskép : elannyira.

OLYANSÁG, (oly-an-ság) fn. tt. olyanság-ot-
Olyan dolog; olyan tulajdonság.

OLYAS, (o-lyas) mn. tt. ofyat-t, v. — át, tb.
— ok. Minőségére nézve bizonyos távolabb levőhöz
hasonló. Olyat mit, v. olyat valamit mondott, miért
haragudnom kellett. Némi kicsinyítő, vagy a hasonlí-
tás tárgyát megközelítő értelem is rejlik benne, pl.ez:
olyat valami, azt teszi, egy másikhoz hasonló valami,
de mégis nem egészen az. Olyat ítU, mint a pogácsa,
de még tem át. Ellentéte: ilyet; kérdője : milyu f

OLYATÁN, OLYATÉN. Vagy tán, lén képzők
segítségével alakult szók, melyek dón, dón, tOn kép-
zőknek felelnének meg, melyek ezekben: újdon, üst-
tön (= fiz-tön) találtatnak; tehát volna oly-a-don
ám. oly-a-tén; vagy pedig nyelvszokási kinövések
által alakult szók, melyekről elég tudnunk, hogy az
olyan értelmében használtattak némely régi Íróktól,
s tájszokásilag ma is divatosak, de az írói nyelvből
bízvást kihagyhatjuk. T. i. ez, és az üyetén épen oly
buja hatású szóknak látszanak, mint: megintlen, me-
gintségefen, talántán, atutánosttán, s több mások.
Megfelel e kérdésre: müyetén f s viszonyul ,mint'
szóra.

„És ott ő láta egy lejánt,
Ábrázzál igaz olyatánt,
Mint vala az ő tábláján."

Katalin verses legendája.
(Toldy F. kiadása 55. 1.)

OLYBÁ, (oly-vá) ih. Olyankép, olyannak, any-
nyiban, mint azon valamit. Olybá venni, olybá tar-
tani. „Olybá tartom rósz embernek reám szólását,
mint szeméten gubás ebnek az ugatását" Szirmay.
(Hungária ín parabolis). Itt az eredeti v átváltó
zott o-re, mint ebben : magbaváló (baraczk) magva-
váló helyett.

AKAD. NAGY SZOTÍR. IV. KflT.

OLYFÉLE, OLYFÉLEKÉP, I. OLYANFÉLE,
OLYANFÉLEKÉP.

OLYHA, (oly-ha) ősz. időhatározó. Az öszveté-
tel szerént nem minden időben, csak néha; szokot-
tabban: olykor. T. i. itt a ha időt jelent, mint soha,
mindenha, valaha, néha öszvetett szókban, így fordul
elé, pl. a Margitlegendában: „ És felöltözék cilicinmban,
olyha siratván mindeneknek az ő álnokságokat"
Azonban szintén a régieknél igen sokszor eléjön
.mintha' értelemben. „Olyha az időben, mikoron az
Krisztus kénzattaték te érötted, ha jelen voltál volna."
Régi magyar Passió (Toldy F. kiadása 76. ).).

„Mert olyha kivéd (kivevéd) én lelkemet,
Ha Porphyriust elveszted."

Katalin verses Legendája. ••
(Toldy F. kiadása 191. L).

OLYIK, (o-ly-ik) mn. tt olyik-at. Élnek e szó-
val túl a Dunán ezen értelemben : némelyik. Juhai
tStíitt olyik igen sovány. Olyik ember ott véli, hogy
csalhatatlan. Határozatlan felelet e kérdésre? melyik -.
v. tájdivatosan : holyik f

OLYKA-HOMONNA, falu Zemplén m.; belyr.
—Homonná-ra, —n, — ról.

OLYKA-KRIVA, falu Zemplén m.; belyr.
— Krivá-ra, —n, —ról.

OLYKA-SZTROPKÓ, falu Zemplén m.; helyr.
—Sttropkó-ra, —n, —ról.

OLYKÉP, v. —KÉPEN, (oly-kép, v. —képen)
1. OLYANKÉP.

OLYKOR, v. —KORON, (olykor, v. —koron)
ÖBZ. időhatárzó. 1) Bizonyos távol időben, olyankor.
Olykor én is tteretnék ott lenni, midSn te is ott vagy.
Ez értelemben szokottabban: olyankor. 2) Néha, nem
mindenkor. Olykor kováét, olykor kapát. Olykor ha-
ragos, máskor pedig majd megesni a* embert, ügy sze-
reti. Néha kettőztetve is használják. Olykor-olykor S
it elmegy a stinhátba. Hanyagul ejtve: ókor. Megfe-
lel e kérdésre : mikor f

OLYMELY, (oly-mely) ősz. ih. A régieknél
eléfordul ,mintegy' értelemben. „Pilátusnak széki
előtt oly mely immár ereitfll eltávozott vala." (Régi
magyar Passió. Toldy F. kiadása 116. 1.). így a
Nádor-codezben is. Néhntt: oly min t.

OLYMELYHA, (oly-mely-ha) ősz. ih. A régiek-
nél ám. mintha. „Olymelyha az keresztfa alatt vol-
nál.* (Régi magyar Passió. Toldy Ferenci kiadása
122. L).

OLYMINT, (oly-mint) ősz. ih. A régieknél ám.
mintegy. „Úr Jézus Krisztus sziletetinek utánna oly-
mint száz héján ezer esztendő felé írván." (Carthansi
névtelen. Toldy F. kiadása 9. 1.). A Nádor-codez-
ben is.

OLYMÓDON, (olymódon) ősz. ih. Ama távol
térben, vagy időben levőhöz hasonló módon. Olymó-
don, mint S, nem akarok hivatalra jutni. Megfelel e
kérdésre : mimódon f Közeire vagy jelenre mutatólag :
ilymódon.
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OLYSAVA, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Zem-
plén m.; helyr. Olyiavá-ra, —n, —ról.

OLYS1NKÓ, falu Zemplén m.; helyr. Olytin-
kó-ra, —n, —ról.

OLYSÓ, falu Sáros m.; helyr. Olytó-ra, —n,
—ról.

OLYSZEBÜ, (oly-szerü) ÖBZ. mn. Ama valami-
hez hasonlószerü.

ÓM, elvont gyök, melyből omol v. omlik, omlad,
omlado*, omlattt, omltí és származékaik erednek.
Ugyanezen gyök rejlik hangváltozattal az ont (omt)
ontogat (omtogat), igékben. Mind ezek fölveszik elő-
lehcletQl a 6 ajakhangot, az értelmi módosításnak
uémi csekély árnyéklatával, ú. m. bomol, bomlik, bőm-
Iád, bomladot, bomlani, bomltí, bont, bontogat. Vékony
hangon megfelelnek nekik: omol, Omlik, ömled, Omle-
det, ömlettt, önt, öntöget, de ezek előlehet nem vesz-
nek fel, hanem taszításra vonatkozó d hangot a dönt,
dOnctOl, döntOget. A felhozott szók azon alapfogalom-
ban egyesnek, hogy valamennyien bizonyos egész
részeinek egymástól elválására, eltávolodására vonat-
koznak, s ezen alapfogalmat az óm, Óm gyök fejezi
ki. Bókon értelműek az ondó ondók, ónnal szók ön,
és az old, olvad igék öl gyökei, mint távolodásra vo-
natkozók.

Hogy az óm v. amik gyök hajdan ige is lehe-
tett, gyaníttatrják velünk a homu és homok szók, elő-
leh nélkül omu, omok, t. i. a homu, vagy hamu nem
egyéb, mint az elégett testnek hátramaradt, elomlóit
részecskéi, porai; és a homok oly földet jelent, mely
természeténél fogva omlékony; és így a homu ám.
omu, vagyis részesülő omó az óm vagy omik igétől, a
homok pedig ám. homék, ómét, mint: marok, marék ;
tturdok, tturdék ; hajlok, hajlék, a több mások.

—ÓM, (1), névképző, hangrendileg változva
ám, em, ém, óm, pl. ál-om, foly-am, ver-ém, ttr-öm.
L. ÁM, (1), névképző.

—ÓM, (2), első személyi birtokrag az egyes
számban, hangrend! változattal: ám, em, ém, Óm, pl.
bő t-óm, ház-am, hely-em, szém-ém, tőr-öm. L. ÁM,
(2), első személyi rag.

— ÓM, (3), a tárgymutató igealak egyes számú
első személyének raga a jelentőmód jelen idejében,
és az egyszerű jövőben, pl. Idt-om, Utand-om, hang-
rendi változattal: ém, Óm, pl, ver-ém, verendém, Üt-
öm, Htend-ém.

OMÁNY, falu Borsod m.; helyr. Omány-ba,
—bán, —ból.

—OMÁS, (om-ás) magas hangon: ÖMÉS,
ÉMÉS, ősz. képző óm, óm, ém, és ás, ét névképzők-
ből ; 1. ezeket.

OMBÓCZ, l OMBÓZ.
OMBÓD, falu Szatmár m.; helyr. Ombód-ra,

— ott, —ról.
OMBOLY, fn. tt. ombolyt, tb. — ok. Határozat-

lan jelentésű binárféle vi/.i növény. A zsebszótár sze-
rint németül Meergrat, Seegras, mely ismét Cnmpe

'nél fogva tengeri növény, melyet » hul-

lámok töveikről elszakgatva a partokra kihánynak.
E szerént talán hömbölygő tulajdonságától vette ne-
vét, s ám. homboly, hombolygó, valamint a víz sünén
ide-oda lebegő hinár ám. inár, mivel ingadoz. Alak-
jára nézve hasonló a gomboly gOmböly, aomboly etOm-
böly tönsszókhoz. A ,Meergras' növénytani neve
Kachler növényszótárában : ttatice armeria , mely
Diószeginél magyarul: gombot Itüeg.

OMBÓZ, erdélyi falu Doboka m.; helyr. Om-
bóx-ra, —ön, —ról.

OMLA, (om-ol-a) fn. tt omld-l. Új alkotása
szó, a „lavina" azaz: havasokról omladozó hó- és
jégrétegek kifejezésére.

OMLAD, (om-ol-ad) önh. m. omlad-lam, —tál,
— l, v. —ott. Altalán mondjuk oly testről, melynek
kiegészítő részei között az öszvetortó erő megtágul,
enged, s az illető részek elvárnak egymástól. Omlad
a hátfal, ha a mészhomok elporlik kövei között. Om-
lad a porhanyó kő, ha sok eső mossa. Omlad a fogak
kötött a kenyér. Omlad a vitbe tett só, etukor. Mint-
hogy pedig az omló test a természet törvénye sze-
rént lefelé vonzódik, innen ,omladni' annyit is tesz,
mint aláesni, lerohanni. V. ö. OMOL.

OMLAD ÉK, (om-ol-ad-ék) fii. tt omladék-ot,
harm. ser. —a. Az öszvetartó kötelékek megtágnlása
miatt elvált, s leesett, lehullott része valamely szi-
lárd testnek. Mondjuk különösen kő- és foldnemü
testekről. Vdromladék, hátomladék, falomladék, kS~
tfiklaomladék.

„A puszta vár bús omladékain
Nyogdelő lágy szellő neked harmónia."

Berzsenyi.
Szélesb ért. mondhatni másokról iá, pl. elromlott búto-
rok omladékai ; szekér omladéka ; fa-, rtkteomladék ;
kenyéromladék.

OMLADÉKFAL, (omladék-fal) ősz. fn. Oly fal,
mely nagy részben már csak omladékból áll.

OMLADÉKONY, (om-ol-ad-ék-ony) mn. tt om-
ladékony-t, tb. —ói. Ami természeténél fogva köny-
nyen omlik, elválik, leszakad, romlékony. Omlad t-
kony sár/alak. Omladékony homokkS, göröngy.

OMLADÉKONYSÁG, (om-ol-ad-ék-ony-ság) fn.
tt. omladékonyeág-ot, harm. szr. —a. Tnlajdonaága
bizonyos testnek , melynél fogva kiegészítő részei
könnyen szétbomlanak, egymástól elválnak, lesza-
kadnak.

OMLADÉKKAKÁS, (omladék-rakás) ősz. fn.
Rakás vagy halmaz csupa omladékokból.

OMLADOZ, (om-ol-ad-oz) gyak. önh. m. omla-
dot-tam, —tál, —ott; htn. —m. Részei folytonosan,
vagy egymás után elválva lehallanak, leszakadnak,
szétosztanak. Omladot át elhagyott régi vár, a* eiS,
árvi* rongálta fal, töltet. V. ö. OMLAD. Mint .omlik4

gyakorítója, inkább omladotik.
OMLADOZÁS, (om-ol-ad-oz-ás) fn. tt. omlado-

eát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot, midőn vala-
mely testnek részei omladoznak. A fal omladosdtdt

ii, vakolat által megnüntetni. V. ö. OMLADOZ.
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OMLADOZIK, (om-ol-ad-oz-ik) k. L. OMLA-
DOZ.

OMLADVÁNY, (om-ol-ad-vány) fn. tt. omlad-
vány-t, tb. —ok. L. OMLADÉK.

OMLÁS, (1), (om-ol-ás) fű. tt omlás-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Állapot, midőn valami omol, vagy
omlik. Falomlás, köomldt, leomldt. Néha jelent erő-
szakos kitörést, kirohanást. Vitnek kiomláta át elsta-
katttoU gát rétén. Véromlát a megvágott éren. Ezen
értelemben máskép: Smlés. V. ö. OMOL.

OMLÁS, (2), erdélyi falu Szeben se.; helyr. Om-
lá»-ra, —ön, —ro7.

OMLÁSALJA, erdélyi falu Belső-Szolnok m.;
helyr. Omlásaljá-n, —ró, —ról.

OMLASZT, (om-ol-asz-t) áth. m. omlattt-oU,
pár. omlottá, htn. —ni, v. —aní. Eszközli, hogy
omladjon valami. Át erős zápor leomlasttotta a falat.
Át árvü hátakat omlani. V. ö. OMLAD.

OMLASZTÁS, (om-ol-asz-t-ás) ín. tt omlott-
tát-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, illetőleg
erőszak, mely által valami omladóvá tétetik.

OMLATAG, (om-ol-at[ad]ag) mn. tt omlatag-ot.
Ami természeti tulajdonságánál fogva omladásra haj-
landó, könnyen omladó. Elhagyott ó vár omlatag
falai.

OMLEKONY, (om-ol-ék-ony) mn. L. OMLA-
TAG.

OMLIK, (om-l-ik) k. m. omlott, htn. omlani.
Azon igéink egyike, melyeket a nyelvszokás majd
í/fc-vel, majd a nélkül használ; az elsőbbet mindig
némi szenvedés, vagy kényszerülés kifejezésére;
ilyenek: VmVl ömlik, bomol bomlik, romol romlik,
f oly folyik, esúst emfarifc, ufó* utatik stb. Általán ám.
az öszvetartó kötelékek megtágulása következtében
szétválik, helyzetét odahagyja, leesik, lerohan stb.
1) Szilárd testekre vonatkozva. Omlanak a ItdW
épület falai. Porrá omlik a kalapácsétól sütött kS. Át
etoáU kStrikla leomlik a magasról. Mondják különö-
sen holmi porhanyó, vagy lágy részekből álló ele-
delekről. Némely sütemények csak úgy ttétomlanak a
stájban. 2) Hig testekre vonatkozólag, ám. tartalék-
jából, öbléből kifoly, némi erőszakkal kinyomúl. A
fecskendőből kiomlik a vb. Érvágáskor kiomlik a vér.
A gátrésen omlik át árvit. Megfelel neki az átható
ont (omt), melyet kiválólag vérfolyásra alkalmazónk.
Vérét ontotta hónáért. Más hígakra inkább az ont
használtatik. Ez értelemben vett omlik és olvad \
között némi rokonság van, hogy mindegyik folyóvá
változást jelent, de a különbség köztök az, hogy az
első nemfi folyó állapot úgy támad, ha valamely híg
test előbbi medréből, öbléből kiválik; a másik pedig,
ha a mereven vagy szilárd test híggá alakul által.
Omlólag van, a székelyeknél az asszonyról mondják,
midőn terhes.

OMLÍT, (om-ol-ít) áth. m. omlÜ-oU, htn. —ni,
v. —ami, pár. —«. Omlóvá tesz valamit, vagyis esz-
közli, hogy be-, le-, ösaveomoljon. Előlehelettel kom-

lit, ám. 1) szőlővesszőt, vagy más faágat tövén
hagyva le hajtani; 2) a lebujtott szőlővessző, v. faág
körül az elébb felhányt földet lehúzza, ledönti, honnan
homlítani, máskép: dönteni, és homlítás, döntés.

OMLÍTÁS, (om-ol-ít-ás) fn. tt omlüás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valami
omlóvá tétetik. Előlehvei homlüás, ám. döntés (szőlő-
beli munka). V. ö. OMLÍT.

OMLÓFÉLBEN, (omló-félben) ősz. ih. Omlás-
nak eredve, omlással fenyegetve, omlani készülő álla-
potban. Háta már omlófélben van.

OMLÓS, (om-ol-ós) mn. tt. omlós-t, v. —át, tb.
—ok. Ami könnyen omlik, porhanyó. Omlót téstta.
Omlós torta.

OMOL, (om-ol) önh. Ezen alakban nem hang-
ngrató, mint az omUk, miért ragozása így történik:
omolok, omolt*, omol, omolunk, omoltok, omolnak;
omolék, omolál, stb. omoltam, omoltál, omolt, stb.
omolandok ; omolnék ; omolni, omoló. Jelentésére nézve
köz szokás szerént ám. omlik; de szabatosan véve a
dolgot, az ,oraol' némi cselekvő, emez pedig szen-
vedő állapotra vonatkozik, pl. aki barátját idvezli,
nagy örömmel annak karjaiba, vagy nyakába omol,
ellenben az ájuló ember székre, pamlagra, földre
omlik.

„Hon, besetétedik a te eged, porfelleg omol rá."
Vörösmarty.

V. ö. OMLIK; és ÖMÖL, ÖMLIK.
OMOLTORTA, (omol-torta) ősz. fn. Tortaféle

porhanyó sütemény, mely a fogak között szétomlik;
jobban: omlót torta.

OMOR, falu Temes m.; helyr. Omor-ra, —ön,
— ról.

OMOROVICZA, falu Bács m.; helyr. Omoro-
victá-ra, —n, —ról.

OMP1TÁL, (Ottentha!) mváros Pozsony m.;
helyr. Ompitál-ba, —bán, —ból.

OMPOLNA, a latin ampulla-bó\ módosult régi
szó, ám. korsó, palaczk.

OMPOLY, v. OMPOJ, erdélyi folyó Alsó-Fejér
megyében.

OMPOLYICZA, erdélyi falu Alsó-Fehér m.;
helyr. Ompolyietá-ra, —n, —ról.

OMPOLY-POLYÁNA, erdélyi falu Alsó-Fehér
m.; helyr. Potyáná-n, —rá, —ról.

ÖN, 1) távol helyre mutató gyökszó, kettŐzte-
tett mássalhangzóval onn, melyből származott onnan,
azon helyről, mely bizonyos helyhez képest távo-
labbra esik; megfelel e kérdésre: honnan f ellentéteik.
in, inn, innen. Fogalmi rokonságban van vele azon
ön rag, mely hangváltozattal én, ön, s jelenti bizonyos
tárgynak, testnek fölszinét, pl. háton, tornyon, síikén,
térén, gSrSngyOn, ökrön. Ez azon helymutató rag,
mely a helynevekhez szokott járulni e kérdésre;
Aon v. holt pl. Aradon, Pesten, Komlódon. Mind ezen
esetekben a nyelvszokás a végbetttt kettőztetve is
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szereti ejteni, sőt, ezelőtt Írták is így : házonn, kér-
teim, öblönn, Aradonn, Pettenn, Kömlödönn; igy csú-
szott be, s máig fenmaradt az onnan, onnét helymu-
tatóban a második n. Egyébiránt, eléjön a régieknél
odnad, mintha volna oda-nad, v. ott-natl; s6't ad elé-
fordul Szalay Ágoston 400 m. levele között többször
is ,az' helyett; tehát az-nan, v. oc-nan (mint oz-tán
= az után). 2) Távolodó vagy távolító mozgásra
vonatkozik az ondók, onttol származékokban, s ugyan-
ezen jelentésű a megfordított no.' indulatszó, melyből
nostol, nódúl, nódtí, nógat erednek.

Valamennyitől különböző származatu, és értelmű
az ondók, ontok és ontora v. ontra szók ön gyöke,
melyeket láss saját rovataik alatt.

—ÖN, magashangon —én, —ön, névmódositó
rag, pl. hát-on, tér-én, kürt-ön. Részletesen elemezve 1.
—ÉN, névmódosító rag.

ÓNAK, erdélyi falu Doboka m.; helyt. Ónok-
ra, —ön, —ról,

OND, falu Zemplén m.; helyr. Ond-ra, —ön,
—ról.

ONDÓ, (on-d-ó = om-d-ó) fii. tt. ondó-t. 1)
Calepinns magyarázója szerént ám. a latin ,bilis'
(epe). 2) Molnár Albertnél, gonorrhoea, vagyis férfi-,
vagy nőmagfolyás. V. ö. ONDÓFOLYÁS. 3) Szintén
Molnár Albertnél a kölesnek héja, mely őrléskor le-
foszlik róla, mely Érsekújvár körül: lata. Szélesb
ért. más gabonaszemek héja, korpája; különösen így
nevezik a székelyeknél Gyarmathy Sámuel szerént a
kásából a megtörés után kiszitált lisztet, vagy Bucay
szerént a köleskásaderczét; s ugyanez utóbbi szerént
a pálinkaseprőt is. A növénytanban Gönczy Pál sze-
rént a polyvás füvek virágaiban a polyvák alatt ki
fejleni szokott 1—2 zöldes-fehér murvanemfi takaró,
mely a magra néha rá is nő, mint a köles magvára
(Palea). Mindezen felhozott értelmekből az tűnik ki,
hogy az ondó alapfogalomban oly valamit jelent, mi
omlik, tehát omló vagy omdó; t. i. az epe, vagy nem-
zőmag kiomlik, kifolyik, tartalékjából kiválik, a kö-
les héja pedig a kásától válik el, mi szerént az ondó
igenév, az ond v. omd elavult törzsöktől, s ám. omló,
kiomló, vagy leomló, lehulló. Az ond v. omd alakjára
nézve hasonló a tol, nyom, ken, fen, kér, igékből szár-
mazott told, nyomd, kend, fend, kérd igékhez. Mint
folyást jelentőhöz hasonló a latin unáo.

ONDÓÁLLATKA, (ondó-állatka) ősz. fn. Ki-
csinyded, s csak felfegyverzett szemmel látható ál-
latkák, az emberek és más állatok nemzőmagvaiban.

ONDÓBARCSA, (ondó-barcsa) 1. ONDÓÁL-
LATKA.

ONDÓD, falu Fejér, puszta Bihar m.; helyr.
Ondód-ra, —ön, —ról.

ONDÓEDÉNYEK, (ondó-edények) ősz. tb. fn.
Boncztani ért. az állati testben azon edények, me-
lyekben a nemzömag képződik és foglaltatik.

ONDÓÉR, (oudó-ér) ősz. fn. Boncztani ért.
azon erek, melyek az ondóedényekkel közvetlen
öszvcköttetésbeu vannak.

ONDÓFOLYÁS, (ondó-folyás) ősz. fa. Szélea
ért. a nemzőondónak omlásé. Különösen kórállapot,
midőn a betegnek ondója folytonosan ömlik, csepeg ;
népies nyelven: kankó; orvosi műnyelven: tokár,
mintegy tulajdonkép takonyféle nyálkafolyás. Mint-
hogy ezen szó Molnár Albertnél az ondók szó útin
jön elé, innen némelyek úgy vélekednek, hogy ez
,ondok folyás' helyett állaua; azonban Molnár Albert-
nél nem kell a betűrendet igen szigorún venni; igy
kevéssel előbb ,olvadtt' is .olvasok', .olvasztok' s
több ezekből származott szók után áll.

ONDÓFONAT, (ondó-fonat) ősz. fa. Idegfo-
natok, melyek az ondóüterekkel aláhaj Iának. (Fle-
zus spermatíci).

ONDÓHÓLYAGCSA, (ondó-hólyagcsa) ősz. fn.
Vastagabbféle hártyából álló hólyagos részek a hud-
hólyag hátsó lapjának alsó felén, melyekben az álla-
ti ondó foglaltatik.

ONDÓIDEG, (ondó-ideg) ősz. fn. Idegek,
melyek az ondóedényekkel szoros viszonyban vannak.

ONDOK (on-d-ok) mn. tt. ondok-ot. Utálatos,
mitől undorodunk; szokottabban: undok. Gyöke ön
v. un távolodásra vonatkozik, mivel a mit ununk azt
magunktól távol tartani, vagy eltaszítni vágyunk.

ONDÓK, fa. tt. ondók-ot, harm. szr. —ja. A
székelyeknél jelenti a gyapotfonó keréknek azon kö-
zépfáját, melybe a húrt belehúzzák. Hogy e szót né-
mi valószínűséggel elemezhessük, ide mellékeljük az
ontok és ontora szók értelmezését is. Ontok-naí neve-
zik a takácsok azon fonalat, melyet az úgynevezett
vetélő által a mellékbe öltenek (melyet Gyarmathy
Sámuel a cseh ontek, illír vutek, cárniol votk, orosx
utók szókkal rokonit); ez másképen: bélfonal. Ontora
v. ontra jelenti azon behajtott varrást a pendelyen
vagy gatyán, melybe a madzagot húzzák (mely mái-
képen : köret) ; továbbá a kádároknál a hordó csín-
ján vagyis a hordó oldaldongáinak végén azon be-
hornyolt rovatékot, melybe a fenékdongákat csiptetik,
(melyet egyébiránt Dankovszki a szláv nyelvekben
eléforduló vontor, útori, utor szókkal rokonit). Ezen
értelmeket öszvehasonlítva az tűnik ki, hogy e szók
olyasmit jelentenek, amit valamibe vagy amibe va-
lamit öltenek, azaz: beleszúrnak, beleszorítanak és
csakugyan a székelyeknél Kriza J. szerént ontok
máskép: ötö, azaz: öltő; minél fogva, ha magyar
származtatásukat megkísérteni szabad, véleményünk
AZ) hogy e három szó eredetileg vékonyhanga volt,
s gyökük öli, v. old, melyből fokozatosan így kép-
ződhettek, és alakulhattak által: olt, öUS, élték,
ölték, onték, ontok, t. i. beoltott fonal; öld, oldö, oldok,
oldok, ondók, mibe a fonókerék húrját beleöltik; ölt,
SUSl, oltölö öltele, oltola ontola, ontora ontra, mibe
a madzagot öltik, vagy a hordó fenékdongáit beszo-
rítják. Hogy a vékony és vastag hangok nyelvűnk-
ben játszi lag változnak, sok a példa rá, ú. m. Snt
ont, ontó öntő, omló ömlő, ós ős, gomb gömb, gombo-
lyag gömbölyeg, gyónóitól gyömöttöl, csomóstól ctS-
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műmül, kondor kondor, hóbolygó hobölygö, dóromból
dVrOmböl, tömök tömök, kolonc* kölönes, pofok pofok,
stb. tehát hasonlat szerént &nd8k ondók, öntök ontok,
öntőre ontora. Továbbá, az l átalakul n-re, pl. balga
banga, talál tanai, lám nám, dalol danol, stb. tehát
e hasonlatra: oldok, Ondok, ondók ; ölték, önték, onték,
ontok; öltőié öntőié, ontola; végre az l igen sokszor
átalakul r-vé, mint: hetié hétre, nyetle nyetre, botoücdl
botorkál, boüánkonk botránkonk (a botlik törzstől),
gúuolodik guttorodik, ctuttkolál csutzkorál, stb. stb.
és így ontola ontora.

ONDOKÍT, (on-d-ok-ít) áth. L. UNDOKÍT.
ONDOKOL, (on-d-ok-ol) áth. L. UNDOKOL.
ONDOKSÁG, (on-d-ok-ság) fn. L. UNDOKSÁG.
ONDOKUL, (on-d-ok-ul) ih. L. UNDOKUL.
ONDÓÖMLÉS, (ondó-ömlés) ősz. fh. A nemző-

ondónak, nemxőmagnak kifolyása, mely akaratlanul,
pl. álomban történik.

ONDÓSÉRV, (ondó-sérv) ősz. fn. Győgytani
ért. sérv, mely a nemző ondónak szerfölötti őszvetó-
dulásából támad.

ONDÓS1NÓR, 1. ONDÓZSINÓR.
ONDÓSZIVÁR, v. —SZIVÁKGÁS, (ondó-szi-

var, v. —szivárgás) ősz. fn. L. ONDOFOLYÁS.
ONDÓVISZÉR, (ondó-viszér) ősz. fn. Ondó-

erek, melyek a férfiaknál, s más hímeknél a tökből
jönnek ki, a nőknél pedig a petefészekből és méh-
kürtből, s a hasgyfiriin felhnzódnak (Venae sperma-
ticae).

ONDÓZSINÓR, (ondó-zsinór) ősz. fn. Különféle
edényekből képzett zsinór, melyből a férfi-, illetőleg
hímherék függenek.

ONDÖZÖN, (ondó-őzön) ősz. fn. 1. ONDÓFO-
LYÁS.

ONDROHÓ, puszta Nyitra m.; helyr. Ondrohó-
ra, —n, —ról.

ONGA, falu Abauj m.; helyr. Ongá-ra, —n,
—ról.

ONKA, fű. tt. onká-t. Ragadozó vad, éjszaki
Afrikában, Perzsiában, Sinában stb.; mintegy három
és fél lábnyi hoszszu, melynek ször^ nagyobb a pár-
dnczénál, különben csikjai és pettyei a párducáéihoz
hasonlók. Nem oly vérengző természetű mint a tig-
ris, párdncz. (Felis uncia.)

ONKAMACSKA, (onka-macska) ősz. fn. Lásd
ONKA.

ÓNNAL, (on-n-al, v. on-val ?) L. ONNAN.
ONNAN, (on-n-an) ih. Megfelel e kérdésre:

honnan ? ellentéte : innen, t. i. amannak értelme:
azon helyről, mely távol, vagy viszonylag távolabb
fekszik, emezé: azon helyről, mely közel, vagy kö-
zelebb évik. Onnan kívülről, ne innen belülről. Onnan
alól, ét innen felöl. Onnan a hegytetőről, ét innen a
völgyből. Én it onnan való vagyok, honnan te. Át on-
nan jön, e* pedig innen megy. Néha ám. abból, pl.
Onnan tudod meg, hogy hamu ember, ha nem mer ne-
medbe némi. Ormon láthatod, hogy . . . Öszvetéve :
innen-onnan ám. közelről és távolról, egyik és másik

ellenirányú helyről; különösen ám. körülbelül, hoz-
závetőleg, pl. innen-onnan öt éve lett, hogy nem láttuk
egymást. Tájszokásilag: ónnal, onnét, onnand, onnend,
onnaton, onnajd, onnajt, onnejd, onnejt. A régieknél
igen gyakran ,onnal' alakban találjuk ; eléjön odnad
is. „De masthan keth felől vagyon az táncz az vár
kapuja előtth, és az malom előtth; ónnal levik" (™
lövik.) Levél 1556-ból. (Szalay Ág. 400 m. 1.). E
határozónak gyöke a távol helyre mutató ön, nyoma-
tosán ejtve: onn. V. ö. ÖN, távol helyre mutató.

ONNAJD, ONNAJT, ONNAND, lásd ONNAN.
ONNANI, (on-n-an-i) mn. tt. onnant-í, tb. —ok.

Ama helyről való, mely bizonyos ponttól távolabb
esik, ellentéte: inneni, azaz: egy másikhoz képest
közelebbről, vagy bizonyos határon innen való, pl.
a Pesten lakóra nézve a budaiak onnaniak, a pestiek
inneniek.

ONNANVALÓ, (onnan-való) ősz. mn. L. ON-
NANI.

ONNAT, ONNEJT, ONNEND, ONNÉT, a
különböző tájakon többé-kevésbé divatos szók,
,onnan' helyett. L. ONNAN.

ONOKA; ONOKAHÚG; ONOKAÖCS stb. L.
UNOKA; UNOKAHÚG stb.

ONOR,falu Nyitra na.;helyr. Onor-ra,—o», —ról.
ONSZOL, (on-sz-ol, v. no-sz-ol) áth. m. onttol-t.

1) Indulásra, mozgásra, menésre sürget valakit, külö-
nösen arra, hogy valamit tegyen. Útra, dologra, ttorga-
lomra onttolni. Hagyj békét, ne onszolj. Arra onttol-
ják, hogy katonává legyen. Miért ontzolod öt, ha látod,
hogy ninct kedve hozzá t 2) Kérve, könyörögve sürget
valakit, „unszollak tégedet Istenre, hogy engemet
ne gyötörj." (Münch. cod. Márk. 5.). „És bizony
egyebeket sokakat onszolván evangyelizál vala a
népnek." (U. o. Luk. 3.). Ezen igének gyöke a tá-
volságra, távolításra, mozgásra vonatkozó ön, meg-
fordítva no, mely indulatszó, s értelme biztatás, sür-
getés, továbbra indítás, honnan notzol, nódü, nódúl,
nógat származnak. Hangokban s némileg alapfoga-
lomban rokon hozzá: vonttol, azon különbséggel,
hogy a kit unszolunk, azt nógatni, továbbra indítani
akarjuk, akit pedig vonszolunk, azt magunk felé in-
dítjuk, s ezt a fúvó, vagyis itt szívó erejű, v hang
látszik kifejezni. ,0nszol' u gyökhangzóval másképen:
unttól.

ONSZOLÁS, (on-sz-ol-ás, v. no-sz-ol-ás) fn. tt.
on«toláí-t, tb. —ok, hann. szr. —a. Szólás, vagy
tényleges cselekvés, mely által valakit sürgetünk,
nógatunk, vagy sürgetve nógatva kérünk. Annyi on-
ttolátának lehetetlen volt ellentállani. Hiába minden
onttolátod. V. ö. ONSZOL.

ONT, (óm-t) áth. m. ont-ott, pár. —«, htn. — n»,
v. —ám. Széles ért. mint az omlik szenvedő állapotú
igének megfelelő cselekvő ám. az együtt, vagy bizo-
nyos tartalékban levő részeket egymástól elválasztja,
szét-, elbontja, honnan e jellcmzetes közmondás: rak,
B ont, (gtruit, ét destruit). Szorosb ért. oly hig teotot,

l mely bizonyos mederbe, öbölbe zárva, s öszvetartva
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létezett, az illető medernek megnyitása által, kifo-
lyaszt, kiömleszt. Innen elemezhető az alsó Csalóköz-
ben fekvő Ontopa paszta neve, mely a Duna kiönté-
sének különösen ki van téve. Főleg használjak ez
igét, a vérnek erőszakos k {folyatásáról. Vért ontom.
Vérét ontotta hónáért.

„Nincs itt kegyetlen harcz, s veszedelmes érez,
Melyért halandók verőket ontanák."

Berzsenyi.
Úgy látszik, némi hatásosb jelentése van, mint a vé-
kony hangú önt igének, innen az egyházi énekben:

„Mert belénk ontatott
Szivünkbe oltatott
Eleink vérével, tiszteleted."

Gyöke azon óm, mely alapértelemben távolodásra
vonatkozik ; 1. ÓM, elvont gyök. Mint átható ige oly
viszonyban áll az omUk középigével, mint a követke-
zők, melyekben a gyökbeli m a következő t előtt n-
vé alakul által, d. m. bomlik bont, ömlik önt, romlik
ront, hámlik hant, himlik hint, háramlik haránt; meg-
tartja gyökhangját cmlet (,eml' után).

ONTÁS, (om-t-ás) fa. tt. ontá»-t, tb. —ok, harm.
szr. —a. Széles ért. ám. öntés, vagyis, cselekvés,
erő, mely által bizonyos folyadék kiömlik medréből.
Szűkebb ért. kiválólag vérről mondatik, melyet erő-
szakkal fegyver által eresztenek ki; innen a vérontái
őszvetett szó. Mohács, Moháét, régi vérontái. (Ponyva-
vers).

ONTOGAT, (om-t-og-at) gyak. áth. m. ontó-
gat-tam, —tál, —ott, pár. ontogatt. Gyakran, vagy
folytonosan ont, nevezetesen vért. A harctoló ellensé-
gek egymás vérét ontogatják. V. ö. ONT.

ONTOK, 1. ONDÓK, és BÉLFONAL.
ONTOPA puszta Komárom m.; belyr. Onlopá-

ra, —n, —ról.
ONTORA, v. ONTRA, fn. tt. ontorá-t, v. ön-

trá-t. L. ONDÓK alatt
ONTORÁCZ, fn. tt. ön toráét-öt A székelyeknél

Kriza J. szerént az oly kakascsirkét nevezik így,
melyben a nemi ösztön későre fejlődik; átv. ért. le-
gényről is mondják. Homályos eredetű szó.

ÖNTÖZIK, (om-t-oz-ik) k. m. ontos-tam, —tál,
— ott, pár. ontottál. Vas vármegyében mondják oly
állatról, mely sok kölyket ellik, ú. m. a kutya, macs-
ka, disznó. Ugyanott az Örségben ám. magát kiüríti,
szUkségét végzi Mindkét értelemben az illető lény
kiontja, ami benne volt V. ö. ONT.

ONTRA, 1. ONTORA.
ONTRÁS, (ontra-as) mn. tt. ontrát-t, v. — át,

tb. —ok. Ontrával ellátott, felkészített Ontrás gatya,
pendely. Ontrát hordó.

ONTRÁZ, (ontra-az) áth. m. ontrág-tam, —tál,
— ott. Valaminek ontráját csinálja.

ONTRÁZÓ, (ontra-az-ó) mn. és fn. Aki ontráz,
vagy amivel ontráznak; különösen főnévileg ilyen
eszköz.

ONZOL; ONZOI.AS, 1. OXSZOL; ONSZO-
LÁS.

OPÁKA, falu Abanj m.; belyr. Opákd-ra,
—n, —ról.

OPÁL, fn. tt, opál-t, tb. — ok, harm. szr. —ja.
A kovák neme alá tartozó drágakő, jobbára tejuinfi,
de átmegyen zöld, sárga, vörös, kék színekbe is, félig
átlátszó, nem fölötte kemény, s a drága-kővek között
egyetlen, melyet, mint állírják, utánozni nem lehet.
(Latinul opalus, görögül ónáiítof, alkalmasint a
szanszkrit upola után, mely követ, drágakövet jelent).

OPÁLKŐ, (opál-k«) ősz. fn. L. OPÁL.
OPATICZA, faluTemes m.; helyr. Opatictá-m,

— n, —ról.
OPERA, olasz szó, mely eredetileg a latin opta-

ból származva müvet jelent; 1. DALMŰ, DALJÁ-
TÉK.

OPERAHÁZ, (opera-ház) ősz. fn. Színház, mely-
ben különösen daljátékokat, s mellesleg balleteket
adnak elé. V. ö. DALJÁTÉK.

OPERENCZIÁS, a kösnép nyelvében, különö-
sen meséléseiben eléfordnló szó: operenetiát tenger;
midőn t i. valamely országot vagy tájékot igen nagy
távolságban akar elétüntetni, így szól: még át operett-
c*iát tengeren it túl volt. Hihetőleg az Ober-Ens-l&l
lett elcsavarítva, midőn ez még nagy távolságnak
tartatott

OPPOROVECZ, fala Szála m.; helyr. Opporo-
veai-re, —én, —rSl.

OPRA, férfi és népnév, Pápai Parié szerént ám.
Afer.

OPTIKA; OPTIKAI, lásd LÁTTÁN; LÁT-
TANI.

ŐR, (1), igen termékeny gyök, melynek alap-
hangját a rezgézt, rázkódást, erőkitörést, erőszakot,
s ezekhez rokonuló fogalmakat jelentő r hang teazi.
Itt azonban csak azon szókat osztályoztak, melyek-
ben az őr gyök akár előtét nélkül, akár előtéttel más-
más árnyéklatu, de alapfogalomban rokon erő*,
terjedő értelmeket fejez ki.

1) Erős rázkódtató hangot utánoz e szókban :
ordít, ortályot, előtéttel: doromb, dóromból, dóriétól,
dorgál, fortyog, hortyog, horkan, fordítva: robaj, ro-
bog, ropog, rohan stb.

2) A testekre rontva, metszve, törve, erőszako-
san ható cselekvésnek, működésnek alapfogalma rej-
lik ezekben : őrt, őr öt, orotvány, ortókapa, előtéttel:
borot, borotva, borona, dorottol, csóróitól, ctorottia,
csorba, hornyol, hontól, mór (mar), mortta, fordítva:
rom, ront, rongy, roncs stb. átv. ért. a metszett, vá-
gott, írott testhez hasonló ordas, borda. E jelentésű
szók egyszersmind rezgő, erős hangot fejeznek ki.

8) Görbeségre, kerekségre vonatkoznak: ortrf,
orgovány ; előtéttel: borsó (latinul: orbum, németfii:
Krbse, tótul: Krach), borit, borogat, burkol, forr, fo-
rog, horog, korong, korsó , korlat, kort*; fordítva:
rokka, róta. Minthogy a görbedée, kerekedés, kerek-
forgás, illetőleg görbe kerek mozgás nagyobb erőt
igényel, és gyakran rázkódássHl jár: innen ezen szók
őr gyöke is a hangutánzók közé sorolható.
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4) Erőszakos elmozdításra vonatkoznak: őr
(fúr), őrön, orotlán, fordítva, és nyíltabb hangon:
rab, rabol, ragad, rabló, ránt, ráz, melyekben szintén
némi árnyéklata van a hangutánzásnak.

5) Magasra emelkedés, felfelé törekvés alapfo-
galmábanegyeznek meg ezek: orr, arcs,orj, óriás, orom,
orma, ormot, előtéttel: mar;, bort, borzad, gór, góré,
hóri, hóriat, torz, torstomborz, torlik, törlőt*, torony,
toromba. Ide tartozik az otromba, mely eredetileg
Molnár Albert szerént ám. grandis, immanis, tehát
visszafordítva : ortomba. Átv. ért ide sorozandó a ré-
gies őr, mai szokás szerént úr, azaz: magas polgári
állású, mások fölé emelkedett személy; innen a ro-
konság az óriás, és úrias között. Ez osztálybeli szók
gyöke a hangutánzó or-val annyiban fogalmi rokon,
hogy a felreppenő madár helyzet irányához hason-
lítható, némely esetben pedig csakugyan rázkódó
hanggal jár, pl. a borzad, torlik szókban.

6) Terjedő és fölfelé törekvő minőségű tüzet,
illetőleg ennek vörös tulajdonságát jelenti ezekben :
orbánct, porttól, párást, fordítva: ró», rőt, rossda,
ragya, róka. Megfelel ennek a latinban: uro. A képző
hangjába olvadt e szókban: rát, (azaz : pirít, süt),
rátotta, (azaz: pirított, sütött), és rák.

Ezen őr, illetőleg r gyök hasonló jelentésű szó-
osztályokat képez más nyelvekben is, mit az egyes
szók elemzésénél részletesen megjegyzünk.

ŐR, (2). fa. tt. or-í, tb. — ok. Oly ember, ki
.másnak ingó vagyonát alattomban elveszi, s magának
tulajdonítja, ellopja, máskép : orv, tolvaj. Különbözik
tőle a rabló, ki a tulajdonos szeme láttára, nyilván,
és erőszakosan sajátít el valamit A régieknél az őr
ám. a latin fúr, fúrás, a tolvaj pedig praedo, latro,
mint Molnár A. értelmezi, s a Müncheni codex hasz-
nálja. „Jöttének örök és tolvajok." (Venerunt fures
ét latrones) „Ki nem megyén be az ajtón ... az őr
és tolvaj." (Qui non intrat per ostium, ille fúr est
ét latro. János. 10.). Egyébiránt az őr szóban ere-
detileg nem csak az alattomos, hanem a nyilvános
erőszaku eltulajdonítás fogalma is foglaltatik, honnan
a ragadozó állat oráttat-nab. neveztetik; orozni tehát
ezt is teszi, elvinni valamit erőszakkal. Az elvitel fo-
galmával áll viszonyban a hellén qpwo (<f>íoo>), a latin
fúr (férő), és a magyar hord. Őrt jelentenek a finn
toor, toora, és a török oghri, v. őri (Vámbéry). Nyíltabb
gyökhangon a magyar régies armdt Pápai Páriz sze-
rént ám. latro. A Münch. codexben változva őr és úr.
V. ö. ORV.

—ŐR, (1), igeképző, hangzóváltozattal: ár, ér,
ér, őr, mint: fco<-or, tak-ar, kev-er, péd-ér, gyOt-Or.
Értelmezését illetőleg 1. R, gyökhang.

—ŐR, (2), fő- és melléknévképző, hangrendi-
leg változva: ár, ér, ér, őr, mint: bát-or, bok-or,
fany-ar, ctud-ar, tik-er, emb-ér, göd-Vr stb. Értelmezé-
sét 1. R, gyökhang alatt.

URALKODIK, (or-ál-k-od-ik) k. m. orálkod-
tam, — fá i , —ott. Sándor István szerént ám. lesel-

kedik, utonállóskodik ; hangváltozattal olálkodik, v.
ólálkodik. Véleményünk szerént ennek gyöke az alat-

j tomosságra vonatkozó ál, régiesen írva öl, valamint
az egyértelmű leselkedik gyöke az alá mutató le, mi-
szerént ólálkodik (= alálkodik) oly képzésű, mint
a hálálkodik. Egyébiránt mint .orálkodik' az őr (tolvaj)
szóból is elemezhető L. ÓLÁLKODIK.

ORANGÜTÁNG, fn. tt. orangutáng-ot, harm.
szr. —ja. Keletindiai nagy majomfaj, mely a többi
majmok között az emberhez leginkább hasonló, s
malayi nyelven vad embert jelent '

ORAVICZA, NÉMET—, OLÁH—, mvárosok
Krassó m.; helyr. Oravictá-ra, —n, —ról.

ORBÁN, latin eredetű férfi kn. jelentése: vá-
rosi ; módos, nyájas; tt. Orbán-t, tb. — ok. Urbánus.
Szent Orbán a tzölöhegyek védttente. Orbán ereszti bo-
garait. (Km.). Jár kel, mint az Orbán lelke. (Km).
Föltette át Orbán süvegét. (Km.).

ORBÁNCZ, fa. tt. orbánct-ot, harm. szr. —a.
Tüzes kórállapot, vagyis gyuladás az emberi test
bőrén, mely sárgavörös színben mutatkozik, pörsené-
sek, vagy bibircsók nélkül, máskép : Szent Antii tüze.
Kiütötte át orbánet. (Erysipelas). Gyöke legvalószí-
nűbben azon őr, vagy 6 toldattal (már mint törzs)
orb, mely mind ami nyelvünkben, mind másokban
oly szóknak is teszi alapját, melyek tüzet, égést, vörö-
set jelentenek ; s megfordítva és az ( ó rá vastagodva
ám. pír; és hihetőleg olyképen fejlődött ki, mint a
suhancz, ifjonez, különcz, ribanet, gubanca, bogánet,
varancs, gVrSnce stb.; innen or-b-áncz. Gyarmathi Sá-
muel nézete szerént lehetett régente Orbán tüze is,
mint Antal tüze, tehát ám. Orbántüz. Hogy az orbánct
szóban őseink minden esetre a vörösséget vették te-
kintetbe, onnan is gyaníthatni, mert a Unka nemű nö-
vények azon faját, melynek piros bibéje van, orbánet-
/B-nek nevezték. Megvan a román nyelvben is, or-
bánct, v. orbalct alakban.

ORBÁNCZFÜ, (orbáncz-ffi) 1. CSENGÖLINKA.
ORBÁNCZOS, (orbáncz-os) mn. tt. orbánctot-t,

v. —át, tb. —ak. Amin orbánczféle gyuladás ütött
ki. Orbánctos homlok, lábszárak. V. ö. ORBÁNCZ.

ORBÁNCZOSODÁS, (orbáncz-os-od-ás) fa. tt.
orbánczosodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Állapot,
midőn az emberi test bőre orbánczossá leszen.

ORBÁNCZOSODIK, (orbáncz-os-od-ik) k. m.
orbánctosod-tam, —tál, —ott. Orbáncz nevű gyula-
dás üt ki a bőrén. V. ö. ORBÁNCZ.

ORBÁNFALVA, falu Vas m.; helyr. —falvá-
ra, —«, —ról.

ORBÁNOSFA, falu Szála m. ; helyr. Orbánoi-
fá-ra, —n, —ról.

ORBARLANG, (or-barlang) ősz. fn. Barlang,
földalatti rejtekhely, odú, melyben az orvok meghúz-
zák, elrejtik magukat. V. ö. BARLANG.

ORBÓ, faluk Közép-Szolnok és Torda m.; helyr.
Orbóra, —n, —ro7.
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ORCZA, (or-cz-a) fn. tt. orctd-t. Széles ért. a
fejnek elülső oldala, melyen az orr, ég szemek van-
nak, honnan álorcza, ami a fejnek ezen részét utá-
nozza, hazndja, betakarja. Szorosb ért. a szájszélek,
fülek, és szemek közötti részek; aljasabb, de jelenté-
keny kifejezéssel: pofa, mivel puffadékony, a régiek-
nél : tügy, mely dudorékony, dagadékony minőségre
mutat, s ez utóbbi rokon a iUdb', tütttSs, dVdtöe szók
gyökeivel, melyek szintén dudoru, düdörii, dagadó
testeket jelentenek. Piroi, halavány, teli, beetett őr-
cták. Jobb orcta, bal orcta.

„Piros orczám hová levél ?
Hervadsz, mint az őszi levél."

„Két piros orczádon játszik a szerelem."
0

„Orczáid rózsái ha közel volnának,
Égő szivem mellé tűzném bokrétának."

Népdalok.

Képes kifejezéssel ám. szégyen, minthogy a szégyen
az orczán változást, pirulást szokott okozni, honnan :
se orezája, te pofája ám. a szemtelen emberhez és
kutyához hasonló ; orctátlan, ki nem szégyent! magát,
el nem pirul, mintha orezája sem volna; nincg orczája,
f tok pofája.

Ezen szó nyíltabb gyökhanggal arcta, röviden
arca, t. i. az a csak utóhang, mint több, pl. apa,
anya, bátya, ipa, és tájdivatos cttat, mája szókban.
Valószínű, hogy eredetét vagy azon őr gyöktől vette,
mely általán terjedést jelent, vagy azon különös őr
gyöktől, mely rokonságban áll az emelkedést, maga-
sodást jelentő őr gyöktt szókkal, milyenek: orom,
orj, ormó, óriás stb. A ez vagy eta ezé nemcsak ki-
csinyítő érteimii képző, hanem a helynevekben hely-
képző, pl. Szénen, ám. locus speculae, németül Wart-
berg, Tarét ám. tar hely; mi szerént öreg, arc*, lehet
ám. orrét, arrct, orr helye, tájéka, azon része a testnek,
mely annak mintegy ormát, vagy ormóját alkotja.
V. Ö..ARCZ.

ORCZAFESTÉK, (orcza-festék) ősz. fn. Festék,
melylyel az orczát, vagy orczákat hiúságból, vagy
más czélból, pl. a színpadi eléadás alkalmával festeni
szokták. Piros, fehér orctafették. Másképen : arcefet-
ték, orczakendö, oretamát.

ORCZAKENDŐ, (orcza-kendő) ősz. fn. 1)
Kendő, melyet az izzadó orczának törölgetésére hasz-
nálnak. 2) Szépítő szerek, melyekkel az orczát ken-
dőzni szokták.

ORCZAMÁZ, (orcza-máz) 1. ORCZAFESTÉK.
ORCZAPIRULÁS, (orcza-pirulás) ősz. fn. 1)

Pirosság, mely az arczbőrön rendkívüli módon elétü-
nik, pl. külső, vagy belső hőség miatt. 2) Átv. ért
szégyenkedés, erkölcsi zavarodás, mely a gyöngédebb
értelműek arczát pirosra festi. Orczapirulátfal el kel-
lett mennie. Ey mocskot bestédet nem lehet orczapiru-
lát nélkül hallani.
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ORCZÁTLAN, (or-cz-a-at-lan) mn. tt. oretát-
lan-t, tb. — ok. Átv. ért. oly emberről mondjuk, ki-
nek erkölcsi érzékei eltompultak, kinek szemérme
nincsen, ki nem szégyenli magát, ki a szemére lob-
bantott bűnért szemeit le nem süti, arcza el nem pi-
rul, szóval ki ügy viseli magát, mintha se szeme, se
orezája nem volna. Orctátlan ringyó, kurafi. Orctát-
lan tányérnyaló, tolakodó. Orctátlan eb. Dorgáló és
gyalázó kifejezéseink egyik legkeményebbike. Hatá-
rozóként ám. orczátlanul; 1. ezt.

ORCZÁTLANKODÁS, (or-cz-a-at-lan-kod-ás)
fn. tt. orctátlankodát-t, tb. —ok, harm. szr. —a.
Szemtelen, szemérmetlen, szégyenből kivetkezett ma-
gaviselet. Gyalázatot, elvetemedett, hallatlan orctát-
lankodás.

ORCZÁTLANKODIK, (or-cz-a-at-lan-kod-ik) k.
ín. őrctát lankad-tam, — (ál, —ott. Szemtelen, szemér-
metlen, szégyent levetkező módon viseli magát; úgy
cselekszik, mintha emberi orezája, vagyis erkölcsi
érzéke nem volna. V. ö. ORCZÁTLAN.

ORCZÁTLANODIK, (or-cz-a-at-lan-od-ik) k.
m. orczátlanod-tam, —tál, —ott. Szégyene, szemér-
me, erkölcsi érzete fokonként alább száll, fogyatko-
zik. Különbözik tőle az orczáüankodik, mely a szem-
telenségnek gyakorlását, üzését jelenti.

ORCZÁTLANSÁG, (or-cz-a-at-lan-ság) fii. tt
orczátlantág-ot, harm. szr. —o. Szégyen nélküli,
szemtelen, szemérmetlen állapot, magaviselet Vonat-
kozik különösen szemérmetlenséget eláruló tárgyakra,
és tettekre, továbbá oly cselekedetekre, melyek a
becsületérzés, nemes büszkeség teljes hiányát áral-
jak el. V. ö. ORCZÁTLAN.

ORCZÁTLANUL, (or-cz-a-at-lan-nl) ih. Szem-
telenül, szemérem és szégyen nélkül; a becsületér-
zésből kivetkezve ; tolakodólag. Öltözetben, bestédben,
tettmozgásban orczátlanul vitehii magát. Orctátlanul
vitstamenni oda, honnan ctuftágosan elutattiották. V.
ö ORCZÁTLAN.

ORCZÁZ, (or-cz-a-az) áth. m. orctát-tam, —tál,
—ott, pár. —s. Szemrehányások, szégyentettek el-
sorolása által megszégyenit, pirongat valakit Az ál
szóval öszvetéve ám. álorczával takar, beföd. Álor-
czázta magát.

ORCZÁZÁS, (or-cz-a-az-ás) fű. tt orctátát-l,
tb. —o*, harm. szr. —a. Pirongatás, szemrehányás,
megszégyenítő dorgálás. V. ö. ORCZÁZ.

ORCZÁZO, (or-cz-a-az-ó) mn. tt. orctátó-t. Szem-
rehányó, pirongató, szégyenítő. Orczátó teidátok, ira-
tok. „Antiochus pedig állítván magát megutáltatni,
és az ötét orczázónak szavát is megvetvén . . . (H.
Makab. 7. 24. Káldi).

ORCZI, falu Somogy m.; helyr. Orcei-ba, —bon,
—Ül.

ORCZIFALVA, falu Temes m.; helyr. —fal-
vá-ra, --n, —ról.

ORCZIMBORA, (or-czimbora) ősz. fn. Tolvaj-
társ.
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ORCZUL, 1. ARCZUL; régente ,orczel' is, pl.
a régi magyar Passióban, Döbrentei codexben stb.

ORCZULAT, 1. ARCZULAT.
ORDA, (1), (ol-d-a), fn. tt. ordá-t. Oltóval,

vagy toros savóból csinált tejétek. Minthogy az orda
az alatt, vagy oltott tejnek egyik neme, legvalószí-
nűbb, hogy gyöke azon öl, melyből az olt, régi
obit származik, és így eredetileg oldó, olta, ami be
van oltva, vagy megalutt. Y. ö. OLT.

ORDA, (2), falu Somogy m.; helyr. Ordd-ra,
—n, —rél.

ORDACS, (or-d-acs) mn. és fn. Egy értelmű
vele a szokottabb ordat, t. i. ás «, és c« mint legro-
konabb hangok gyakran fólcseréltetnek. L. ORDAS.

ORDAS, (1), (or-d-as, azaz: ir-at-os) mn. tt.
ordas-t, v. —át, tb. —ok, v. —ok. Amin barna
tarkás vonások, vagy pettyek látszanak. Jobbára
csak következő nevek jelzőjéül használtatik: ordas
farkat, mivel szőre tarkás barna; ordat kutya, mely
szőrére a farkashoz hasonló ; ordas gém, pettyes tol-
lú ; ordat alma, melynek héja pettyegetett, mint a
polykatojás. E szóban alapfogalom a> tarkaság, cif-
raság, s gyöke azon hangutánzó őr, mely az »> igé-
vel egy értelmű, az őrt irt, orotvány irtovány, ortó-
kapa irtokapa szókban. Az ir, mint tudjuk, nem csak
ám. metsz, ró, hanem rajzol, fest, tarkáz pl. képet
irni, ttobdt imi, gutsalyt inti a székely népdal sze-
rént ám. csírán kimetélni. Ezen jelentésű őr gyök-
ből az ordas kétfélekép eredhetett, t. i. az or-ból
ti képzővel lehetett ord főnév, mint a halványt je-
lentő hol-bó\ hold, az ér gyökből érd, s valamint ezek-
ből lett holdat, hószinU foltos, hóka, és érdé*;
hasonlóan amabból, ordat. Vagy az elavult őr (ir)
igének műit időbeli harmadik személyből őrt, képző-
dött ortas, hangváltozattal ordat, mint az itt, nyert
múlt időkből, ittas, nyertet. E szerént ordas annyi
volna, mint irtat, v. iratot, azaz: beirt. Ugyanezen
alapfogalom és alaphang rejlik az írómba szóban,
mely a székelyeknél és Abanjban sötétes barna, ken-
dermagos pettyfit jelent a tyúkok között, pl. midőn
egyik székelynő mondja a másiknak: Ej be nép
írómba tyúkja van kegyelmednek. V. ö. ŐR, gyök, 2).

ORDAS, (2), (mint föntebb) fn. tt. ordas-t, tb.
—ok. Midőn őnállólag, mint főnév fordul elé a be-
szédben, különösen farkast jelent.

ORDAS, (3), falu Pest-Solt, puszta Nógrád m.:
helyr. Ordat-ra, —ön, —ról.

ORDAS (ol-d-a-as), mn. tt. ordas-t, v. — át, tb.
— ok. Oltott tejjel, vagy alntt tejnek savójával
készített. Ordas levet. V. ö. ORDA, (1).

ORDASHÁZA, puszta Pest m.; helyr. —házá-
ra, —n, —ról.

ORDÍT, ORDÍT, (or-d-ít) önh. m. vrdit-ott, pár.
—«, htn. —m, v. ont. Légrázkódtató igen erős han-
gon kiált E kiáltásra az illető állat nagy fájdalom-
tól, dühtől, vagy vágytól ingerelve fakad. Mondják
különösen az orozlánról, farkasról, kutyáról. Ordít

AKiI>. NAOV SIÓTAR IV. KÖT.

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

„Ordítson orkán, jőjön ezer veszély,
Nem félek." Berzsenyi.

Gyökhangja a rengő r, mely a hellén
l?ovya'ojU»c, latin rugio, német brttllen, tót rícsám stb.
szókban is alaphang. Képzésre nézve hasonló a bödít,
nyerít, tivit, vitti, sápit, tiptí, vonytí, kőkorit, rikolt,
rikolt, üvKU, süotöt, kiált, óhajt, sóhajt, mind termé-
szeti állathangot utánzó gyökü igékhez.

ORDÍTÁS, ORDÍTÁS, (or-d-lt-ás) fn. tt. ordi-
tdt-t, tb. — ok, hann. szr. — a. Azon állatok erős,
nyers, rút kiáltása, melyekről különösen mondjuk,
hogy ordítanak. Orotlán, szamár, farkat ordüdta.
Emberről szólva ám. rút sírás, kiáltozás. Kínlódó
ember, vesszfaMt gyermek ordítáta. V. ö. ORDÍT.

ORDÍTÓ, ORDÍTÓ, (or-d-ít-ó) mn. tt. mdító-t.
Ordítva kiáltó, vagy rút nyers hangon síró. Öszve-
téve : farkatordító farkasok odúja, barlangja. Hideg
a stobája, mint a farkaiordító. (Km.).

ORDÍTOZ, ORDÍTOZ, (or-d-ft-oz) gyak. önh.
m. ordtíot-tam, — tál, — ott, pár. — *. Gyakran,
sokszor, vagy folytonosan ordít. Ordító* a kölykevesz-
tett orotlán. Ordilotnak át éhet farkatok. Ordító* ae
éles fájdalomban kínlódó beteg. V. ö. ORDÍT.

ORDÍTOZÁS, (or-d-ít-oz-ás) fn. tt ordítotás-t,
tb. — ok, barm. szr. — a. Gyakori, folytonos ordítás;
vagy rút, nyers hangú emberi sírás, kiáltozás. V. ö.
ORDÍTÁS.

ORDÓD, falu Sopron m.; helyr. Ordód-ra,
— ön, — ról.

OREMOS, férfi kn. Molnár A. szerént ám. Je-
romos. (Hieronymus)

ORPALU, falu Vas m.; helyr. — falu-ba,
— bán, —Ml.

ORFÉSZEK, (or-fészek) ősz. fn. Tanya, vagy
barlang, vagy akármely rejtekhely, hol az orvok
együtt lakni, s hova a lopott jószágot takarítani
szokták. Továbbá oly helység, vagy vidék, vagy ̂ er-
dőség, melyben sok orv tartózkodik.

ORPU, falu Baranya m. ; helyr. Orfü-be, —ben,
— Wl.

ORGAZDA, (or-gazda) ősz. fn. Személy, ki az
orvoknak szállást ad, a lopott jószágot eltakarja, s
a lopást elősegíti. Ha orgazda nem volna, tolvaj sem
lenne. (Km.).

ORGAZDÁI, (or-gazdai) ősz. mn. Orgazdára
vonatkozó.

ORGAZDASÁG, (or-gazdaság) ősz. fn. Orgaz-
dái minőség.

. ORGONA, (1), fn. tt. orgoná-t. Nagyobb és ki-
sebb fa és czin sipokból öszveállított bangmfikészü-
let, melynek sípjai úgy szólnak, ha a velők öszveköt-
tetésben levő, és nyomkodott, tömlőnek levegője belé-
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jök megy, hangjainak zengedeztetése pedig billentyűk
által eszközöltetik. Mint fölséges, és ünnepélyes hang-
szernek rendesen a templomokban van helye, s főren-
deltetése, hogy a buzgó közönség énekét vezérelje
és kísérje. Orgonán játszani. Orgonát billegetni,
nyomni. Orgona mellett énekelni. Nagy orgona, kézi,
kit, hordozható orgona. A görög-latin orgánum után
módosított idegen eredetű szó, francziául: orgiie, or-
gues, németül: Orgel, olaszul: orgo.no , törökfii:
erghanun (Hindoglu) stb.

ORGONA, (2), fa. tt orgoná-t. L. ORGO-
NAPA.

ORGONABOKOR, (orgona-bokor) ősz. fii. L.
ORGONAPA.

ORGONACSINÁLÓ, (orgona-csináló) ősz. fa.
Míves, ki orgonaféle hangszereket készít.

ORGONACSÖKORALL, 1. ORGONAKORALL.
ORGONAPA, (orgona-fa) ősz. fn. A lilák neme

alá tartozó fa, vagyis bokoralaku növény; levelei
tojáskerekek, vagy szivdedek ; virágai az ághegyeken
hossza fartökben; máskép köz nyelven: indiai mo-
gyoró, borostyán, boroszlán, tzeleneze, tengeri bodza;
növénytani néven: orgona lila. (Syringa vulgáris, né-
metül : spaniecher Hottunder). Némely vélemény sze-
rént, valamint a görög-latinban a syringa (syrinx)
csőt, sípot jelent: hasonlóan valószínű, hogy a ma-
gyar orgonafa is onnan vette nevét, mivel bodzane-
mü ágai székbelesek, és síppá alakíthatók; v. ö.
LILA, (1) ; virágának egyes részei is csövesek; mik-
ből korrendileg az következnék, hogy ezen név ké-
sőbbi eredetű, mint az illető sípos hangszeré. Azon-
ban más és hihetőbb vélemény szerént ezen fa az
arab-persa-törökben: erghaván, erghuván (Zenker,
Hindoglu), mely némely írók szerént ma is használ-
tatik a magyar nyelvben ezen értelemben (v. ö. OR-
GOVÁNYFA); tehát eredetileg nyelvünkben is ez
alak divatozott, melyet a népnyelv később az ismere-
tesb ,orgona' szóval cserélt fel; így lett a syringa-
ból is stelencte. A ,lila' szó is a persa ,lilac'-tól jön,
francziául: Ittas, angolul eredeti alakjában: lilac
(Encyclopadisches Pflanzen-Wörterbuch von Johann
Kachler).

ORGONAPUVÓ, (orgona-fúvó) ősz. fn. Fúvó,
mely a levegőt az orgonasípokba nyomdossa. V. ö.
FÚVÓ.

ORGONAHANG, (orgona-hang) ősz. fn. Az or-
gona nevű hangszernek sajáts/.erü szózata.

ORGONAHÚZÓ, (orgona-húzó) ősz. fn. Személy,
ki az orgona-szíjakat húzza. V. ö. ORGONASZÍJ.

ORGONAKAR, (orgona-kar) ősz. fa. A tem-
plomnak emeltebb helye, vagyis kara, melyen az or-
gona 411.

ORGONAKORALL, (orgona-korai 1) ősz. &. A
korallok egyik faja, melynek csövei az orgonasíphoz
hasonlók. (Tubipora musicn L.).

ORGONÁL, (orgona-al) önh. m. orgonál-t. Or-
gonán játszik. Miit, aecsemye alatt orgonálni. A kán-

tor orgonái, midiin a nép énekel. Képzésre olyan mint :
dudál, sípol, trombitái, hegedül, furulyái.

ORGONÁLÁS, (orgona-al-ás) fa. orgonálás-t,
tb. —ók, ham. szr. —a. Orgonaverés, orgonán
játszás.

i ORGONALILA, (orgona-lila) ősz. fn. L. OB-
j GONAFA.
j ORGONAMÜ, (orgona-mű) ősz. fn. Az orgoná-
nak belszerkezete, mely mint hangszernek lényegét
teszi.

ORGONANYOMÓ, (orgona-nyomó) ősz. fii. Ki
az orgona fúvójával öszveköttetésben levő rudat vagy
rudakat nyomja, tapossa. -

ORGONÁS, (1), (orgona-as) mn. tt. orgonát-t,
v. —át, tb. —ok. 1) Orgonával ellátott Orgonát
templom. Orgonái mester, ki orgona mellett énekel,
kfllönböztetésül a könySklís mester-töl, ki orgonátUn
templomban könyökére dőlve végzi énekét. 2) Orgo-
nafás, orgonafát termő, vagy orgonafával beültetett.
Orgonát kert.

ORGONÁS, (2), fn. tt orgonát-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. • 1) Aki orgonákat csinál. 2) Zenész,
ki orgonán játszik. Híres, ügyes orgonát. Képzésre
olyan mint: dudás, trombitát, furulyát, flótás, hege-
dűt, brágós, czimbalmot. 3) Orgonafát termő vagy
ilyennel beültetett hely, kert vagy vidék.

ORGONASÍP, (orgona-síp) ősz. fn. Síp az or-
gona nevű hangszerben. A fa orgonasíp négyszögfi,
a czinből készült gömbölyű, hengeres, és különbféle
nagysága. Minthogy ezen sípok nagysága fokozatosan
emelkedik, innen átv. tréfás nyelven az egymás után
cseperedő testvérekről, vagy sorba állított meneteles
nagyságú gyermekekről szokás mondani: úgy jönnek,
vagy állnak egymás után, mint az orgonasípok.

ORGONASZÉK, (orgona-szék) ősz. fn. Szék
vagy pad, melyen az orgonajátszó személy fii.

ORGONASZEKRÉNY, (orgona-szekrény) ősz.
fn. Szekrényforma alkotmány, melybe az orgonamü-
vet helyezik.

ORGONASZÍJ, (orgona-siij) ősz. fa. Az orgo-
naszekrény oldalából kiálló szíjak, melyek húzoga-
tása által az orgonafuvó levegővel megtelik.

ORGONASZÍN, (orgona-szín) Ősz. fa. L. OR-
GONA VIRÁGSZÍN.

ORGONASZÓ, v. —SZÓZAT, (orgona-szó, v.
szózat) ősz. fa. Az orgonának hangja; valamint ásón
hangmü, melyet az orgonán eljátszanak. Orgonaszóval
kísérni a hívek, vagy pap énekét.

ORGONAVffiÁG, (orgona-virág) ősz. fn. Az őr-
gonafáuak szelíd illatú, és egyes részeiben csöves
alakú virága, mely többnyire kékes vagy bíboros vi-
ola színű, honnan ezt lilaszinnek is mondják, de van-
nak rózsapiros és fehér orgonavirágok is.
V. ö ORGONAFA.

ORGONA VIRÁGSZÍN, (orgona-virág-szin) ősz.
fa. Olyan szín, milyen rendszerént az orgonavirágé,
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mely töbnyire kékéé vagy bíboros violaszín, máskép :
lüaszin. V. ő. ORGONA VIRÁG.

ORGONAVIRÁGSZINŰ, (orgona-virág-színű)
ősz. mn. Hasonló színű az orgonafa virágaihoz; más-
kép : lüaszinü.

ORGONÁZ, (orgona-az) ön- és áth. m. orgonát-
tam, —tál, —ott. L. ORGONÁL.

ORGONISTA, latinos fa. tt. orgonistá-l. Sze-
mély, ki orgonán játszik, különösen, kántor, vagy
iskolamester, kinek kötelessége szokott lenni a tem-
plomban orgonálás.

ORGOVÁNY, (1), (or-g-o-vány) fa. tt. orgo-
vány-t, tb. —ok, harm. szr. —a, v. —ja. Sándor L
és Szabó Dávid szerént ám. síkság, nyílt térség, la-
pály. Van ily nevű paszta is a Kis-Kunságban. Kép-
zésre nézve hasonló az ingovdny, halovány, kelevény,
oltovány, irtovány, járvány, s több más szókhoz, me-
lyek igékből származnak. E -hasonlat szerént az orgo-
vány gyöke org v. orog elavult gyakorlatos ige volna,
s gyökét azon őr gyökü szókkal tehetjük rokonságba,
melyekben alapfogalom a kerekség, milyenek: orsó,
borsó, forog, korong, korsó, korlát stb. t. i. az orgo-
ványnak, mint nyílt térnek, síkságnak, azon láttani
tulajdonsága van, hogy messzeterjedten kerekalaknnak
tetszik, hogy terjedt kerekséget képez, akár hol állunk
meg rajta; mi szerént orgovány annyi volna, mint
kerekföld, kerektér. Ugyanezen hangi és értelmi ro-
konság van a róna szóban is. Egyébiránt, mint sík-
lapályos tért jelentő így is elemezhető: al-g-o-vdny,
az ál gyöktől, s az l úgy változhatott r hanggá mint
.Erzsébet'-ben .Elisabeth'-szótoL

ORGOVÁNY, (2), puszta a Kis-Knneágban;
helyr. Orgovány-ba, —bán, —bál.

ORGOVÁNYPA, (orgovány-fa) ősz. fa. Sándor
István, Gyarmathi Sámuel szerént ám. orgonafa. Szo-
kottabban 1. ORGONAFA. Hogy e szónak a síkságot
jelentő orgoványnyal fogalmi rokonsága nincsen, a
dolog természete mutatja, minek csak úgy volna je-
lentése, ha az orgonafa különösen vad állapotban az
orgoványokon tenyésznék. Minthogy pedig a török-
ben ezen fa az arab-persa nyelv után, mint ORGONA-
FA alatt olvasható, erghavan v. erghuvan, innen leghi-
hetőbb, hogy ezen szót a török vagy persa nyelvből
vettük által; valamint ennek másik (nemi) neve lila
is persa eredetű.

ORGYILKOL, (or-gyilkol) ősz. áth. Lesből,
alattomosan vetett csel által, hátulról kerülve, orozva,
véletlenül meglepve gyilkol. Ki így öl meg valakit,
orgyilkos a neve.

ORGYILKOLÁS, (or-gyilkolás) ősz. fa. Alatto-
mosan, lesből, orozva elkövetett gyilkolás.

ORGYILKOS, (or-gyilkos) ősz. fa. Személy, ki
lesből, alattomosan, orozva, védetlenül gyilkol meg
valakit, és pedig szoros ért. gyilokkal, tőrrel, vagy
más ilynemü fegyverrel.

ORGYILKOS8ÁG, (or-gyilkosság) ősz. fa. Szo-
ros ért. embergyilkolás, melyet valaki orozva, csel-

vetve, alattomosan gyilokkal, tőrrel, s ilynemü esz-
közzel hajt végre.

ORGYILKOSUL, (or-gyilkosnl) ősz. ih. Orgyil-
kos módjára, azaz: lesből, alattomosan, cselvetve,
orozva. Orgyilkosul megtámadni, megszűrni, megölni
valakit.

ORGYÜLEVÉSZ, (or-gyülevész) ősz. fa. Orvok-
ból, tolvajokból, zsebmetszőkből álló csőcseléknép.

ORHAL, (or-hal) ősz. fa. Általán azon ragadozó
halak neme, melyek más halakkal vagy nagyobb ál-
latokkal táplálkoznak, milyenek pl. a harcsa, csuka,
czápa.

ŐRHELY, 1. ORFÉSZEK.
ORHIDEG, (or-hideg) ősz. fa. Láz, mely nem

erősebb rohamok által, hanem lassan-lassan emészti
az egészséget, és életet; máskép: orláz, lolvajláz,
tolvajhideg.

ORJ, (or-j) fa. tt. orj-at, harm. szr. —a. A disz-
nónak hátgerincze, melyet a nyaktól farig kivágni,
és fölffistöini szoktak. PörkSU káposzta, fanos répa,
disenóorjával. „Paréj orjjal" (parey orial. Levél a
XVI. századból. Szalay Ág. 400 m. 1.). E szónak
gyöke a magasságot jelentő őr, minthogy az orj a
disznónak hátrészét képezi, a j pedig vagy ntóhang,
mint a szeder j, eperj szókban, vagy eredetileg oro,
orv volt, s a v átalakult j-re, mint a diu div, hitt hiv
szókból lett díj, hij. Gyökre és alapfogalomra meg-
egyeznek vele az előtétes mór morj, v. mar marj, t
i. a ló két első lába fölött emelkedő legmagasabb
része, és a tárj, a szarvasmarhának ugyanazon tája.
Ugyan így egyeznek meg a magasság fogalmában a
mart, part és tara (meredek, kapaszkodó hely).

ORJ ÁS, (or-j-as) mn. tt. orjat-t, v. —át, tb.
—ok. Ami disznóorjával van készítve. Orjas káposzta,
édes répa.

ORJEGY, (or-jegy) ősz. fa. Eléfordul többször
a Bécsi codezben Judit könyvében, s a görög-latin ,co-
nopeum' fordítására használtatik, mely Páriz Pápai
szerént ám. szúnyogháló, sátor és ágy eleibe füg-
gesztett superlát. Káldi-Tárkányi Szentírásában : sző-
nyeg. Faber Thesaurusában: „Velum sen papilio li-
neus vei bombycinus quo Aegyptü utuntur ad arcen-
dos culices, quos Graeci xmvmnag vocant. . . . Ein
Umhang." Kárpit, függöny. Az őr szó itt mintegy
födözést, illetőleg födözöt, a Jegy' pedig szövetfélét
jelent.

ORKADELPIN, (orka-delfin) ősz. fa. Tompa,
zömökfejü delfinfaj az éjszaki tengerben. (Oelphinus
orca. L.). .

ORKÁN, fa. tt. orkán-t, tb. — ok, harm. szr.
—ja. A forgószélnek, s viharnak, kivált a tengerinek
legdnhösebb, legerősebb neme. Olaszul: oretmo. Ade-
lung szerént e nevet a hajósok hozták Amerikából.
Egyébiránt mint hangutánzó, egyszersmind kerek for-
gásra vonatkozó őr gyöke, valamint több más nyel-
vekben, úgy a mienkben is megvan,/«rje<«0,/&r</ef«j,
forgatag szókban.

68*
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ORKERESKÉDÉS, (or-kereskédés) ősz. fn.
Kereskedés neme holmi tiltott árakkal, melyeket bi-
zonyos helyekbe, országokba bevinni nem szabad,
árukkal való csempészkedés; vagy, szabadalom nél-
kül, slattomban űzött kereskedés.

ORKERESKÉDÖ, (or-kereskédö) ősz. fn. Ki
tiltott árakkal kereskedést űz; vagy ki kereskedik,
a nélkül, hogy az illető hatóságtól szababalma
volna rá.

ORKÖRÖM, (or-köröm) ősz. fa. Ormadár kör-
me. (Griffe).

ORKULCS, (or-kulcs) ősz. fn. Álkulcs, után-
zott kulcs, melylyel az orvok az ajtókat felnyitják,
tolvajkulcs.

ORKUTA, falu Sáros m.; helyr. Orkutá-ra,
—n, —ról,

ORLAK, (or-lak) ősz. fn. Tanya, barlang, rej-
tek, általán hely, hol orvok laknak, tartózkodnak.

ORLÁT, erdélyi falu Szeben sz.; helyr. Orlát-
ra, —ön, —ról.

ORLÁZ, (or-láz) ősz. fn. L. ORHIDEG.
ORLÁZAS, (or-láz-as) ősz. mn. Orlázban szen-

vedő. Orlázzal járó. Óriását beteg. Orlázas betegtég.
ORLÓ, falu Sáros m.; helyr. Orló-ra, —n,

—ról.
ORLÓCZ, puszta Uug m.; helyr. Orlócz-ra,

—ön, —ról.
ORMADÁR, (or-madár) ősz. fn. Általán min-

den ragadozó madár, mely más madarakat, és álla-
tokat fojtogat, s azok vérével, busával él, milyenek a
sasok, ölvek, karvalyok, stb.

ORMÁND-BÜK, falu Szála m.; helyr. — BOc-
re, —ön, — ról.

ORMÁNDLAK, falu Szála m.; helyr. —laJc-ra,
— ön, —ról.

ORMÁNGALLÉR, (ormán- v. ormány-gallér)
ősz. fn. L. ORMÁNY alatt.

ORMÁNY, (1), (or-mány) fn. tt. ormdny-t, tb.
— ok, hann. szr. —a Az elefántnak csőalakulag ki-
nyúló, s ide-oda hajtható orra, melylyel mintegy kéz
gyanánt él. Használják általában a német ,Rüssel'
kifejezésére, a mennyiben némely állatoknak meg-
hosszabbított s orr módjára hegyeeedő szája arra szol-
gál, hogy az ételnemfit magukhoz vegyék, pl. ditsnó
ármánya. Hajósok nyelvén hajóormdny ám. orradzó ár-
bocz; 1. ezeket. Calepinns magyarázója szerént ormány-
gallér hajdan nyakkötó't jelentett, melyet különösen
hideg ellen használtak. Szabó Dávidnál ormánygal-
lér a mente vagy dolmány galléra.

ORMÁNY, (2), puszta Hont m ; helyr. Ormány-
ba, —bán, —ból.

ORMÁNY, (3), erdélyi falu B. Szolnok m.;
helyr. Ormány-ba, —bán, —ból.

ORMÁNYSUDÁR, (ormány-sudár) ősz. fn. A
bajóormányt (oldó fenyöszál, mely ép azon szolgála
töt teszi, mint az árboczágak valamelyike. (Klüver-
baum. Keuesaey A.).

ORMÁNYSUDÁRVITORLA, (ormány-sudár-vi-
torla) ősz. fn. Az ormánysudárra feszített vitorla.
(Klüver. Kenessey A.).

ORMÓ, (or-m-ó) fn. t. ormó-t. Valaminek kiálló,
kidudorodó teteje. Hegynek, hátnak ormója. Kápotsta-
fejnek ormója, közép kiálló része. Bodrogközben
Mindszenti szerént a hidas vagy zselyép (zsilip ?) ol-
dala, mely azoknak is fölfelé álló részét teszi. Gyöke
a magasat jelentő őr, törzsöké orm v. orom; s képzé-
sére nézve mint a kostmó, Icajmó, gajmó, sutmó szók.
Kettős alakja van, ú. m. ormó és orom. L. OROM.

ORMÓCSERÉP, (ormó-cserép) ősz. fn. Lásd
OROMCSERÉP.

ORMÓCSÚCS, (ormó-csúes) ősz. fn. L. OROM-
CSÚCS.

ORMÓGOMB, (ormó-gomb) ősz. fn. L. OROM-
GOMB.

ORMÓLAF, (ormó-lap) ősz. fn. Az ormóoak
felső lapos része.

ORMÓPÁRTÁZAT, (ormó-pártázat) ősz. fn.
Pártázat valamely építménynek az ormóján.

ORMOS, (1), (or-om-os) mn. ti. ormot-t, v. —át,
tb. —ok. Aminek kiálló, földomborodó, fölhegyesedő
csúcsa, tetó'je van, ellentéte : lapos,alacton. Ormot ko-
porsó, ormot fóddií láda. V. ö. OROM- A növény-
tanban, midőn a növény szervén kiálló él van, pl. a
polyvaesukk pelyváján.

ORMOS, (2), (mint fólebb) fn. tt. ormoe-t, tb.
—ok. A malom kőpadjának eleje, melyen a lisitelö-
lyuk van átvésve.

ORMOS, (3), puszta Borsod m.; helyr. Ormorra
—ön, —ról,

ORMÓS, (or-m-ó-os) 1. ORMOS (1).
ORMOSÁN, (or-om-os-an) ih. Ormos alakban,

magasabbra emelkedve, tetősen, csúcsosan. Ormoson
szántott föld, melynek barázdái közepeit felmaga-
sodnak.

ORMÓSÁN, (or-m-ó-s-an) 1. ORMOSÁN.
ORMOS- v. ORMÓSCSIGA, (ormos- v. ormós-

csiga) 1. BIBORCSIGA.
ORMOZ, (or-om-oz) áth. m. ormoz-tam, —tál,

—ott, pár. —z. Orommal ellát, tetőz valamit. Kasait,
baglyát, osztagot, sirgSdrSt ormozni. Hátat, tornyot
ormozni. Országutat, szántóföldet ormozni, domboruan
feltölteni, illetőleg felszántani. Káposztát ormozst.
ám. felső leveleit leszedni.

ORMOZ, (or-m ó-oz) áth. m. ormót-tam, —tál,
—ott. 1} L. ORMOZ. 2) A székelyeknél Ferencsi
János szerént a káposztalevélről (talán: káposztáról)
a vastag ormot lehántani.

ORMOZÁS, (or-om-oz-ás) fn. tt. ormoiát-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valamit
orommal ellátnak, csűcsosra, hegyesre csinálnak. V.
ö. ORMOZ.

ORMOZÁS, (or-m-ó-oz-ás) fű. tt ormózás-t, tb.
— ok. 1) L. ORMOZÁS. 2) A káposztáról a vastag
ormok lehántása.
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ORMOZ AT, (or-om-oz-at) fa. tt. ormozoí-oí, harm.
szr. —a. Magaslat, tetőzet, csúcsozat, mely az or-
mot képezi, különösen azon mükészület, melyből va-
laminek orma áll. Toronynak köböl, fából, bádogból
csinált ormotata.

ORMOZAT, (or-m-ó-oz-at) 1. ORMOZAT.
ORMOZATOS, (or-m-oz-at-os) mn. tt ormosa-

tot-t, v. — át, tb. — ok. Ormozattal ellátott, vagy minek
több orma van. Ormoeatos királyi palota. Ormozatos
határszél.

ORMOZATOS, (or-m-6-oz-at-oe) 1. ORMOZA-
TOS.

ORMOZÓGYALÚ, (ormozó-gyalú) ősz. fa.
Gyald, melylyel a fát ormosra gyalulják, máskép:
gerinczgyalú, mivel mintegy gerinczet képéének vele.

ORMOZOTT, (or-om-oz-ott) mn. tt ormozott-at.
Amit orommal vagy ormokkal elláttak, föltetőztek.
Ormosott «tr.

ORMOZOTT, (or-m-ó-oz-ott) 1. ORMOZOTT.
ORNY, (or-ny) fa. tt. orny-ot. A Tájszótárban

eléfordnl Matics Imre után a latin .rostrom' kifejezé-
sére, midőn t. i. ez különösen a madár orrát (csőrét)
jelenti. Hegyet, vékony, széles, egyenes, görbe ornyv,
madarak.

ORÓCZ, falu Zólyom m.; helyr. Oróez-ra,
—ön, —ról.

OROKLÁN, falu Szála m.; helyr. Orolclán-ba,
—bán, —bál.

OROM, (or-om) fa. tt orm-ot, személyragozva:
orm-om, orm-od, orm-a, v. oromja. Általán valamely
magasió testnek legfelső, különösen feldudorodó,
csúcsosodó része, teteje. Hegynek, toronynak, hátnak,
templomnak orma. Kazal, baglya, osztag orma. Gar-
mada, sírdomb orma. Fák ormai. Falak, sánozok,
bástyák orma. Szántóföld orma, magasra barázdolt
középvonala. Töltött út orma.

„Megtelepíti hadát, éa sátort üttet az ormon."
Vörösmarty.

„És könnyű .süveg álla fején, s toll reszkete ormán."
Ugyan az.

Máskép, nevezetesen az erdélyieknél: orma. E szó-
nak gyöke őr, mely nem csak a magyar, hanem más,
különösen az árja nyelvekben magasat jelent, pl. a
görög ÓQOf, szláv hói; hőre szókban; sőt az altaji
között különösen a mongolban is, hol orvi szintén
ám. orom, tető, és a törökben ur ám. kiálló, kinyúló
valami (Vámbéry) ; továbbá borún ám. orr, és hegy-
fok. Képzésre olyan, mint: korom, körűm, üröm, ve-
rem, járom, alom, halom, tárom a több mások.

OROMCSERÉP, (orom-cserép) ősz. fa. Tégla-
féle, homoruan alakított födélcserép, mely a tetők
ormaira szokott tétetni.

OROMCSERÉPMINTA , (orom-cserép-minta)
ősz. fa. Téglavetők mintája, melylyel az agyagból
oromcserépnek való vályogot alakítanak.

OROMCSÚCS, (orom-csúcs) ősz. fa. Az orom-
nak csúcsba menő vége.

OROMGOMB, (oronf-gomb) ősz. fa. Általán,
gomb valamely épület ormán. Oromgomb a tornyon,
a háztetőn.

OROMLAP, (orom-lap) 1. ORMÓLAP.
OROMSZEG, (orom-szeg) ősz. fa. Szegek, me-

lyekkel az épület ormát leszorítják.
OROMVÉG, (orom-vég) 1. OROMCSÚCS.
OROMVITORLA, (orom-vitorla) ősz. fa. Vitor-

la a hajóárbocz ormán; továbbá vitorlaféle lemez
az épület tetőjén, mely forgékony lévén a szemek
járását -mutatja.

OROND , puszta Fehér m.; helyr. Orond-rai
—ön, —ról.

ORONDI, (or-ond i) fa. tt orondi-t, tb. —*»
\.-ak. 1) Brasiliai madárfaj a keselyük nemébőb
melynek fejét és nyakát igen kevés toll födi. (Vnltor
Brasiliensis. Klein). 2) L. ORRONDI.

ORONT, (or-on-t, v. orr-on-t) átb. m. oront-ott>
pár. —t, htn. — ni, v. —ani. Valamit szaglászva
megérez. A vüsla vadat oront, mert nyugtalankodik.
Gyöke a szaglás érzékét jelentő őr, v. orr, s képzésre
hasonló a tapint, tekint, pillant, ieetínt igékhez, me-
lyek szintén érzéki tapasztalatokra vonatkoznak.

ŐRÖS, falu Szabolcs m.; helyr. Oromra, —ön,
—ról.

OROSHÁZA, falu Békés m.; helyr. —hátá-ra,
—n, —ról.

OROSI, puszta Bihar m.; helyr. Orosi-ba,
—bán, —ból.

OROSZ, (1), fa. és mn. tt. orow-í, tb. —ok. 1)
Széles államtani ért az Oroszbirodalom polgára, la-
kosa. 2) Szorosb ért. szláv eredetű és nyelvű nép-
faj, mely Európának leginkább keletéjszaki részén
lakik; népiesen: muszka, az Oroszbirodalom Moszkan
nevű hajdani fővárosától. Ide tartoznak azon oroszok
Lengyelhonban, Magyarországban stb. kik népies
nyelven : ruthenok, nuaemok, rusznyákok. Már őseink-
kel sok orosz költözött hazánkba, kik véghelyekre
örökül, vagy némely szolgálatokra alkalmaztattak,
honnan Molnár A. szerént az orosz jelentett porossiót
(oroszló?), kapunállót is (sateües, janitor), s több hely-
ség mindkét magyar hazában neveztetett rolók, kü-
lönösen a nyugoti határőrök főhelye Oroszvár. —
Mint melléknév jelent orosz eredetűt, oroszhoz tar-
tozót, arra vonatkozót stb. Orost katona, pap. Orost
termények, áruk. Orosz korbáet, kancsuka. Orost hitil.
Hazánkban vannak tiszta magyar ajknak is, kiket
oroszoknak hívnak, mert az orosz hitvallást követik.

„Tiszán túl, orosz pap is
Prédikál csak magyarul.'1

(Népd.).

Törökül: orusz v. rust, németül: Eutte, Retttte; rut-
sisch ; francziául: ruste stb. Az ,orosz' (rusz) név,
mint mondják, a finnektől vette volna eredetét, a fin-
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nek Svédország lakóéit rtwcnfc-nak, és a svéd tenger-
partot, honnan a waragiek, (kik a mostani Oroszbiro-
dalom alapját megvetették) állításuk szerént jöttek,
Roslagen-neí nevezvén. (Galletti J. G. A. Egyetemi
világrajza. Átdolgozta Dr. Fáik Miksa).

OROSZ, (2), puszta Pest m.; helyr. Oroszon,
—rá, —ról.

OROSZ, (3), több helység jelzője.
OROSZBIRODALOM, (orosz-birodalom) ősz.

fh. A Péterváratt székelő orosz czár birodalma, mely
Európának éjszakkeleti oldalán és Ázsiának éjszaki
részén terjed el.

OROSZFÁJA, erdélyi falu Kolos m.; belyr.
Oroszfájá-ra, —n, —ról,

OROSZFALU, faluk Szatmár m. és Erdélyben
Kezdi sz.; helyr. —falu-ba, —bán, —ból.

OROSZFÜRDÖ, (orosz-fürdő) ősz. fn. L. GŐZ-
FÜRDŐ, 2).

OROSZHEGY, erdélyi falu Udvarhely sz.;
helyr. Oroszhegy-re, —én, —röl.

OROSZHON, (orosz-hon); OROSZHONI, (orosz-
honi) 1. OROSZORSZÁG; OROSZORSZÁGI.

OROSZI, puszta Somogy m.; DIVÉNY—, falu
Nógrád, GYÖNGYÖS—, Heves, KIS—, Nógrád,
Bars, Torontál, NAGY—, Nógrád, NEMES—, Bars,
VÁMOS—, Szatmár m.; erdélyi falu Alsó-Fehér m.;
helyr. Orom-fa, —bon, —Ml.

OROSZ-IDECS, erdélyi falu Torda m.; helyr.
—Idecs-re, —én, —rSl.

OROSZIKRA, (orosz-ikra) ősz. fn. Idősb Mándy
Péter szerént ám. kaviár, melyet Heyse szótára tatár
szónak mond. Némely halak ikrája a Volgában és
Káspi tengerben.

OROSZLÁN, v. OROSZLÁNY, (l), származé-
kaival és öszvetételeivel együtt 1. OROZLÁN és ezt
követő czikkekben.

OROSZLÁN, OROSZLÁNY, (2), falu Komárom
m.; helyr. Oroazldn-ba, —tan, —ból.

OROSZLÁNOS, OROSZLÁNYOS, falu Toron-
tál m.; helyr. Oroszlánot-ra, —ön, —ról.

OROSZLÓ, fala Baranyám.; helyr. Oroetló-ra,
—n, —ról.

OROSZMEZŐ, erdélyi falu B. Szolnok m.;
helyr. —metö-re, —n, —rö7.

OROSZ-MOCSÁR, falu Ung m.; —Moesár-ra,
—ön, —ról.

OROSZORSZÁG, (orosz-ország) öfe. fn. Széles
ért l. OROSZBIRODALOM. Szűkebb ért. az oroszok
régibb hazája, melynek fővárosa: Moszkau.

OROSZORSZÁGI, (orosz-országi) ősz. mn.
Oroszországból való, ott termett, készült, azt illető,
arra vonatkozó. Oroszorsiági termények, áruk.

OROSZOS, (orosz-os) mn. tt. orostot-t, v. —át,
tb. —ok. Az oroszhoz hasonló. Oroszos vitelét. Oro-
szos bánásmód.

OROSZTELEK, puszta Bihar m.; helyr. —te-
lek-re, —én, —röl.

OROSZTONY, falu Szála m.; helyr. Orosstony-
oo, —fan, —6*7.

OROSZUL, (orosz-ul) ih. Oroszok nyelvén.
Oromul tanulni, érteni, bemélni, írni.

OROSZVÁR, (orosz-vár) ősz. fn. Mezőváros
Mosony m.; nevét azon oroszoktól vette, kik a IX-
dik század végén őseinkkel ide költöztek, s az ország
nyugoti határain végőrökül telepedtek le; helyr.
Orottvár-ra, —ön, v. —ott, —rél.

OROSZVÉG, faluBeregm.; helyr. Oroszvég-re,
—én, —röl.

OROSZVIRÁG, (orosz-virág) ősz. fn. A büdös-
kék neméhez tartozó növényfaj ; szára terepély ; le-
velei szárnyasak; levélkéi láncsásak, szemszőrös fü-
részesek; kocsányai egyvirágnk, felül kevéssé botu-
lók; csészéi simák; virága sárga, néha pirosló; más-
kép szintén köznépies nyelven: kis oláhmrág; nö-
vénytani néven Diószegi szerént: kis bOdStke. (Tage-
tes patula).

OROT, (or-ot) áth. m. orot-tam, —tál, —ott,
pár. oross. Valamely fanemii növényt gyökeréről,
vagy gyökerestül kivág, kimetsz, kiás. A székelyek-
nél divatozó tájszó, mely egy az őrt, irt hasonló ér-
telmű igékkel, s legközelebbi rokona a nyíltabb ajak-
kal ejtett arat, előtéttel: gyárat, tarol, tarol. V. ő.
ŐR, elvont gyök.

OROTÁS, (or-ot-as) fn. tt orotat-t, tb. —ok.
A székelyeknél ám. az általánosabb irtás. V. ö.
OROTVÁNY.

OROTVA, erdélyi puszta Gyergyó sz.; helyr.
Orotvá-ra, —n, —ro7.

OROTVÁNY, (or-ot-vány) fn. tt. orotvány-t, tb.
—ok, hann. szr.—a. Székely tájszólás szerént ám.
irtovány, irtás, vagyis oly hely, melyen az erdőt, a
fákat gyökerestül kivágták s kiásták, habár fel sem
szántották, pl. ily kaszáló, legelő. Az általános nyel-
ven : irtovány. V. ö. OROT, IRT.

OROVNICZA, falu Bars m.; helyr. Orovnictá-
ra, —n, —ról.

OROZ, (or-oz) áth. m. orot-tam, —tál, —ott,
pár. —t. Másnak vagyonát alattomban elviszi, s ma-
gáénak tulajdonítja, máskép: lop. Az Istennek hete-
dik parancsolata így szól: ne oross. Minthogy a lo-
pás alattomban, leselkedve történik : innen, valakit
orozva megtámadni, megölni ám. lesből ; valahová be-
oroszkodni, ám. belopódzni, alattomban becsuszszanni;
kiorotkodni a házból, alattomban kiszökni. A Mnnch.
codexben változva: oroz és woz. A Góry-codex 7. 1.
olvassuk : „Gonoszbak az rágalmazók az orvoknál,
és tolvajoknál, kik emböröknek jószágokat efarotzáJc."
V. ö. ŐR, fn.

OROZÁS, (or-oz-ás) fn. tt. orotás-t, tb. —öt,
harm. szr. —a. Cselekvés, mely által valaki más jó-
szágát alattomosan eltulajdonítja magának, lopás.

OROZAT, (or-oz-at) fn. tt. orozal-ot, harm. szr.
— a. Végrehajtott orozás, továbbá: maga az elonsott
vagyon.

OROZBAN, (or-oz-ban) 1. OROZVA.
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OROZKODÁS, (or-oz-kod-ás) fű. tt. orotkodát-t,
tb. —ok. Valahová lopva, alattomban menés. V. 5.
OROZKODIK.

OROZKODIK, (or-oz-kod-ik) k. m. oroztcod-
tam, —tál, —ott. Alattomban, megsunyva, titkon,
lopva megy valahová. El-, be-, kiorotkodni.

OROZLÁN, OROZLANY, (or-oz-la-an) fn. tt
orotlán-t, tb. —ok, harm. szr. —a. A macskák ne-
méhez tartozó, meleg égöv alatt otthonos, de köz is-
méretü ragadozó vadállat, melynek színe sötétes sár-
ga, feje zömök, lábai vastagok, izmosak, és rövidek,
karmai nagyok, farka hosszú, s vége bojtos szőrrel
benőtt; hímje serényes. (Leó. L.). Kitűnő ereje, bá-
torsága, ordító hangja, villogó nagy szemei, komoly
tekintete, s általán rettegést gerjesztő külseje miatt
már a régiek állatkirálynak nevezték. E tulajdonsá-
goktól többféle hasonlatokat kölcsönzött a költői be-
széd. Erőé, bátor, rettenthetetlen, méltóságot orozlán.
Ordti, dálfúl, mint a k&ykevetttett orotlán. Ne bántad
tű alvó orotlánt. Döglött orotlánt a nyulak is kine-
vetik. (Km.). Orotlánt ijentgett* árnyékkal. (Km.).
Közönségesen orowtán-nak ejtik és írják.

„Mint fene kölykes oroszlánok barlangja dühödten
Zúg az egész tábor."

Vörösmarty.

Az égtanban azon csillagzat neve, mely a barkörön,
a rák és szűz jegyei között látszik.

Mi e szónak eredeti jelentését illeti, legvaló-
színűbb, hogy nevét ezen állatnak ragadozó (orzó)
tulajdonságától vette, ámbár azt is lehetne gyanítani,
hogy az ordít igével áll fogalmi viszonyban. A hellén
/U'oiv, mely más árja nyelvekbe is átment, és a >Uía
zsákmány, préda, továbbá: a tojffTi}?, rabló között
elég világos műid a gyökhangi, mind a fogalmi ro-
konság ; a szaszkritban Itmat, Urnákat* szintén raga-
dozó állatot jelent, s ugyan ilyesmit sejtünk a ma-
gyar orotlán és őrön között, mi szerént orozlán annyi
volna, mint orotló, részesülő az elavult orosol (raga-
doz) tössöktől. Az ó 9 képzőü részesülők t i. külön-
böző fokozatokon a e, an én, án én, ány ény aiaku-
akká fejlődnek ki nyelvünkben, pl. vitló vitla, bogló
bogla, tokié tokla, kajló kajla, bongyoló bongyola,
pongyola, ctorottló ctorostla, ssogetö tzögk, dödölo
dodole, elS eleve, elS eleve; n utóhangzattal: eleve
eleven, mereve mereven, merevén, tejS teje tején (tehén)
foetlo fottlán ; lágyított ny hanggal: merevén mere-
vény, halává halva halavány halvány, bojtorló bojtor-
lány, melyből lett bojtorvány, bojtorjány, mert boj-
torkodik, azaz: kötelődzik, akgatódzik; fonlo fottla,
fomlán fottlány stb. Ezen hasonlatok szerént, melyek
számát szaporítani lehet, az orozol (ragadoz) törzs-
ből lett: orosló, orotla, orozlán, s könnyebb hangoz-
tatás végett a t rokon M-re változva : oroszlán. Epén
így fejlődött ki a pereidén, (verticillum), melynek
gyöke azon per, honnan pereg, perget, perdül, pér-
dít származnak, ugyan ebből folyt ki a pe'r-ét-él, pé-
rétUS, peredé, prrézlen, pf'reszltn, peremién. V. ö. PE-

RESZLEN. A persa, mongol és török nyelvben:
arstlán, a mandsuban: arttalam. Héberül 'H& (ári).

Egy 1558-diki levélben (Szalay Ág. 400 m.
1.) többször eléjön Orotlán bégh, s egyszer Araelán
bégh is. Továbbá : egy 1548-diki levélben (ugyanott)
Orozlán basa; egy 1555-ikiben pedig Orodyán bég.
Egyébiránt a régiek mind az íz-et, mind a e-t több-
nyire csak c-vel írták. A köznép, midőn szebben akar
szólani, így ejti, oroszleány, mintha oly véleményben
volna, hogy öszvetett szó az orosz és leány részekből.
Megvan t. i. népünkben azon okszerű tulajdonság,
hogy értelmesen akar beszélni, honnan nem egyszer
az történik rajta, hogy midőn a szónak eredeti je-
lentését nem tudja, helyette olyat használ, melynek
valamely értelme van, pl. midőn a hagymát betegséget
hagymát-nak nevezi, mert a "hagymát jól ismeri, s e
helyett budi boszorkány, így szól: böjti boszor-
kány, stb.

OROZLÁNBARLANG, (orozlán-barlang) ősz.
fn. Földben vagy kősziklában létező üreg, melyben
az orozlán szokott tartózkodni.

OROZLÁNBÖR, (orozlán-bőr) ősz fn. Az oroz-
lán nevű állat bőre. Átv. ért. Aesóp meséjére czélozva,
mely szerént a szamár orozlánbőrbe öltözött, jelent
vitézségre, bátorságra mutató külső jeleket, melyek-
kel a gyávaság felékesíti magát. Szélesb ért álarcz.
Orozlánbor alól küálstanak a nagy fülek.

OROZLÁNBŐRÖS, (orozlán-bőrös) ősz. mn.
Orozlánbőrbe öltözött. Kaczagányul orozlánbőrt
viselő. Orozlánböros vitetek.

OROZLÁNCSA, (or-oz-lán-csa) fn. tt. orozlán-
csá-t. Kis orozlán, orozlán kölyök. Eléjön a Bécsi
codexben Naum prófétában: És te orozláncsaidat tűz
eszi meg." Tarkanyinál: „És a te oroszlánkölykei-
det a szablya emészsze meg."

OROZLÁNEB, (orozlán-eb) ősz. fn. Ölebecske,
melynek -nyakát, lábait és farka hegyét bozontos
szőr födi, mi szerént némileg az orozlánhoz hasonló.

OROZLÁNFEJ, (orozlán-fej) ősz. fn. Az oroz-
lánnak gömbölyű macskafeje. A természetrajzban
bársonycsigafaj, melynek hosszú meggörbedt farka
van. (Murez pyrum. L.).

OROZLÁNFOG, (orozlan-fog) ősz. fn. 1) Az
orozlánnak éles, szakgató foga. 2) A pitypangok
neme alá tartozó növényfaj ; külső csészéje lefittyent;
levelei kaczúrosak, kopaszak; hasábjai láncsásak,
fogasak ; máskép köznéven : gyermeJclánctfU, bimbófü,
pompümpára; növénytani néven Diószeginél: pon-
gyola pitypang. (Leóntódon taraxacnm). Gönczy Pál
magát a nemet (Leontodon) nevezi arszldnfog-nak ;
,pitypang* név alatt pedig nála a ,taraxacum', mint
szintén nemi név fordul elé, s pongyola pitypang ám.
taraxacum officináié.

OROZLÁNFÓKA, (orozlán-fóka) ősz. fn. A fó-
kák neméből való állatfaj, mely alakjára az orozlán-
hoz némileg hasonló. Sörényes orozlánfóka, melynek
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hímje görényéé (Phoca jnbata). Sima, melynek teste
igen kövér. (Phoca leonina).

OROZLÁN1, (or-oz-lán-i) mn. tt. orozláni-t, tb.
—ok. Orozlané; orozlán t illető; orozlánnak való ;
orozlán tulajdonságú. Orotláni kalitka. Orotláni erő.
Orotláni bátorság.

OROZLÁNKŐ, falu Trencsin m.; helyr. Oroz-
UaM-re, —n, —rSl.

OROZLÁNKÖLYÖK, (orozlán-kölyök) ősz. fa.
Az orozlánnak szülötte. Altalán a macska és kutya
nemhez tartozó állatok fiait kölyköknek nevezi a
magyar. A Bécsi codezben: orotláncsa.

OROZLÁNKÖRÖM, (oroilán-köröm) ősz. fa.
Az orozlánnak nagy, erős körmei, melyekkel a zsák-
mányt megragadja, és széttépi.

OROZLÁNLÁB, (orozlán-láb) ősz. fa. 1) Az
orozlánnak izmos, rövid lábai. 2) A természetrajzban
1. OROZLÁNTALPPÜ.

OROZLÁNMAJOM, (orozlán-majom) ősz. fii.
Hossznfarku, különben kis termetű majomfaj Ameri-
kában, melynek feje, nyaka, és farka, mint az oroz-
jáné, bozontos szőrű.

OROZLÁNREND, (orozlán-rend) ősz. fia. Lo-
vagrend némely németországi fejedelemségekben, ú.
m. Bajorországban, Bádenben, Hessenben; továbbá:
Németalföldön.

OROZLÁNSZÁJ, (orozlán-száj) ősz. fa. Az
orozlánnak tertyedt, vigyorgó szája. Természetrajzi
értelemben növényfaj a pintyők neméből, másképen
szintén köznépi néven: orroifejü fű, ebfejüfÜ, borjú-
orrú fö, piros gerezdet; növénytani néven: aranyevö
pintyS. (Antírrhinom május).

OROZLÁNSZÍV, (orozlán-szív) ősz. fa. 1) Átv.
ért bátor, rettenthetlen sziv, illetőleg ember. 2) A
csillagászok nyelvén a barkörön levő orozlan nevű
csillagzatban a legnagyobbik csillag. (Cor leonis).

OROZLÁNTALLÉR, (orozlán-tallér) ősz. fn.
Hollandi ezüst pénz, melyre orozlan van verve, s
mely egy rénes tallért és három garast ér. Van tizen-
hét garast érő kis orozlántallér is. (Campe).

OROZLÁNTALP, (orozlán-talp) ősz. fn. 1) Tu-
lajdon értelemben az orozlán lábának alsó, földet
érő, vagy földön nyugvó része. 2) L. OROZLÁN-
TALPPÜ.

OROZLÁNTALPPÜ, (orozlán-talp-ftt) ősz. fa.
Növényfaj a bokátok neméből; levelei veseformák,
karajosak, fürészfogúk; virágai sátorosok ; máskép
szinten köz nyelven: palástfii; növénytani néven
Diószegi szerént: karélyos bokái. (Alchemilla vulgá-
ris. L.).

OROZLÁNVERÉM, (orozlán-verém) ősz. fa.
Verem, melyben orozlánokat fognak, vagy zárva tar-
tanak, mint a farkasfogó neve ,farkasverem'. Danid
próféta ás orozlánveremben.

OROZVA, (or-oz-va) ih. Őr módjára, alattom-
ban, titkon, lesből. Orozva megtámadni, megütni,
meggyilkolni valakit. Máskép : őr óiban.

ORR, fn. tt. orr-t, v. — öt, tb. — ok, hartn. szr.
— a. l) Az ember és több állatok szája fölött kinyo-
muló része az arcznak, melyben a szaglás idegei
végződnek, miért az orr mint szagló érzék az ixlő
érzékkel szoros őszvefüggésben áll. Nagy, kicsi, vas-
tag, vékony, lapot, hegyet, nyerget, pisze, tutyma, fitos
orr; gúnyosan: tulokorr, tokmányorr, uborkaorr;
eborr, mely mindenfelé szaglász, pl. nem érti eborrod
a jó szagát f az emberi orrt az állatokéhoz hasonlítva:
sasorr, véreseorr, majomorr, kosorr. Szólásmódok:
orrát fintorgatni. Feltartani át orrát, kevélyen tar-
tani magát; orrát felütni valamiért, megharagudni,
dnrczáskodni. Nem kell mindent mát orrára kötni, v.
bigyeszteni. Tormát reszeltek, vagy borsot forték tat
orra alá. Orránál fogva vetetni valakit. Orránál to-
vább kell látni a* embernek. Eb is bánja az orrát. Or-
rára ütöttek neki. Orrából stól, orrán bestéi. Kifájja,
megWrti a* orrát. Mindenbe bele üti az orrát. Alig
ütötte ide az orrát, már is parancsolni akar. Törvény-
nek viasz szokott lenni a* orra. Orrán, száján bugyog
a vér. Jó orra van, a jószaglásu kutyáról mondják.
Orrán viszi, vagy orrozza a nyulat azon agár, mely
nem éri a nyulat, vagy nem fordít ugyan a nyúlon,
de mégis jó darabig csak egy lépés üres tért hagy
maga s a nyúl között, más agarat pedig addig elébe
nem ereszt, míg aztán végre nem vág a nyúlon; az
ilyen agarat máskép: fittkáló, tatrigáló agárnak ne-
vezik. (Bérczy Károly). Általán az orr, valamint más
érzékek, és tagok, több képes kifejezésekre használ-
tatik, melyeknek azonban jobbára csak népies, alsó
beszédnemben van helyök; ilyenek: OTTÓ* kapni.
Fogd orrodnál magadat, vagy fogd meg ám orrod.
Hosszú orral ment el. Orránál fogva hvrczolai valakit.
Jó orra van, azaz megérez valamely rejtettebb dol-
got, mint a jó szaglásu eb. Nem a te orrodra való.
Orra előtt fekszik, és nem látja. Ö is orra után megy,
mint át Ökör. Mát orra elöl elkapartiani valamit. Or-
ra előtt becsapták át ajtót. Nem lát tovább át orráttál
Orrod tőle foghajmát. Valamit valaki orrára bi-
gyestteni. 2) Átv. ért. a madaraknak kinyúló szara-
féle ajka, csőre, melyet omy-nak is mondanak. 3)
Hasonlatnál fogva mondják oly tárgyakról, illetőleg
testekről, melyek orr gyanánt előnyomulnak. Hegy
orra, azaz: felső vége, és hegy farka, alsó vége.
Hajó orra, valamivel magasabb eleje, és hajó fara,
hátulja. Szán orra és fara. Sriget orra és farka.
Csisma, czipö, papucs orra, melynek ellentétetik a
«arfca.

Az orr elemi tekintetben azon szók osztályába
tartozik, melyekben az őr ár ér ir úr gyök magas-
ságot, kiállást, kidudorodást jelent, milyenek: orom,
orj, óriás, mór, morj stb. Kettőztetett r-vel nagyobb
szabatosság és különböztetés végett irjnk, épen úgy,
mint a forr igét, mely egy a fór gyökkel, melyből
forog, forgat, fordul, stb. származnak. A hellén (>iV,
vagy (S/s, és latin naris szókban is alaphang az r.
V. Ö. ŐR, gyök.

ORRABLÓ, (or-rabló) ősz. mn. és fa. Aki
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orozva, alattomban lopdzkodik valahová, hogy azután
ott rabolhasson.

ORRADZÓ, (orr-ad-z-ó) fn. tt. orradzó-t. 1) A
kantárnak vagy féknek azon szalaga, mely az orron
fékezik, máskép: orrfék. 2) A bocskor orrába húzott
•zij. 8) A szán orrát képző fa. 4) Hajósok nyelvén
folyami fahajókon az ezek elején és hátalján a bakok
(kötélbakok, oszlopok) között levő cmclkcdettcbb
hely; tengeri hajókon a hajó elején a fedélzet tete-
jén levő épület, melyre hadi hajókon nehéz lövege-
ket is alkalmaznak. (Kenessey Albert). Másképen:
orrodzó, orrozó.

ORRADZÓÁRBOCZ, (orradzó-árbocz) ősz. fn.
A hajó orrán kiálló erős fa, melynek a hajó kezelé-
sét illetőleg ép azon szerep jut, mely az árbocztör-
zsé. (Bugspriet. Eenesscy A.).

ORRADZÓEVEZÖ, (orradzó-eveaö) ősz. fn. L.
ORRADZÓLAPÁT.

ORRADZÓFA, (orradzó-fa) ősz. fn. Az evező-
nek meglehetős hosszú, mennyire lehet ruganyos fából
készült része, melynek egyik végén az evező lapát
van, s másik vége fogantéknl, és az egész, eve-
zésközben mintegy emelcsőül szolgál, evezőrúdnak,
ezek nagyobb fajtája pedig, mely tölgyhajókon vízzel
aláereszkedéskor a hajó orrán és farán a korrnányevcző
szárát vagy rúdját képezi, orradzófának neveztetik.
(Kenessey A.).

ORRADZÓLÁB, (orradzó-láb) ősz. fn. Azon
állvány a hajó elején, melyet a felső dunai hajókon,
keresztbe állított rndakból és ezekre építve látunk.
(Vorderer Krockerechlag. Kenessey A.).

ORRADZÓLAPÁT, (orradzó-lapát) ősz. fn. A
fahajók elején használt nagy evező, melylyel a hajó
eleje tetszés szerént kormányoztathattk. Csak eresz-
kedéskor vagy vízzel aláhajózván használják. (Richt-
geschirr. Kenessey A.).

ORRATLAN, (orr-atlan) mn. tt orratlan-t, tb.
—ok. Orr nélküli ember vagy más állat. Fene ette,
orratían arczu ember.

ORRATLANÍT, ORRATLAN1T, (orr-atlan-ít)
áth. m. orratlantí-ott, htn. —ni, v. ani, pár. —«.
Orrától megfoszt.

ORRBETÜ, (orr-betű) ősz. fn. Az orrhang bctfi-
jegye. Ha maga az ,orrhang' helyett vétetik, 1. ORR-
HANG.

ORRBOGÁR, (orr-bogár) ősz. fn. L. ZSIZSIK.
ORRBÓKONY, (orr-bókony) ősz. fn. A hajó

orránál épen a horgonylánczlyukak alá cső bóko-
nyok közöl való. (Bugstück, Bugholz. Kenessey A.).

ORRBÜZ, (orr-bűz) ősz. fn. A tisztátalan, vagy
rohadásnak induló orr bűze, nehéz szaga.

ORRCSEPEGÉS, (orr-csepegés) ősz. fn. Álla-
pot, midőn valakinek az orrából cseppek hullnak.

ORRCSIGA, (orr-csiga) ősz. fn. Hegye<s orrú
csigafaj.

t KÁD. NAOV SEÓTJlB tV. KÖT.

ORRCSIPTETÖ, (orr-csipteta) öez. fn. Ková-
csok eszköze, melylyel a ló orrát öszvcszoritják, ha
patkólás alatt veszteg maradni nem akar.

ORRCSONT, (orr-csont) ősz. fn. Az orr tövét
alkotó csont, a homlokcsont alatt.

ORRCZIMPA, (orr-czimpa) ősz. fn. Azon por-
czogós test, mely az orrliknt bekeríti, illetőleg az
orrt képezi. Orrczimpújánál fogva hiízni valakit,

ORRDAGANAT, (orr-daganat) ősz. fn. Lobos
bántalom, midőn az orrczimpu mogdagad.

ORRDUGÚLÁS, v. —DUGULÁS, (orr-dugu-
lás) ősz. fn. Állapot, midőn az orrnak szclclő likai
behegednek, mit az öszvcgyült, s mcgszivosodott
takonyenyek szokott okozni.

ORRFÉK, (orr-fék) ősz. fn. A kötőféknek
vagy kantárnak azon része, mely a fölszerelt állat-
nak, nevezetesen lónak, öszvérnek stb. orrán fekszik.

ORRFEKÉLY, (orr-fjkély) ősz. fn. Fckély az
orrban, mely, ha igen clmúrgcscdik, a czimpát clcszi.

ORRFINTORGATÁS, (orr-fintorgatás) ősz. fn.
A nemtetszésnek, fitymálásnak neme, melyet valaki
az által nyilvánít, hogy orra czimp&ját ide-oda
rángatja.

ORRFINTORITÁS, v. —FINTORÍTÁS, (orr-
fintorítás) ősz. fn. Nemtetszés nyilvánítására az orr-
czimpájának félreránditása.

ORRGOMBA, (orr-gomba) ősz. fn. Boborcsó-
féle kinövés, csomó az orron, melyről gúnyosan azt
szokták mondani, hogy megfiadzott.

ORRGYÜRÜ, (orr-gyürü) ősz. fn. Gyűrű, vagy
karika, melyet valamely állatnak, pl. medvének or-
rába húznak ; továbbá némely félvad népeknél a ki-
likasztott orrczimpában ékszerül viselt karika.

ORRHAL, (orr-hal) ősz. fn. Hegyes orra halfaj.
(Chaetodon rostratus. L.).

ORRHANG, (orr-hang) ősz. fn. Hang, melyeta
beszélő féligmcddig az orrán bocsát ki, pl. a dünuyö-
gő Ám hm, hűm hűm indulatszóban. A mássalhangzók
közöl az m és n-ct, az önhangzók közöl pedig az (i-t
szokták leginkább orron által hangoztatni; ki általán
orron szokott beszélni, tutymúnak mondják. V. ö. M
és N betűket.

ORRHANGOZÁS, (orr-hangozás) ősz. fn. Orron
át ejtés.

ORRHÁT, (orr-hát) ősz. fű. Az orrnak többé-
kevésbé emelkedett felső része. Az olyan orrot, mely-
nek báta középtójon kitUuölcg fölemelkedik, nyerget
orr-nnk hívják.

ORRHÉGY, (orr-hegy) ősz. fn. Az orrezimpá-
nak legvége, csúcsa. Szomélyragozva: orrom hegye,
orrod hegye, orra hegye, stb. Légy ült át orra hegyére.
TiSrüld meg a* orrod hegyét.

ORRHEGYBÓKONY, (orrhegy-bókony) ö«z.
fn. Hajósok nyelvén azon orrbókonyok közöl való,
melyek két oldalt az öntökéhez csatlakoznak. (Ke-
nessey A.).

69
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ORRJÁRAT, (orr-járat) ősz. fn. Azon jiratok,
vagyis csatornák az orrban, melyek a nagy orrüreg-
ből kifelé mennek. Féltő, ktí*ép, aha orrjárat.

ORRKENDÖ, (orr-kendő) ősz. fn. Kendő,
melybe az orrot fúni s vele az orrot lörleni szokták; j
máskép: ttebbtli v. tsebktndö, ttebbe való.

ORRKÖZFAL, (orr-köz-fal) ősz. fn. Azon por-
czogólap, mely az orrüreget kétfelé választja.

ORRLEHELET, (orr-lehelet) öaz. fn. Lehelet,
mely különösen az orron jön ki, melynek, midőn
hanggal párosul, különféle nevei vannak: ttutt, tuty,
muty, Korty, forty, ttorty. Némely népek bizonyos
hangokat orrlehelettel ejtenek, pl. a francziák sok-
szor az n hangot, in, én, an szótagokban.

ORRLYUK, (orr-lyuk) ősz. fh. Az orrüregnek
nyilasai; különösen az elültö orrlyukak, melyek kí-
vülről láthatók, s a testek szagos párolgásait, bűzeit,
vagy illatait a szagló idegekhez vezetik, ős a hátsó
orrlyukak, belülről az inycsontok szélén.

ORRMÁNY, 1. ORMÁNY.
ORRMENET, (orr-menet) ősz. fn. L. ORRJÁ-

RAT.
ORRNY, (orr-ony) fn. L. ORNY.
ORROCS, (orr-öcs) fn. tt orroc»-ot. L. ORNY.
ORRODZÓ ; ORRODZÓFA ; ORRODZÓEVE-

ZÖ ; ORRODZÓLÁB, stb. Lásd ORRADZÓ ; OR-
RADZÓFA stb.

ORROK, (orr-ók) mn. tt. orrók-ot. Kinek
aránylag nagy orra van ; gúnyosabban : tiÜDkorru, tok-
mányorru, uborkaomt. Alakjára olyan, mint pofok,
stemök, pirók, ajók, monyok, mind nagyító értelműek.

ORRÓL, (orr-ol) áth. tn. orrol-t. 1) Valamit
szagol, orrával megérez. A vittla megorrolja a vadat.
2) Átv. valamiért, minthogy nein tetszik neki, orrát
fintorgatja, vagy népiesen szólva: felüti az orrát.
Szabó Dávidnál ám. boszankodik: „Nagyon orrolta
bátrahagy atását." Kriza J. szerént a székelyeknél
azt is teszi: boszdt forral.

ORROLÁS, (orr-ol-ás) fn. tt orrolá»-t, tb. — ok.
Cselekvés, midőn valaki vagy valami valamit orról.

ORRONDI, (orr-on-di) mn. tt. orrondi-t, tb.
— ói. Igen nagy orra. Ily forma alakulást! az eb-
hendi, és az igékből származott kortyandi, pökhendi,
ctalavandi, mindannyian nagyító gúnynevek.

ORRONGAT, (orr-on-og-at) önh. m. orrongat-
tam, —tál-, —ott. Kriza J. szerént a székelyeknél
ám. haragot matat.

ORRONT, (orr-on:t) 1. ORONT.
ORRONY, (orr-ony) fn. tt. nrrony-t, tb. —öt.

L. ORNY.
ORROS, (orr-os) mn. tt orro»-t, v. — át, tb.

—ok. 1) Tulajdon értelmű orral ellátott, különösen
nagy orrú. 2) Átv. minek orrforinára kinyomuló, ki-
begyesedő része van. Orros kanta,.

ORROSAN, (orr-os-an) ih. Orral ellátva, orrfor-
mára kihegyesedve.

ORROSFEJU FŰ, 1. OKOZLÁNSZÁJ.

ORROTT, (orr-ott) ih. Orrával a földre bo-
rulva. Orrott ételt. Képzője helyrag, mint a hanyatt
és oldalit v. oldalt szókban.

ORROZ, (orr-oz) áth. m. orrot-tam, —tál, —ott,
pár. —z. Átv. ért. valamit úgy készit el, úgy hegyeaít
meg, hogy orr gyanánt kiálljon. Orrotni a háttetőt
hajót, ttánt, csizmát, bocikor t. Továbbá: orrával
csaknem érint Orrozni a nyulat, 1. ORR alatt

ORROZÁS, (orr-oz-ás) fű. tt orrotá*-t,ti>. —ok.
Cselekvés, midőn valamit orroznak.

ORROZAT, (orr-oz-at) fn. tt. orrotal-ot, harm.
szr. —a. Valamely miinek, épületnek orr gyanánt
kinyomuló része. Hátnak, hajónak orrotata. Stánnak
orrotata.

ORROZÓ, (orr-oz-ó) fn. tt. orrotó-t. l) L. OR-
RADZÓ. 2) Agárról szólva 1. ORR alatt.

ORRÖBÖL, (orr-öböl) ősz. fn. L. ORRÜREG.
ORRPÉCZÉK, (orr-péczék) ősz. fn. Ütés, me-

lyet valakinek orrára a hüvelykről elpattant mutató
vagy középújjal adnak, máskép : frictka.

ORRPORCZ, (orr-porcz) ősz. fn. Lásd ORB-
CZIMPA.

ORRPUSZTULÁS, (orr-pusztulás) ősz. fn. L.
ORRVÉSZ.

ORRREKEDÉS, (orr-rekedés) ősz. fh. L. ORR-
DUGULÁS.

ORRSZÁRNY, (orr-szárny) ősz. fn. Az orrcxiin-
pának egyik-egyik oldala. Jobb orrttárny, bal orr-
ttárny.

ORRSZARVÚ, (orr-szarvú) ősz. fh. A legna-
gyobb szárazföldi állatok egyike Ázsiában, és Afri-
kában, melynek orrából szaru nő ki; testalkotitt
idomtalan; lábai aránylag rövidek ; bőre vastag, zsu-
gorodott, s kedves lakhelye raocsáros vidék. Az ázsiai
orrszarvunak egy szarva van, mintegy másfél, vagy
két lábnyi hosszú, az afrikainak kettő. (Rhinoceros).

ORRSZARVUCSEREBÜLY, (orr-szarvu-csere-
büly) ősz. fn. Azon cserebülyök neme, melyeknek
fején szaruforma hegyes kinövés van. Európai, mely
barna, mintegy másfél hüvelyknyi termetű, a szarva
egészen elül van. (Scarabaeus nasicornis. L.). Kelet-
indiai, mely még egyszer akkora, mint amaz, éa fe-
kete. (Scarabaeus rhinoceros. L.). V. ö. SZARVAS-
BOGÁR.

ORRSZARVUMADÁR, (orr-szarvn-madár) MZ.
fn. Indiai madárfaj, melynek homlokán levő ssarn
forma kinövése fölfelé görbéd; patkányokkal, ege-
rekkel stb. él, s a vadászok által elejtett vadak béléit
mohón megeszi, miért a vadászokat szokta kísérni, s
vadászmadárnak is nevezik a természetrajzolók. (Bu-
ceros rhinoceros. L.).

ORRSZÍJ, (orr-szij) ősz. fn. A kantárnak azon
szija, mely a fölszerelt állat orrát fékezi meg, más-
kép : orrodtó.

ORRSZŐR, (orr-szőr) ősz. fh. Az orrlyuknak
előnyH&sán nőni szokott szőr.

ORRTÖ, (orr-tő) ősz. fn. Az orrnak legfelső
része, hol az a szemgödrök közöl kinyomúl.
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ORRTŐKE, (orr-tőke) ősz. fn. Hajósok nyelvén
a hajó orrában levő erős vázfa (Gerippe); tőshajók-
nál a tőgerenda elővégét folytató erős fadarab.
(Kreuzelstock, Steven, Vorsteven, Kropf. Kenessey
Albert).

ORRÜREG, (orr-Üreg) ősz. fn. Az orrnak belső
öble, melyet az úgynevezett orrfal, vagy orrsövény
kétfelé választ.

ORRVÉRP OLYAS, (orr-vér-folyás) ősz. fn. A
vérnek az orrból, vagy orron kiőmlése.

ORRVÉSZ, (orr-vész) ősz. fn. Nyavalya, rák-
fene, mely az orr czimpáját eleszi. (Ozoena).

ORRVEZETÉK, (orr-vezeték) ősz. fn. Lásd
ORRJÁRAT.

ÖRS, (or-s) mű. tt. ora-at. Szeged táján ám.
reves, taplós. Őrt fa, őrs fittek. Gyöké azon megfor-
dított ró, melyből rom, ront, romol, roh, rohad, rongy
stb. származnak, melyekkel az őrs fogalmilag rokon;
tehát mintegy rohos. Képzésre hasonló a gyors, bort,
nyárt, nyert szókhoz, melyekben az ős ét képző őszve
van rántva, mi szerént őrs ám. or-os.

ORSÁG, (or-ság) fn. tt. ortág-ot, harm. szr.
— a. Lopás, tolvajság, mely által valaki másnak jó-
szágát alattomban eltulajdonítja magának. Orságot
•nt tégy. (Münch. cod. Luk. 18.).

ORSIK, tt. Ortik-ot; 1. ORSOLYA.
ORSÓ, (or-os-ó) fn. tt orsó-t. Több eszköz

neve, melyek forgás, és forgatás által működnek. 1)
A rokkan, mire a fonal rátekeredik. Ha át orsó teli
van, kiveszik, is mást tettnek helyébe. A guzsalyon fo-
nóknál azon nyéllel ellátott kis pereszlen, melyet a
fonó újjai között forgat, s ügy tekergeti rá a fonalat
Át Ügyet fonó el-eleretzti az orsót, ismét megkapja. 2)
A Bájtokban azon tekervényes, csigaféle rúd, mely-
nek forgatása által a sajtón szorítanak, vagy tágíta-
nak. 3) A malmokban vas rúd, mely az alsó malom-
kő közepén általmegy, s a felső malomkövet forgatja.
4) Hajósoknál közös neve mind annak, aminek ren-
deltetése, hogy vele v. általa valami megakasztassék;
máskép: förgetyü, fog, kapocs, kampó (Belegholz).
Különítsen azon faszeg, melybe egy kötélkarika vagy
gúzs alkalmaztatván, az az evezőnek tartalékul szol-
gál. (Studel. Kenessey).

Világos, hogy az orsónak rendeltetése forgás,
és forgatás, miért gyöke őr azon szókkal rokon, me-
lyekben az őr őr eV a forgás, kerekség, kerekdedség
alapfogalmát fejezi ki, s az orsó nem egyéb, mint az
elavult őrös igének részesülője orosó, orsó, azaz: fo-
rosó, forgó. A forgás alapjelentése rejlik a borsó,
9rv, örül, örvend, SríU, MII, perettlén, pergetyü, for-
gatyu, fergelyü, stb. szókban is. V. ö. ŐR, gyök.

ORSÓALAKÚ, v. —ALAKÚ, (orsó-alakú) ősz.
mn. L. ORSÓDAD.

ORSÓCSIGA, (orsó-csiga) ősz. fn. Azon csigák
neme, melyeknek farkai hosszura és hegyesre kinyúl-
nak. (Mnrez).

ORSÓCSINÁLÓ, (or*ó-csináló) ősz. fű. Lásd
ORSÓS, fn.

ORSÓCSONT, (orsó-csont) ősz. fn. L. KAR-
KÜLLŐ, 2).

ORSÓCZ, falu Sáros m.; helyr. Orsócz-ra, —ön,
—ról.

ORSÓD AD, (or-os- ó-dad) mn. tt. orsódad-ot.
Aminek orsóhoz hasonló alakja van. Orsódad csiga.

ORSÓFÉRÉG, (orsó-féreg) ősz. fn. Azon onó-
dad fark 11 férgek neme, melyek rendesen az emberek,
s más állatok beleiben laknak. (Ascaris. L.).

ORSÓHAL, (orsó-hal) ősz. fn. Ángolnafonna
folyóvízi bal, melynek szálkái, halpénzei, és szárnyai
nincsenek ; nyakán egy vonalban hét nyílás látszik,
melyeken lélekzik. (Petromyron. L.).

ORSÓIZOM, (orsó-izom) ősz. fn. Azon izmok,
melyek az orsócsont, vagyis karküllő mentében fe-
küsznek és a kar hagyintását elősegítik.

ORSÓKARIKA, (orsó-karika) ősz. fn. Karika
az orsók végein, pl. a gyalog rokkan a fonók orsó-
jának pereszlene; a malomorsóban azon fogas karika,
mely forgása által az orsót bájtja, stb.

ORSOLYA, női kn. Unnia. Eredetét vette a
latin jUrsus'-tól, mely medvét jelent. OrtolyatfOtek, a
XVI. században szent Orsolyáról nevezett apáczák,
kik ifjú leányok nevelésével és betegek ápolásával
foglalkodtak.

ORSÓNYA, (or-os-ó-nya) fn. tt ortónyá-t. L.
ORSÓPÉREG.

ORSÓPÉRGETYÜ, (orsó-pérgetyü) ősz. fa. L.
PERESZLEN.

ORSÓS, (or-os-ó-s) 1) mn. tt ortót-t, v. — át,
tb. —ok. Orsóval ellátott, felszerelt. 2)fn. tt. orsós-t,
tb. —ok. Mesterember, ki orsókat készít, vagy sze-
mély, ki orsókat árul.

ORSÓVÁ, erdélyi falu Torda m.; Ó—, mv. a
Bánsági végvidékben ; helyr. Ortová-ra, —n, —ról.

ORSZÁG, (or-szág, vagy ur-szág, úr-ság) fn. tt.
ortzág-ot, harm. szr. —a. 1) Széles ért. bizonyos ha-
tárok közé szorított földkerekség, nagyobb vidék,
mely különös helyzete vagy lakóinak különbsége
által némileg egy a maga nemében. Ez értelemben
kell venni az ily kifejezéseket: gOrbe ország, hegyes
völgyéé tartomány, vidék; vitet ország, melyet ta-
vak, mocsárok lepnek, gyakori árvizek borítanak;
hét ország, mi alatt hihetőleg a bét főmagyar által
elfoglalt tartományokat, öszvesen egész Magyarorszá-
got kell érteni; innen e közmondások : hét országra
szól, mint a lőcsei kalendárium; heted hét országban
nincsen mattá ; hol volt, hol nem volt, heted hét orszá-
gon is túl volt. A nép olyanról, ki több vármegyét,
vidéket beutazott, azt szokta mondani: sok országot,
világot látott. 2) Szorosb ért bizonyos fejedelem,
vagy igazgató felsőség alatt élő polgárok hazája,
mely esetben rendesen a benlakó népnek nevével
öszvetett szót alkot, pl. Magyarország, Németortzág,
Ángolország, Spanyolország, Oroszország, Oláhorttág;
néha más tulajdonságtól veszi jelző nevét, pl. Sziget-
ortzág (= Anglia), Erdélyortzág, apostoli ország =
Magyuro szag, így neveztetve Szent Istvánról, ki a

69*
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magyaroknak apostola volt „Boldogabb valóban sok
más európai tartományoknál ezen apostoli ország, a
mi kedves hazánk." Gr. Battyány József hcrczegpri-
más 1790-ben. Ahány ország, annyi szokat. Se ortzá-
ga, »e hatója.. Innen jelenti a bcnno lakó polgárok
Ö8ZVC8 testületét Országot kormányozni. A* országra
rendkívüli adót vetni. Át ország (örvényeit, szokásait,
szabadalmait, jogait megtartani. r Minden alkotmá-
nyos országban szabad jogának kell lenni a polgár-
nak, hogy összejöhessen és értekezhessek." Klauzál
Gábor (országgyűlési beszéd, 1844. marcz. 15-én).
„Meg tudunk mi alkudni a körülményekkel, és azt
hiszem, meg is fogunk alkudni mindenkor, midőn az
ország köz java azt kívánja." Deák Ferencz. (ország-
gyűlési beszed 18GG. fcbr. 22-dikén). 3) Átv. Itten
országa, a keresztény vallás tanait követő hívek min-
denségc; mennyország, a boldogult hivek lakhelye,
hol az Istent színről színre látják ; pokol országa, az
clkárliozoltak helye; természet országa, t. i. a földön
létező mindenféle testek öszvcségc, honnan: állatok
országa, növények országa, ásványok országa.

Hogy ezen szó az őr gyökből és szag képzőből
alakult, nem kételkedhetni benne; a szag csangós han-
goztatással ara-, a közönséges ság, mely megvan a
jószág szóban is jóság helyett. Mi az őr gyök értel-
mét illeti, arra nézve kétféle vélcménynycl lehetünk.
Ha alapfogalomul azt vcszszük, hogy az ország bizo-
nyos földkerületet jelent, úgy az őr azon gyökökkel,
és származékokkal rokonítható, melyek kört, kerüle-
tet jelentenek, mi szerént ország annyi volna, mint
kSrség, fűid, kerület, valamint az orgovány a láthatár
által alakított kerek, sík földet jelent; ily viszony
létezik a tót kraj (kör), és krajna (ország) között. A
mongol nyelvben is az egyező gyökü őrön környék,
é» ország. Ha pedig alapfogalomul azt vcszszük, hogy
a polgári értelmű ország bizonyos földön uralkodást
jelent, úgy annyi volna, mint ur-szág, régiesen : vru-
szág, azaz: ur-ság, pl. magyarok ursága, azon fold,
melyen a magyarok uralkodnak.

ORSZÁGALKOTMÁNY, (ország-alkotmány)
ősz. fű. Általán azon u cgállapított polgári intézmé-
nyek öszvcge, melyek a törvényhozó, végrehajtó, és
igazgató államszervezetet teszik. Ez értelemben min-
den országnak van saját alkotmánya, mennyiben bi-
zonyos törvények, és kormányszabályok szcrént igaz-
gattatik. Szorosb ért. az illető fejedelem ed nemzet
közt kötött szerződések öszvege, melyeknél fogva a
törvényhozási, végrehajtási, és igazgatási hatalmat
többé-kevcsbbé közösen gyakorolják. Ez értelemben
az önurasági, vagy kéuyuri kormány alatt nincs or-
szágalkotmány. (Coustitutio).

ORSZÁGÁRULÁS, (ország-árulás) ősz. fn. Ki
az országot ennek ellensége hatalmába ejteni törek-
szik. V. ö. ORSZÁGÁRULÓ.

ORSZÁGÁHULÓ, (ország-áruló) ősz. fn. Oly
polgára az országnak, ki gyalázatos módon, rejtélyes
utakon oda működik, hogy saját hazájának jogait,
szabadságait egy harmadik által elnyomassa, pl. ki

az ország ellenségeivel czimborál, ki háború alatt az
ellenfélnek kém gyanánt szolgál, stb.

ORSZÁGÁSZ, (or-szág-ász) fn.tt orttágán-t, Ü>.
—öt. Aki, akár elméletileg, akár gyakorlatilag, or-
szágot érdeklő ügyekkel foglalkodik.

ORSZÁGÁSZAT, (or-szág-ász-at) fn. tt orttd-
gászat-ot. Ismeretek rendszere, mely azt tanítja, mi-
képen lehet egy vagy több országot vagy álladalmat
úgy alakítói s kormányozni, hogy társadalmi rendel-
tetéseknek lehető legjobban megfeleljenek.

ORSZÁGBÁRÓ, 1. ZÁSZLÓSUK.
ORSZÁGBELI, (ország-béli) öss. mn. Bizonyos

országban levő, vagy onnan való, azt illető, arra vo-
natkozó Btb. Sok országleli népek. Magyarortság-
leli lakotok.

ORSZÁGBÍRÓ, (ország-bíró) ősz. fii. Hazánk-
ban a világi főméltóságok között az ország nádora
után levő személy, az ország egyik zászlós ura, a
kir. főtörvényszéknek (a nádor után) másod elnöke,
s régebben az országgyűlésen a nádor vagy helytartó
távollétében a főrendi táblán és a vegyes ülésben
szintén elnökölt. Mai törvény szerént a főrendi tábla
elnökének kinevezése a fejedelmet illeti.

ORSZÁGBÍRÓI, (ország-bírói) ősz. mn. Ország-
birót illető, arra vonatkozó, arról nevezett, ahhoz tar-
tozó. Országbírói méltóság, hivatal. Országbírói itélS-
metter. Orttágbirói iroda.

ORSZÁGDÚLÓ, v. —DÚLÓ, (ország-dúló)
ősz. mn. és fn. Az országot pusztító, az ország jólé-
tét felforgató.

ORSZÁGFEJEDELMI, (ország-fejedelmi) öez.
mn. L. FEJEDELMI. Az .ország' szóval öszvetétel
fölösleges, melyet olyan fordító csúsztatott nyelvűnk-
be a német nyelv után, ki a magyar ,fejedelem* mai
értelmét nem ismerte, mely mindig annyit tesz, mint
a német ,Landesfürst'; tehát ,fejedelmi' már magá-
ban ám. jlandesíürstlicli.'

ORSZÁGFÖ, ORSZÁGFÖNÖK, (országf5-v.
— főnök) ősz. fn. Szószerénti fordítása a ,Landes-
chcf v. ,Landesoberhaupt' idegen szóknak, ám. feje-
delem, vagy_ köztársaságokban az elnök is.

ORSZÁGFUTÓ, (ország-futó) ősz. ín. Csavargó,
kinek bizonyos lakhelye nincsen, kinek, mint mon-
dani szokás, se országa, se hazája, országkerülő, tó-
tosan: pribék. Szelídebb ért hazájából bizonyos pol-
gári bűnért menekült, bujdosó.

ORSZÁGGAZDASÁG, (ország-gazdaság) ön.
fn. Elméleti tanok rendszere, mely azt adja elé, mi-
képen kell az országot vagy országokat úgy kormá-
nyozni, hogy ezek általában a lehető legmagasabb
jólétet élvezhessék.

ORSZÁGGYŰLÉS, v. —GYŰLÉS, (ország-
gyűlés) ősz. fn. Az ország képviselőinek, és előkelői-
nek öszvejövetcle a végett, hogy az illető ország al-
kotmányának értelmében a köz ügyek fölött tanács-
kozzanak, új törvényeket alkossanak stb.

ORSZÁGGYŰLÉSI, v. - GYŰLÉSI, (ország-
gyűlési) ősz. mn. Az országgyűlést illető, arra vonat-
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kősó, oda tartozó. Országgyűlési terem. Országgyűlési
irományok. Országgyűlési követek vagy képviselők,
JVrendek.

ORSZÁGHÁBORGATÓ, (ország-háborgató) ösa.
fa. Személy, ki törvénytelen utakon módokon az őr-
eiig lakosait a fennálló tőrvények, illetőleg felsőség
ellen izgatja, a rendet, békét, csendet, vagyon- és
személybiztonságot zavarja, stb.

ORSZÁGHÁZ, (ország-ház) ősz. fn. Nyilvános
épület, melyben az ország képviselői tanácskozás vé-
gett öszvegyülnek, vagy melyben az országigazgatási,
vagy igazságszolgáltatási hivatalok székelnek, és
üléseket tartanak.

ORSZÁGI, (or-szág-i) mn. tt. országi-t, tb.
—ok. Csak az illető népnek, vagy helynek nevével
öszvetéve haeználtatik, s ám. azon országból való,
otűakó, onnan eredő, azt illető, arra vonatkozó. Ma-
gyarországi borok, erdélyországi lovak, franeziaországi
gyárak, stb.

ORSZÁG1GAZGATÁS (ország-igazgatás) ősz.
fn. Az ország köz ügyeinek vezetése, az e végre
megbízott hatóságok által.

ORSZÁGISME, (ország-isme) ősz. fn. Általán
ismeretek ő.szvege valamely országról, mind főldirati,
mind népirati, népszokás!, mind államtani tekin-
tetben.

ORSZÁGISMERET, (ország-ismeret) lásd OR-
SZÁGISME.

ORSZÁGJOG, (ország-jog) ősz. fn. Az ország-
nak, mint állami testületnek bizonyos szerződés által
megállapított joga az illető fejedelem, vagy ország-
főnök irányában.

ORSZÁGKERÜLÖ, (ország-kerülő) ősz. fn.
Hazátlannl ide-oda csavargó ember; különösen : alat-
tomban majd itt, majd ott lappangó, bujdosó.

ORSZÁGKORMÁNY, (ország-kormány) ősz.
fn. Felsőségi hatalom, melynél fogva egy vagy töb-
ben az országnak, mint állami társadalomnak köz
ügyeit igazgatják. Továbbá azon testület, mely ma-
gában az öszves kormányzókat, kormányférfiakat
egyesíti, kormányszék.

ORSZÁGL, régies Írásmóddal ám. országol;
1. ezt

ORSZÁGLAKÓ, (ország-lakó) ősz. fn. Bizonyos
országnak polgára, különböztetésUl az idegentől, jö-
vevénytől, külfölditől, ki ma itt van, holnap megy.

ORSZÁGLÁR, (or-szág-ol-ár) fn. tt. országlár-t,
tb. — ok, harm. szr. —a. L. KORMÁNYNOK, MI-
NISZTER. Az utóbbiak kifejezésére nem egészen al-
kalmas, mert az országidé a fejedelmet illeti, a mi-
niszterek csak kormányoznak.

ORSZÁGLÁS, (or-szág-ol-ás) fn. tt. országlás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Valamely országnak leg-
felsőbb, pl. császári, királyi, fejedelmi hatalommal
való igazgatása. V. ö. ORSZÁGOL.

ORSZÁGLÁSZ, (or-szág-ol-ász) fn. tt. orszáy-
t, tb. —ok. L. ORSZÁGÁSZ.
ORSZÁGLAT, (or-s/ág-ol-at) fn. tt. orsság-

lat-ot, harm. szr. —a, v. —ja. Országlás elvont ér-
telemben. „Nem akarjuk ennek országlatját." (Mün-
cheni codex). Különösen ám. országászat; 1. ezt

ORSZÁGLATI, (or-ízág-ol-at-i) mn. tt. ország-
lati-t, tb. —ak. Országlatra vonatkozó.

ORSZÁGLÓ, (or-szág-ol-ó) mn. tt. orttagU-t.
Ki valamely országot felség! hatalommal és czimmel
felruházva igazgat. Országié fejedelmek, herczegek.EA-
lönösen mint főnév jelent felséget.

ORSZÁGLÓSZÉK, (országló-szék) ősz. fn. L.
KORMÁNYSZÉK.

ORSZÁGNAGY, (ország-nagy) ősz. fn. A ma-
gyar alkotmányban ám. mágnás, vagyis főszárma-
zatu, vagy rangú személy, ki az országgyűléseken a
felső táblának tagja. Az országnagyok testületileg
véve főrendek. Születésüknél fogva ornzágnagyok a
herczegek , grófok, bárók. Egyházi főrangjaiknál
fogva az érsekek, püspökök, stb. Világi fő hivata-
luknál fogva: nádor, országbíró s többi zászlósurak,
főispánok, stb.

ORSZÁGNOK, (or-szág-nok) fű. tt. ország-
nok-ot. Némelyek által használt szó az idegen .dip-
lomát' kifejezésére.

ORSZÁGOL, (or-szág-ol) önh. m. országost, v.
orstágl-ott, htn. —ni v. országlani. Felségi, fejedelmi
hatalommal és czimmel uralkodik bizonyos ország,
illetőleg polgári állam fölött (Regnare). „És úr isten
országi ő rajtok." Bécsi cod. (Micheas IV.). „Na-
buhodonozor Assiriosoknak királa, ki országi vala
Ninivének nagy városában." U. o. (Judith L).

„Most Buda országol, (mert ő vala közbül)
Atyja örökségén három fia közzül."

Arany. (Buda halála).
„Onnan Buda nyáját őrzi vala békén,

Szelíden országol hunok erős népén."
Ugyanaz.

ORSZÁGOS, (or-szág-08) mn. tt. országos-t, v.
— át, tb. —ak. l) Egész országra, vagy annak na-
gyobb részére kiterjedő. Országot hatalom, Örvény,
rendelet, parancs. Országos háború, (hség, dögvén.
Országos esS, országos kárcsapás. Országos gond. Or-
szágos vásár, melyben az egész ország kereskedői,
kézmívesei szabadon üzérkedhetnek, árulhatnak. Or-
szágos kocsis, ki országszerte fuvaroz. 2) Az egész
ország előtt ismeretes, különösen becstelen, erkölcs-
telen oldalról tekintve. Országos csaló, gazember, zsi-
vány, tolvaj, ezimbora, czinkos. Országos szégyen,
gyalázat.

ORSZÁGOSAN, (őr szág-os-an) ih. Ország-
szerte ; az országot képviselve.

OR8ZÁGOSDIVATÚ , (országos-divata) ősz.
mn. Ami országszerte divatban, szokásban van, külö-
nösen viseletet illetőleg. Országosdivatú nemzeti Öl-
tözet.

ORSZÁGOSÍT, (or-szág-os-ít)r éth. m. oraá-
gostí-ott, htn —ni, v. ani. L. POLGÁROSÍT.

ORSZÁGOSUL, (or-szág-os-úl) önh. m. Orszá-
gosul-t. L. POLQÁROSÚL.
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ORSZÁGRAJZ, (ország-rajz) 1. ORSZÁGISME.
ORSZÁGRENDÉK, (orazág-rendék) ősz. többes

fn. Azon személyek, kik az illető ország alkotmánya
szerént az országgyűlés felsőházának tagjai, öszve-
sen véve.

ORSZÁGRONTÓ, (ország-rontó) ősz. mn. Álla-
Ián, az ország javát, boldogságát, a személy- és va-
gyonbiztonságot veszélyeztető; a nemzetnek, nép-
nek erkölcseit megvesztegető, elkorcsosító. Ornág-
rontó látadátok, forradalmak.

ORSZÁGSERELÉM, (ország-sérelem) ősz. fa.
Általán, minden sérelem, melyet valamely országon
rendkívüli, és törvénytelen terhek ejtenek. Különö-
sen alkotmányos országban, a szerződésileg megálla-
pított jogok és szabadságok megsértése, a végre-
hajtó főhatóság által.

ORSZÁGSZÉL, (ország-szél) ősz. fn. Azon ha-
tárvonalak, melyek egyik országot a másiktól elvá-
lasztják.

ORSZÁG SZERINT, 1. ORSZÁGOSAN.
ORSZÁGSZERTE, (ország-szerte) ősz. ih. Az

illető országnak egész területén, mindenfelé; vala-
mennyi lakosai között az országnak. Orttdgtterte dü-
höngő dögvétz, uralkodó tttöuég. Orttágtterte elterjedt
Mr. Orttdgtterte kihirdetni az új törvényeket.

ORSZÁGTAN, (ország-tan) ősz. fn. Elméleti és
gyakorlati tan az országok alkotmányáról stb.

ORSZÁGTANÁCS, (ország-tanács) ősz. fn.
Széles ért. az ország ügyeit intéző tanács. Különösen
a fejedelem vagy országfő személye körül működő,
s a fontosabb államfigyekben tanácsadás végett
megkérdeztetni szokott államtanácsosok testülete.
Ha valamely állam több országból áll, különböző
lehet tőle a birodalmi tanács.

ORSZÁGTANÁCSNOK, v. —TANÁCSOS,
(ország-tanácsnok, v. —tanácsos) ősz. fn. Ország-
vagy államtanács tagja. Különböző lehet tőle a biro-
dalmi tanácsos. V. ö. ORSZÁGTANÁCS.

ORSZÁGTÖRVÉNY, (ország-törvény) ősz. fn.
Általán, törvény, mely az ország minden polgárait
kötelezi. Különösen : alkotmányos országban a feje-
delem és nemzet képviselői által köz egyezéssel al-
kotott, s az egész országot illető törvény. Ha vala-
mely állam több országból áll, különböző lehet tőle
a birodalmi törvény.

ORSZÁGTUDOMÁNY, (ország-tudomány) ősz.
fn. Rendszerbe foglalt ismeretek, az országnak, mint
polgári államnak a lehető legczélszerübb alkatáról
és bölcs igazgatási módjairól.

ORSZÁGUL, (or-szág-ul) ih. Országgyűlésben,
mint az országnak képviselői. 0 feltégének orttágul
gyűlésünkben meg it kVttöntUk. (Korponai ország-
gyűlés). f

ORSZÁGÚT, (ország-út) ősz. fn. Szélesbre sza-
bott, némi gonddal készített, pl. töltött, kirakott, s
az ország nevezetesebb helyeit, városait, postaállo-
másait stb. öszvekötö üt, különbőztetésfil a közleke-
dési utaktól, melyek a szomszéd helyeket kötik öszve.

Régentcn : hódút. Régibb át orttágúlnál. (Km.). Né-
hutt így nevezik a tiszta csillagos égea látszó, milli-
árdnyi csillagokból álló fehérséget, mely szokottab-
ban tejút, a székelyeknél: hadak útja.

ORSZÁGÜGY, (ország-ttgy) ősz. fn. Az ország-
nak köz javát, boldogságát illető ügy, különböztetó-
sül a magán ügytől; másképen : orttdgot ügy.

ORSZÁGVESZTŐ, (ország-vésztő) ősz. fn. L.
ORSZÁGRONTÓ.

ORSZAK, v. ORRSZAK, (or-szak, v. orr-szak)
ősz. fn. A szán orrához tartozó részek, annak élő-
része. Vonó ornak, mely az eplényből előnyalik, s
az ökörrudat akasztják bele; kerent orstak, mely a
szán szárnyait egybefoglalja, s a lovak kisefáját kö-
tik rá. Más kiejtéssel: ontok.

ORSZÉR, (orsz-ér) ősz. fn. A véna. banlion
után nevezik a boncztudósok a karnak legnevezete-
sebb vérér-törzsét, mely a kézháton levő vérére*
hálóból ered, az alkaron negyed körrésznyi fordulat
után emelkedik a felkar belső oldalához, s azon to-
vább haladva a hónaly üregébe ér. Helyesebb volna:
királyér. V. ö. ORSZK1GYÓ.

ORSZKIGYÓ, (orsz-kigyó, mintha volna: or-
szágló kígyó) ősz. fn. Afrikai mérgei kígyó, melynek
fejét koronához hasonló búb ékesíti, honnan a görög
gbasiliskos' neve, mely szerént helyesebben királykí-
jryrf-nak nevezhetnők.

ORSZOK, 1. ORSZAK.
ŐRT, (1), (or-t) áth. m. ort-olt, pár. —«, htn.

—ni, v. —ani. Tájdivatosan ám. a szokottabb irt,
honnan ortókapa Gömörben, Tornában ám. irtókapa.
L. OROT, IRT.

ŐRT, (2), fn. tt. ort-ol. Kriza J. szerént a szé-
kelyeknél egy őrt rák ám. 25 rák. Molnár A. éa
Szabó D. szerént forintnak vagy tallérnak negyed
része. Talán a székelyek a szászoktól vették át, mi-
vel Adelung írja, hogy ,Ort' számos német nyelvjá-
rásban valamely mérték negyed részét jelenti; tehát
25 is 100-nak egy negyed részét tenné.

ORTAHÁZ, falu Szála m.; helyr. Ortahdt-ra,
—ön, —ról.

ORTÁLY, fn. tt. ortály-t, tb. —öt, harm. asr.
—a. Holtai szerént ám. tanácsi határozat, ítélet.
„ Nem sok tanács után kihozák az ortdlyt az uraknak
tanácsából, hogy Hunyadi Mátyást választották volna
magyar királyly4." (Krónika 2. dar. 7. L). Ez érte-
lemben, úgy látszik, nem egyéb, mint a magyarított
német Urtheil. Azonban ortdlyot és ortdlyotát szár-
mazékai túl a Dunán jelentenek perlekedést, zsörtö-
lődést, goromba visszafelelgetést, tehát zörgöbörgő
beszédet, mely értelemben őr gyöke az erős hang-
utánzók közé, milyenek: ordít,őrdtíot,húrogat,perel,
ztörttfl, sorozható.

ORTÁLYOZ, (ortályoz) önh. m. ortdlyoe-tam,
l — tál, — ott, pár. —s. Pörlekedik, zsörtölődik, go-
1 rombán visszafclelgct. V. ö, ORTÁLY.
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ORTALYOZÁS, (ortály-oz-ás) fn. tt. oríályo-
gás-t, tb. —öt, harm. szr. —a. Perlekedés, zsörtölő-
dés, szóbeli veszekedés , erősebb lármával történő
feleselgetés.

ORTANYA, (or-tanya) ősz. fn. Orvok, tolvajok
rejtekhelye, orbarlang, orféezek.

ORTÁS, (or-t-ás) 1. IRTAs.
ORTÓ, puszta Ung m.; helyr. Orló-ra, —n,

—ról.
ORTÓKAPA, (ortó-kapa) ősz. fő. Kapaféle

erős, élea eszköz, melylyel a vastagabb növények,
nevezetesen fák gyökereit kiirtják; máskép \ irtó-
kapa.

ORTOVANY, (or-t-o-vány) 1. OROTVANY.
ORV, (or-v) fn. tt. orv-ot. Jelentését illetőleg

1. ŐR, fn. Minthogy ezen név cselekvésre vonatkozik,
s ám. lopó, ragadó : innen hasonlat szerént valószínű,
hogy eredetileg igenév, azaz: részesülő az elavult őr
igétől, mint a nyelő, Vív a nyel és öl gyököktől, tehát
elemezve : or-ó, or-u, orv.

ORVADÁSZ, (or-vadász) ősz. fn. Személy, ki
tilos helyeken vadász.

ORV ÁLLAT, (orv-állat) ősz. fn. Altalán min-
den állat, mely más állatokra les, és azokat, ha szerét
ejtheti, megöli, hogy velők táplálkozzék, különösen
a négylábú fenevadak, pl. orozlán, tigris, farkas.
Másokat osztályneveikről szokás híni, pl. ormadár,
orhal.

ORV ÁS, a székely tájszólásban ám. orvos;
1. ezt

ORV1RAT, (orv-irat) ősz. fn. írói orzásból ere-
dett mű. (Plágium). V. ö. ORVIRÓ.

ORVIRÓ, (orv-iró) ősz. fn. író, ki más Írónak
észmüveit kiírja, és saját szüleménye gyanánt nyil-
vánítja, midőn a forrást, melyből merítette volt, el-
hallgatja. (Plagiarius).

ORVKÖRÖM, (orv-köröm) 1. ORKÖRÖM.

ORVMADÁR, (orv-madár) 1. ORMADÁR.

ORVOS, (or-v-os = ir-v-os) fn. tt. orvo»-t, tb.
— öt, harm. szr. —a. Széles ért. személy, ki az ál-
latok, különösen emberek betegségeit gyógyítja. Ku-
nuuoló orvot; paraszt, orvos, atttony orvot, azaz:
gyógyító paraszt, vagy nőszemély. Szorosb ért. sze-
mély, ki az állati, különösen • emberi test ép és bete-
gen állapotainak ismeretében tudományosan képezte
magát, valamint abban is, mikép kelljen bizonyos
betegségeket kellő szerek által elhárítani, s a szen-
vedőket egészséges állapotba visszaállítani. Oklevelet
orvot. Szemorvos, fogorvot, seborvos. Állatorvos, ló-
orvos. Udvari orvos, megyei, városi, kórháti orvos.
Beteg vigasztalja a* orvost (km.), kétértelmű beszéd.
A kegyes orvosnak pokol a helye. (Km.). E jó haug-
zatu szó helyett újabb időben a nydlós gyógyász-t
ajánlották némelyek, de ez, mint látszik, nem életre
való. Atv. ért. akármiféle bajnak, különösen erkölcsi,
szellemi romlásnak, vésznek elhárítója. Lelki orvos,

gyónta tó atya, ki a bűnösnek romlott erkölcsi álla-
potát szoros vizsgálat alá veszi, s azt megjavítani
törekszik.

Mi az orvot szónak eredetét illeti, nem alapta-
lan azon vélemény, mely szerént gyöke a kenőcsöt
jelentő t'r, melyből az ir-d, ir-u, ir-v származékok fo-
kozatán fejlődött ki az irv-ot, s hang változattal orvos,
mint: irt őrt, irtókapa ortókapa, irotoány orotoány.
Tudniillik a legrégibb gyógyításmód a gyógyszerek
külső alkalmazásában, nevezetesen keuegetésekben
állott, mi maiglan népünknél kitfinőleg szokásban
van, nemcsak külső, hanem belső bajok, pl. gyomor-
bajok, csömörlések ellen is.

ORVOSBOR, (orvos-bor) ősz. fn. Bor, melyet
az orvos gyógyszerül ajánl a betegnek, vagy, melyet
bizonyos gyógyszerek készítéséhez használnak.

ORVOSDOCTOR, 1. ORVOSTUDOR.
ORVOSFÜ, (orvos-fü) ősz. fn. L. GYÓGYFÜ.
ORVOSI, (or-v-os-i) mn. tt. orvosi-t, tb. —ok.

Orvost illető; orvostól származó; ahhoz tartozó;
arra vonatkozó. Orvon kötelesség. Orvosi bizonyítvány,
tanács, tilalom, rendelet. Orvosi szer.

ORVOSITAL, (orvos-ital) ősz. fn. Hig gyógy-
szer, melyet orvosi rendelet szerént kisebb-nagyobb
adagokban, s időnként innia kell a betegnek, gyógy-
ital.

ORVOSKOVÁCS, (orvos-kovács) ősz. fii. Állat-,
különösen lógyógyításboz értő s azt gyakorló kovács.

ORVOSLÁS, (or-v-os-ol-ás) fn. tt. orvoslás-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Altalán működés, melynél
fogva a beteget bizonyos szerek, vagy mód által
gyógyítják. Orvoslat alatt lenni. Szegények, kórházi
betegek orvoslásával foglalkodni.

ORVOSLAT, (or-v-os-ol-at) fn. tt. orvoslaí-ot,
harm. szr. —a. Végrehajtott orvoslás, az orvosi el-
járásnak sikeres, vagy sikeretlen eredménye. Peror-
voslat az alsóbb birói határozat ellen, mintegy ennek
megorvoslása végett felsőbb biróra történt hivat-
kozás.

ORVOSNÖVENDÉK, (orvos-növendék) ősz. fn.
Orvosi tudományokat hallgató, vagy tanuló.

ORVOSOL, (or-v-os-ol) áth. m. orvosol-t, vagy
orvoslóit, htn. —ni, v. orvoslani. A beteget, vagy
betegséget bizonyos szer, eszköz, vagy mód által
gyógyítja. Orvositalok, labdacsok, porok, kenőcsük,
fürdők, delejezés, vülanyozát által orvosolni. Átv. ért.
erkölcsi, szellemi, lelki bajokat, romlásokat szüntet,
panaszra valamely jogsérelmet elhárít. „Ahhoz, hogy
a szólás szabadsagán ejtett sérelmek csupán kegye-
lemből orvosoltassanak, nem járulhatok." Palóczy
László. (Országgyűlési beszéd 1839. július 3).

ORVOSOLHATATLAN, ORVOSOLHATLAN,
(or-v-os-ol-hat-(atjlan) mn. tt. orvotolhatatlan-t, tb.
— ok. Amit, illetőleg akit meggyógyítani nem lehet,
elkerülhetetlenül vésznek, romlásnak indult. Atv.
ért. erkölcsileg lelkileg, szellemileg javíthatatlan.
Határozóként ám. orvosolhatlanul, oly módon, vagy
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állapotban . midőn valakit, vagy valamit orvosolni
nem lehet.

ORVOSOLHATATLANSÁG, ORVOSOLHAT-
LANSÁQ, (or-v-o8-ol-hat-[at]lan-sag) fn. tt. orvosol-
katatlanság-ot. Orvosolhatatlan állapot.

ORVOSOLHATÓ, (or-v-os-ol-hat-ó) mn. tt. őr-
vosolhatá-t. Amit, illetőleg akit meg lehet gyógyítani.
Orvosolható sebek, ISrések. Átv. ért. erkölcsileg, szel-
lemileg javítható, helyrehozható. Orvosolható vissza-
élések, kihágások.

ORVOSOLHATÓLAG, (or-v-os-ol-hat-ó-lag) ih.
Orvosolható módon.

ORVOSPOR, (orvos-por) ősz. fn. Porrá zúzott
alakban rendelt és használt gyógyszer, gyógypor.

ORVOSSÁG, (or-v-os-ság) fn. tt. orvos»ág-ot,
barm. szr. —a. Általán : minden szer az állati, nö-
vényi, vagy ásványi országból, mely akár a rendsze-
res orvostudomány, akár az avatlanok véleménye
szerént betegségek gyógyítására alkalmasnak tárta-
tik. Fűben, fában adta Isten át orvosságot. (Km.).
Halál ellen nincs orvosság. (Km.). Átv. ért. czélszcrü
intézkedés, eszköz bizonyos erkölcsi bajok elhárítá-
séra.

ORVOSSÁGOS, (or-v-os-ság-os) mn. tt. orvos-
ságos-t, v. —át, tb. —ak. Orvosságokkal bővelkedő,
vagy, miben orvosságot tartanak. Orvosságot kamara.
Orvosságot üveg, tzelencte.

ORVOSSÁGSZAG, (orvosság-szag) ősz. fn. Az
orvosszerek sajátnemü szaga, patikaszag.

ORVOSSEGÉD, (orvos-segéd) ősz. fh. Orvosi
tudományokat vég/ett i f jú , ki valamely nyilvános
gyógyintézetben vagy orvosi tanodában a főorvos
vagy tanító mellett segédkép működik. (Assistensj.

ORVOSSZER, (orvos-szer) ősz. fh. L. GYÓGY-
SZER.

ORVOSTANÁR, (orvos-tanár) ősz. fn. Tanár,
ki egy vagy több orvosi tanból nyilvános eléadáso-
kat tart.

ORVOSTANULÓ, (orvos-tanuló) ősz. fn. Ki az
orvosi rendszeres tudományokban, mint egyetemi
vagy főtanodat hallgató képezi magát.

ORVOSTUDOMÁNY, (orvos-tudomány) ősz. fn.
Széles ért. azon tudományok, én tanok öszvege, me-
lyek közvetlenül vagy közvetőleg az állati, neveze-
tesen emberi betegségek alapos ismeretére, s gyógyí-
tására vonatkoznak, milyenek különösen: boncttan,
növénytan, gyógyszertan, kártan, a szoros ért. vett
gyógytan stb.

ORVOSTUDOMÁNYI, (orvos tudományi) Ősz.
mn. Orvostudományt illető, arra vonatkozó. Orvottu-
dományi könyvek, értekezések.

ORVOSTUDOR, (orvos-tudor) ősz. fn. Személy,
ki jártasságát az orvosi tudományokban szigorú vizs-
gálatok által az illető orvosi kar előtt kimutatta, s
annak bizonyítványául hiteles oklevéllel ellátva az
orvosok testületébe igtattatott.

ORZ, 1. OROZ.

ORZÁS, (or-oz-ás) fn. tt ortát-t, tb. —ok,
harm. szr. —a. Lopás, tolvajlá*. V. ö. OROZ.

ORZÓ, (or-oz-ó) mn. és fn. tt onó-t. Lopó, tol-
vaj, ragadozó.

ŐRZÖTT, (or-oz-ott) mn. tt. ortoU-at. Amit el-
loptak ; alattomban eltulajdonított. Onott játtágból
élő tolvajok. V. ö. OROZ.

— OS, (l), melléknév-képző, hangrendileg: ás,
és, és, ős, pl. bot-os, ház-as, lép-es, stém-és, bSr-St, L
—ÁS, melléknévképző.

— OS, (2), gyakorlatos igeképző, vékonyhan-
gon : és, és, ős, pl. fut-os, tap-os, ktr-es, rep-és,
csip-d-és, öl-d-ös; 1. —ÉS, (2), igeképző.

OS, hangutánzó gyöke ötön, osont és o»tor szók'
nak és származékaiknak. Rokon hús gyökkel (husáng
szóban), és a megfordított su \. suh gyökkel (suhan,
suhog, suhtí stb. szókban); v. ö. OSON, OSONT.

ÓSDI, 1. OSON alatt.
OSDOLA, erdélyi falu Kezdi sz.; helyr. Osdo-

lá-ra, —n, —rál.
OSGYÁN, falu Göinör m.; helyr. Osgyán-ba,

— bán, —ból.
OSIKÓ, falu Sáros m.; helyr. Osikó-ra, —n,

— rál.
OSKERDA, falu Trencsin m.; helyr. Oskrrdá-

ra, —n, —ról.
OSKOLA; OSKOLAHÁZ; OSKOLAI; OSKO-

LAMESTER; OSKOLAPÉNZ; OSKOLÁS stb. L.
ISKOLA, ISKOLAHÁZ stb.

OSON, (os-ou) önh. m. oson-t. Suttonban, é*
sietve távozik vagy megy valahová. Élünk ez igével,
midőn valakiről azt akarjuk jelenteni, hogy féltében,
titkolódzva be-, vagy ki-, vagy ellopódzik, elillan, el-
surran. A tolvaj étzrevevén, hogy nyomában vannak,
elosont. Anélkül, hogy észrevették volna, kiosont a hát-
ból. Kemenesalján ám. bivatlanul valahová megy.
Utána oson v. osont, Pápa vidékén ám. leskel&dve
utána megy.

Azon igék osztályába tartozik, melyekben alap-
fogalom a távozás, és gyökhang a sebes menést
utánzó suhogüs, vagyis su si hang, milyenek: suhan,
surran, siet, suttyón, sonfordál, melyek mind sebes,
és suttogással járó mozgásra vonatkoznak. Tiszta
gyöke ős, melyből még divatban van a tréfás paran-
csoló mód második személye ósdi v. usdi, acaz : ÓM
te, üss te ! mint hajdi ám. haj te t iszkurdi ám. iszkódj
te! Csagataj nyelven is ucs-mak ám. mozogni, sietni,
s törökül ám. elrepülni, melyben, mint tudjuk, a mól:
csak a határtalan mód ragja = ni. Az ön tehát, úgy
látszik, a magyar igében csak hangzatosság végett
járult hozzája. A török uosum származék már főnév
s ám. repülés.

OSONÁS, (os-on-ás) fn. tt osonás-t, tb. —öt
Suttonban és sietve távozás. Be-, el-, kiotonás. V. 6.
OSON.

OSONT, (os-on-t) önh. m. öt ont-ott, pár. —s,
htn. —ni, v. —a*>t. Jelentésére ám. oson ; a < ctak
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toldalék, mint: illan Mant, kukkon kukkant, horkan
horkant azokban. „A fejedelem második fia eloson t-
ván Bécsből .... tegnap előtt ide érkezett.1' (Mikes
Kelemen törökországi levelei). Simái Kristófnál és
Szabó Dávidnál ussant, ussint is.

OSONTÁS, (os-on-t-áe) 1. OSONÁS.
— ŐST, (os-t) ősz. határzói képző; vékony

hangon: est, est, Sst; a régieknél gyakran eléjön, pl.
batorsagost a Nádor-codexben ám. bátonágosan;
kögyelmr^t Benigna asszony imakönyvében ám. ke-
gyelmesen stb. hasonlók a mai ,örömest' szóhoz. L.
— AST.

OSTÁBLA, (ősz-tábla?) ősz. fn. tt. o»táblá-t.
Hatvannégy koczkára osztott tábla, s talán innen a
neve: oszt-tábla = ősz-tábla = os-tábla, melyen
két személy, mindegyik tizenkét vagy tizenöt csont-,
vagy fakarikával játszik. Gyarmathi Sámuel ,ossea
tabula' latin szókból alakultnak véli, melyek csont-
táblát jelentenek. Törökül: tavla.

OSTÁBLAJÁTÉK, (ostábla-játék) ősz. fn. Já-
ték neme két személy között, melyet ostáblán játsza-
nak. V. ö. OSTÁBLA.

OSTÁBLAKARIKA, (ostábla-karika) ősz. fn.
Karikák, fából vagy csontból, melyekkel az oatáblán
játszani szoktak. V. ö. OSTÁBLA.

OSTÁBLÁZ, (ostábla-az) önh. m. ostáblát-tam,
—tál, —ott, pár. —t. Ostáblán játszik.

OSTÁBLÁZÁS, (ostábla-az-ás) fn. tt. ostábUt'
tás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Ostáblán való játszás.

OSTFI-ASSZONYFA, falu Vas m.; helyr.
—Asttonyfá-ra, —», —ról.

OSTOBA, mn. tt. ostobd-t. Természeténél fogva
tompa eszü, ki nehezen tanul, kinek felfogó tehet-
sége nincsen. Az ostoba embert hiába tanítod. Oly os-
toba, hogy a Miatyánkot tem bírja megtanulni. Ottóba,
mint a Iád. 2) Szélesb ért tudatlan, műveletlen. Ot-
tóba falvsi kukkó, ostoba paraszt. Eszmüre, beszédre,
cselekedetre vonatkozólag ám. sfiletlen , esztelen,
ügyetlen. Ostoba gondolat, dütíds, bestéd, tréfa. Osto-
ba cselekedet, eljárás. Valószínűleg a latin stupidtts
után magyarított szó.

OSTOBÁLKODÁS, (ostoba-al-kod-ás) fn. tt.
ostobdlkodás-t, tb. —ok. Ostoba módon szólás, vagy
cselekvés. V. ö. OSTOBÁLKODIK.

OSTOBÁLKODIK, (ostoba-al-kod-ik) k. m.
ostobálkod-tam, —tál, —ott. Ostoba módon, tudat-
lanul, ügyetlenül, esztelenül beszél, vagy cselekszik.
V. ö. OSTOBA.

OSTOBÁN, (ostoba-an) ih. 1. OSTOBÁUL.
OSTOBASÁG, (ostoba-ság) fn. tt. ostobaság-ot,

barm. szr. —a. 1) Az észtehetségnek tompasága,
felfogási erőnek hiánya. Ostobasága miatt semmire
sem hasanálhatni öt. 2) Tudatlanság, müveletlenség,
ügyetlenség, melyet valaki bestédében vagy tetteiben
kellő ismeretek, és ügyesség hiányában mutat.

OSTOBÁSKODÁS, (ostoba-as-kod-ás) 1. OSTO-
BÁLKODÁS.

. MAOT SIÓTÍB IV. KÖT.

OSTOBÁSKODIK (osoba-as-kod-ik) l. OSTO-
BÁLKODIK,

OSTOBÁUL, v. OSTOBÁUL, (ostoba-ul) ih.
Ostoba módon; tudatlanul, ügyetlenül, sületienül; a
józan ész szabályai ellen, a kitett czélra épen ellen-
kező eszközöket használva stb. Ostobául beszélni, tré-
fálni. Valamit ostobául intetni, rendezni.

OSTOBÍT, (ostoba-ít) áth. m. ostobtí-ott, pár.
—s, htn. —ni, vagy —ont. Ostobává tesz, butít, a
felfogó tehetséget tompítja.

OSTOBÍTÁS, (ostoba-ít-ás) fn. tt. ostobtíás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Ostobává tevés.

OSTOBÚL, v. OSTOBUL, (ostoba-úl) önh. m.
ostobúl-t. Ostobává lészen, észtebetsége, felfogó ereje
tompul, bntúl.

OSTOBÚLÁS, v. OSTOBULÁS, (ostoba-úl-ás)
fn. tt. ottobúlás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Ostobává
létei.

OSTOR, fn. tt. ostor-t, tb. — ok, harm. szr.
—a. Bizonyos fonadékból álló eszköz, melynek fő
rendeltetése a barmokat hajtani, menésre nógatni,
biztatni, illetőleg ütni. Stijostor, mely Öszvefont szí-
jakból áll; kenderostor, melyet kenderből fontak;
IcSrmön font ostor, különböztetésül a kemény ostor-
tól, melyet kampón fonnak ; KkSrostor, ökröket hajta-
ni való; loostor, melynek,ha az hoszszn gyeplőre fogott
(bakos) négy lóra való, különösen ruhogó a neve; ka-
rikás ostor, a csikósoknál, gulyásoknál, melyet kari-
kákra szedve a nyeregfejre akasztva, vagy nyakba
vetve viselnek. Ostorral suhogatni, pattogatni, csattan-
tam , rittyenteni, durrantani, durrogatni. Ostorral
megvágni, megugratni, megtánetoltatni a lovat. A jó
lónak tábla kell, nem ostor. (Km.). Megszokta át os-
tort, mint a etigány lova. (Km.). Tréfásan képes ki-
fejezéssel : stíj gyártó abrakja. Átv. ért. mint ütő verő
eszköz, jelent csapást, szenvedést, különösen oly
személyt, ki az embereket csapások, kemény bánás-
mód, zsarolások által rettegteti, kínozza. Népek, nem-
tetek ostora. Hitvallási, és hiterkölcsi ért. a bűnöket
sújtó igazságos Istennek büntetése. Isten ostora van
rajtunk. Etele hun királyt a korabeli történetírók Itten
ostorának nevették.

„Nem látod a bosszús egeknek <
Ostorait nyomorult hazádon ? "

Berzsenyi.

Ha e szóban alapfogalomul a hajtást, menésre
nógatást, űzést veszszük; úgy gyöke ős megegyezik
azon igével, melyből az oson származik; mi szerént
az öt gyökből miveltető t képzővel keletkezett őst,
azaz: siettet, siető menésre készt, sürget, mint az
őst, fost, és (ik) gyökökből lett ostt,fostt ejt, (= es-t).
Továbbá a nyelvhasonlat szabályai szerént valószínű,
hogy utóbbi része, vagyis az őr képző nem egyéb,
mint első részének, vagyis ott ige részesülőjének
megnyújtása, ú. m. az ostó (hajtó, űző) részesülőből
kifejlett az ostor, mint fosztó, fosttor (szenvedő érte-
lemben), bojtó bojtor, kötelődző, akadékoskodó, fondó
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fondor, cselfonó , cselszövő, gomdó gomdor göndör,
gOmdS göndör göndör, alb. Tudnivaló, hogy mennyi-
ben a sietést jelentő öt gyök a menőnek suttogását
utánozza, az ostor is végelemzésben, a hangutánzók
közé sorozható, mi az ostor egyik nemében, melyet
suhogó-n»k neveznek, elvitázhatlnnul világos. Az ostor
tájdivatosan, nevezetesen túl a Dunán ustor, vala-
mint oson, osont, ósdi, tájdivatosan: nson, nsotit v.
usint, usdi. Gyfirmathi és Dankovszky a szláv őst-
roha, ostruha szókkal rokonítják, illetőleg ezekből
kölcsönzöttnek vélik, melyeknek sarkantyú (calcar)
és ösztön (stimulus) jelentősök van; de egy az, hogy
bajos megfogni, a magyarban az ostor szónak miért
támadott volna egészen eltérő értelme ; más az, hogy
öcskor v. ucshír a törökben ám. madzag. (Vámbéry).

OSTORADÓ, (ostor-adó) ősz. fn. Egyes sze-
mélyre, vagy egész községre, országra vetett pénz-
beli büntetés, melyet különösen háború alkalmával
szoktak a fold népérc vetni. Szélesb ért. a népet
rendkívül terhelő adóztatás.

OSTORÁNO, fn. tt. o»tordng-ot, hann. szr.
—•ja. Székelyes kiejtéssel ám. a szokottabb istráng,
estráng, mindegyik a német Strang, vagyis latin
strangultim szóra emlékeztet.

OSTORÁSZ, (ostor-ász) fn. tt. őst ár ász-1, tb.
— ok. Vadászok nyelvén, ki a kopókat vadászat alatt
a falkár rendeletei szerént féken tartja. (Bérczy K.).

OSTORCSAPÁS, (ostor-csapás) ősz. fn. Csapás,
melyet az állaton akár nógatásul, akár más okból
ejtenek.

OSTORCSAPÓ, (ostor-csapó) ősz. fh. Vé-
konyabbféle fonadék, leginkább lószőrböl, az ostor
végén, máskép : sugár. Ezt kell érteni, midőn péld.
mondják : ottorhegyre veséik a lovat, azax: a sugárral
megpecBCzeutík.

OSTORCSATTANÁS, (ostor-csattanás) ősz. fn.
Csattanó hang, melyet bizonyos módn csavarintásra
az ostor ad.

OSTORDURRANÁS, (ostor-durranás) ősz. fn.
Erősebb nemű „dnrr" hang, melyet a két kézzel
megcsavar/tolt nagy ökörostor ad.

OSTORFA, (ostor-fa) ősz. fh. 1) A gémes ku-
tak rudja, melyen a vüdör függ, egyszerűen : ostor
(kútostor), vagy mén, v. meny (ostormény). 2) A bá-,
nyákban azon fagépczet, mely által a kiásott ércze-
ket az aknából felhajtják. 3) Hajósok nyelvén ge-
renda, mely a hajóban a bókonytalpakat a fenék
égése hosszában lefoglalja. (Kohlschwinn v. Kohl-
schwein. Kenessey A.).

OSTORHEGY, (ostor-hegy) Ősz. fn. Az ostor-
nak vége, mely rendesen úgynevezett sugárból áll.
Ostorhegyre venni a lovat. Ostorhegygyei megpeczczen-
teni a csíkot. Ostorhegyre hord a ptiska, vadászok
nyelvén azon puskáról mondják, mely a serétet honz-
szant és nem terítve vágja. (Bérczy Károly).

OSTORHÉGYES, (ostor-hegyes) ősz. mn. és
fn. A négyesbe 6s hnsgzii gyeplőre fogott első lovak

közöl a jobb felől menő, máskép : kisefás ; a balról,
vagyis a nyerges előtt járónak neve : gyeplSs.

OSTORINDA, (ostor-inda) ősz. fn. Némely nö-
vény tövéből nőni szokott, s a földön elterülő henge-
res (ostor forma) hajtás, mely a végén legyökereák,
rendszerént még keletkezése évében szárat vagy vi-
rágot hajt; ilyen ostorindája van a tavaszi violának.
(Gönezy Pál).

OSTORINDÁS, (ostor-indás) ősz. mn. Ostorin-
dával ellátott, ostorindát növesztő. Ostorindás növény.
V. ö. OSTORINDA.

OSTORKODÁS, (ostor-kod-ás) fn. tt. osiorko-
dás-t, tb. —ok, hartn. szr. —a. Orcsátlankodás. V.
ö. OSTORKODIK.

OSTORKODIK, (ostor-kod-ik) k. m. ottorkod-
tam, —tál, —ott. Székely tájszólás szerént ám. or-
czátlankodik, szemtelenül viseli magát. Talán a szé-
kelyek az .ostorkodás' alatt eredetileg oly orczátlan-
kodást értettek, melynél fogva valaki, mintegy oitor-
lás, vagyis szemtelen sttrgetés, erőszakolt kérés, zsa-
rolás által gyötör másokat?

OSTORL, (ostor öl) áth. m. ottorl-ott, hta.
— ani, v. ostorol-ni. Régies igealak a köz szokásu
ostoroz értelmében, melyből lett a szintén régies
szenvedő ostorlalik, vagy ostorlattatík. „Mert adatik
pogányoknak, és megkáromlattatik, és megoetorlat-
tatík, és miután megostoroeandják, megölik ötét."
(Münch. cod. Luk. 18.).

OSTORLÁS, (ostor-ol-ás) 1. OSTOROZÁS; é*
v. ö. OSTORL.

OSTORMÉN, v. OSTORMÉNY, (ostor-mén, v.
— meny) ősz. fn. A bangiták neméhez tartozó cserje-
faj ; veszs/eje puha kérgü, bőr tapintatu ; gályái sző-
rösek ; levelei szivded kerekek, ellenesek, furéaiesek.
eresek, alul molyhosak; bogyói előbb veresek,
azután feketék; máskép szintén közuépi néven: o*-
torménfa, iszalag, (mely különbözik azon iszalagtól,
mely a bérese [clematisj egyik faját teszi) ; növény-
tani néven : oslorménbangita. (Vibnrnum lantana. L.).
Sándor István szerént ostornyelü fa. Minthogy a méxy
v. mén nyelet jelent, pl. a kútminy szóban (v. ö.
MÉN, fn. és NYEL, fn.), innen lett az ostormény el-
nevezése, t. i. az ostornyélhez való hasonlattól.

OSTORMÉNBANGITA, (ostor-mén-bangita) L
OSTORMÉN.

OSTORMÉNBOGYÓ, (ostor-mén-bogyó) ösx.
fn. A/ ostorményfának bogyója, mely eleinte vörös,
és midőn megérett, fekete színű.

OSTORMÉNFA, (ostor-mén-fa) lásd OSTOR-
MÉN.

OSTORNYEL, v. OSTORNYÉL, (ostor-nyél, T.
— nyél) ősz. fn. Majd szivos és hajlós ágból, majd
mereven fából álló fogattyú, melyre az ostort kötik,
és melynél fogva tartják, suhogatják. Somfaágból
csinált ostornyel.

OSTOROL, (ostor-ol) áth. m. oslorol-f, v. ottor-
lott: htn. oitoroM, v. osíorlani. L. OSTORL, és OS-
TOROZ.
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OSTOROS, (1), (os-t-or-os) inn. és fa. tt. otlo-
ros-t, v. —aí, tb. —ok, mint fn. —ok. Ostort viselő,
vagy ostorokkal bővelkedő. Ostoron gyerek, ki ostorral
játszik. Ottoros bolt. Különösen miiit főnév jelent kis
bérest, ki a hat vagy nyolcz ökrös öreg béres mel-
lett segédkedik, pl. vele szekeret rak, szánt, az ökrö-
ket legelteti atb. A. Mátyásföldén még ki nem veszett
népmonda szerént Mátyás király, mielőtt az angya-
lok maguk tették volna fejére a koronát, ostoros fiú
volt, mely mondára Mátyásnak nagy népszerűsége
adhatott alkalmat.

OSTOROS, (2), faluk Bonod és Sopron ín.;
helyr. Ottoros-ra, —ön, —ról.

OSTOROZ, (os-t-or-oz) áth. m. osloroz-tam,
—tál, —ott, pár. —*. Ostorral ver, üt, kiuoz, gyö-
tör. 0»torotni a htumi nem akaró barmot. Atv. ért.
mondják Istenről, midó'u az emberekre csapásokat,
szenvedéseket bocsát, nevezetesen ám. büntet. Itten
ottorotta a bünSit, hogy loholjon, ét megtérjen. Éhség-
gel, dSghaláüal, háborúval ostorozza Isten a népeket.

OSTOROZÁS, (os-t-or-oz-ás) fű. tt ottorotát-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által em-
bert, vagy más állatot ostoroznak. V. ö. OSTO-
ROZ.

OSTORPATTANÁS, (ostor-pattanás) ősz. fa.
Pattanó hang, melyet az ügyes kézzel megcsavarí-
tott vastagabbféle ostor ad.

OSTORPATTANTÁS, (ostor-pattautás) ősz. fn.
Cselekvés, mely által eszközli valaki, hogy az ostor
pattanó hangot adjon. Tudniillik a pattantás, mint
cselekvőnév különbözik a pattanástól, mint állapot-
névtől.

OSTORPÉNZ, (ostor-pénz) ősz. fa. Pénz, me-
lyet borravaló fejében a kocsisnak adnak; különö-
sen a postakocsisoknak, vagy elöfogatosoknak a ren-
des vitelbéreu kívül járó, s meghatározatlan díj,
borravaló.

OSTORSUGÁR, (ostor-sugár) ősz. fa. Rendesen
lófarksaőrből készített vékonyabbféle fonadék, me-
lyet az ostor végére kötnek, hogy suhogóbb, egy-
szersmind csapása csipősebb legyen.

OSTORSZÍJ, (ostor-szíj) ősz. fn. Szalagokra
ezeldelt szyak, melyekből a szíjostort fonják.

OSTORTELEK, (ostor-telek) ősz. fn. Azon vé-
kony kötél, vagy zsineg, melylyel az ostort az ostor-
nyelre kötik; mint: bocskortelek, melylyel a bocskort
felkötik. Ebből valószínűen gyaníthatni, hogy ezek-
ben némi hangáttétellel a telek ám. kKtel.

08TORÚ, v. OSTORU, (ostor-ú) rnu. tt. osto-
>ií-t, tb. —k, v. —a/t Ostorforma, ostoralakú.

OSTORVÁGÁS, (ostor-vágás) ősz. fn. Vágás,
csapás, ütés, melyet ostorral ejtenek.

OSTROM, fa. tt ostromo-t, harm. szr. — a.
Hadi műtét, midőn egyik ellenfél tömegesen megro-
hanja a másik félt, mely bizonyos védgát mögött,
gáncsok között, erődben, várban erős állatit vön.

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

„Undok viperafajzatok
Dúlják fel e várt, mely sok ádáz
Ostromokat mosolyogva nézett."

Berzsenyi.

Néha a magyarban csak annyi, mint: megszáll, újabb
hadtani nyelven: táborai, inuen : ostromállapot,
ostromzár. Átv. ért. erkölcsi erőszakoskodás, mely
által valakit sürgetnek, hogy valamire rábírják, hogy
valamit megnyerjenek tőle. Kérelmezők, koldusok ostro-
ma. Továbbá: akármcly erőszakos tolakodás, mely
által bizonyos tömeg valahová bejutni törekszik.
Ostrommal kellett betörni a színházba, oly nagy valu a
tolongás.

E szó nem más, mint a német Sturm, melyből
önhangzó előbocsátásával: ostrom magyar kiejtés-
hez alkalmazkodva módosult; tiszta magyarsággal:
roham, néha: vívás.

OSTROMÁGYÚ, v. —ÁLGYÚ, v. — ÁLGYU,
(ostrom-ágyú, v. —álgyn) ősz. fa. Álgyú, melyet
erődök, várak ostromlására használnak.

OSTROMÁLLAPOT, (ostrom-állapot) ősz. fa.
Állapot, midőn az ellenség valamely várat, várost,
tartományt, vagy országot megszállva tart; különö-
sebben , midőn valamely városban, tartományban,
vagy országban a lázadás, vagy forradalom legyő-
zése végett, vagy legyőzése után még darab ideig
többé-kevésbbé szigorú katonai törvények szerént
kormányosnak.

OSTROMÁROK, (ostrom-árok) ősz. fa. A vár-
vivásoknál azon mellvédcs árkok egyike, melyeket a
várostromlók czélszerü irányokban és kanyarulatokban
húznak, hogy áltatok elfödve lévén az ostromlót!
helyhez biztosabban közeledhessenek.

OSTROMBORONA, (ostrom-borona) öaz. fa.
Vas hegyezetn vastag karókból álló, boronaforma ké-
szület, melyet az ostrom alatt levő ellenfél állít, hogy
a lovasságnak és gyalogságnak rohanását megaka-
dályozza.

OSTROMDESZKA, (ostrom-deszka) ősz. fa.
Vas szegekkel ellátott gerendák, vagy fahasábok,
vagy padlódeszkák, melyekkel az ostrom alatt levők
a vár körüli nyilasokat, hézagokat elzárják, hogy a
rohanók ne közeledhessenek hozzájok.

OSTROMFÉDÉL, v. —FÖDÉL (ostrom-fedél,
v. —födél) ősz. fn. A régieknél fából csinált fedél-
forma készület, melyet ide-oda mozgatni lehetett, s
melynek alája húzták magukat az ostromlók, hogy
az ellcnök szórt nyilak, kövek stb. ellen védve le-
gyenek.

OSTROMHÍD, (ostroui-llíd) ősz. fa. A régiek-
nél hidféle .készülőt, melyet az ostrom alatt levő vár-
falnak közelébe toll mozgó toronyról a falra eresztet-
tek, hogy rajta benyomulhassanak.

70*
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OSTROMKARÓ, (ostrom-karó) ősz. fa. Karók
egyike, melyekkel az ostrom ellen bizonyos helyet,
tért, nevezetesen sánczokat, várakat elzárnak.

OSTROMKOSZORÚ, (ostrom-koszorú) öss. fa.
Hadi tttzmü, koszordalakban, melyet gránátokkal
megrakva ostrom alkalmával a rohanó ellenségre
röpítenek.

OSTROMLAJTORJA, (ostrom-lajtorja) ősz. fn.
Lajtorja, melyet a bástyák, várak ostrománál használ-
nak, hogy rajta a falakra, illetőleg sánczokra, bástyák-
ra felhágjanak.

OSTROMLÁS, (ostroni-ol-ás) fa. tt ottromldt-t,
tb. —ok, harm. szr. —a. Hadi mfiködés, mely által
bizonyos erődített helyet, pl. sáuczokat, bástyákat,
várakat ostromolnak. Átv. ért. erőszakos kérés, kicsi-
karás, zsarolás, vagy tolongás, tolakodás. V. Ö.
OSTROMOL.

OSTROMLAT, (ostrom-ol-at) fa. tt ostrom-
lat-ot, harm. szr. —ja. Ostromlás elvont értelemben.

OSTROMLÉTRA , (ostrom-létra) 1. OSTROM-
LAJTORJA.

OSTROMLÓ, (ostroin-ol-ó) mn. és fn. tt oitrom-
U-t. Aki vagy ami ostromol.

OSTROMOL, (ostrom-ol) áth. m. ostromol-t, v.
ottrom-lott, htn. —m, v. —ám. Hadviselés! ért. vala-
mely erődített helyet, pl. sánczot, bástyát, várat tö-
megesen megrohan, hogy azt bevehesse.

„Ki tudja méltán írni az öklelő
Hajdú vívását, amikor a lovast
Dárdája szúrja, s mennykövek közt
A meredek falat ostromolja ?

Berzsenyi.
Szélesb ért valamely helyet hadsereggel bekerít,
körülvesz. Átv. ért erkölcsi erőszakkal valakit rá-
bírni törekszik valamire. Naphotttant ostromolják öt
a, kérelmetök. Továbbá erőszakkal tolakodik, nyomul,
hogy valahová bejuthasson. A kíváncsi néptömeg idS-
nek előtte ottromolja a színkört, színházat.

OSTROMOLÁS ; OSTROMOLÓ, 1. OSTROM-
LÁS ; OSTROMLÓ.

OSTROMOZ, (ostrom-oz) áth. m. otlromot-tam,
—tál, —ott, v. ostromt-ottam, — ottál, —ott. Lásd
OSTROMOL.

OSTROMOZÁS, (ostrom-oz-ás) 1. OSTROM-
LÁS.

OSTROMZÁR, (ostrom-zár) ősz. fn. Valamely
helynek, illetőleg ellenséges földnek hadi erővel
bekerítése, és bekerítve tartása. Ujabb hadtani nyel-
ven : táborlat. V. ö. OSTROMÁLLAPOT.

OSTROMZÁS, (ostrom-oz ás) 1. OSTROMLÁS.
OSTROMZSÁK, (ostrom-zsák) ősz. fn. 1) Föld-

del vagy más anyaggal megtöltött zsákok egyike,
melyeket az ostrom alatt lévők, vagy ostromlók iié-
mely helyeken védgátul felhalmoznak. 2) Bőrből vagy
kittölös vászonból való zsákok, golyókkal és lőporral
töltve, gyutacscsal ellátva, szurokkal behúzva, me-
lyeket az ostromló ellenségre hánynak.

— ÓSTUL, L A8TUL.

OSTYA, fa. tt. ostyá-t. Kovásztalan búsaliazt-
böl tüzes vaslemezek között sütött hártyavékony-
ságu lepényke, milyet a latin szertartásu római k*-
tholikusok a szentmiseáldozatnál, és Úr vacsor&jaal
használnak. Az így fölszentelt ostya a római catho-
licns egyház tanítása szerént ám. Krisztusnak
valóságos teste, honnan az egyházi ének: Imádunk
Ment ostya, drágalátot manna, teregetnek ura, kirá-
lyok királya. Szélesb ért. akármi czélra fordított ha-
sonnemfi sütemény. A keserű labdacsokat ottyába ta-
karva bevenni. A levelet otlyával bepecsételni. Olyan
vékony, mint a* ostya. A latin eredetű hostia után
magyarított szó.

OSTYABÉLÉS, (ostya-bélés) ősz. fa. Ostyavé-
konyságu rétegekből álló bélesféle tésztaétek. V. ö.
OSTYA.

OSTYAFÖLD, puszta Győr m.; helyr. Ottya-
fSld-re, —ön, — rSl.

OSTYASÜTÖ, (ostya-sütő) ősz. fa. 1) Személy,
ki templomi vagy más használatra való ostyákat süt
2) Vas lemezekből álló eszköz, melylyel az ostyát
sütik.

OSVÁT, férfi kn. tt Otvát-ot. Osvaldos. Régi
német eredetűnek tartják, melynek mai jelentése:
„Hausverwalter" házgondviselő.

ŐSZ, hangutánzó gyöke őstől, ostUk stb. szók-
nak, a sebes haladástól, a lég hasításától, vagy síe-
lésétől, suhanásától átvéve. Rokon öt gyökkel. V. ö.
OS, OSON és OSZLIK. ,Oszít' szóban pedig ,usz'
helyett áll.

OSZHELY, puszta Győr m.; helyr. —hefy-re,
éflj —~9*ÖV,

OSZÍT, tájdivatosan ám. uszít; 1. est.
OSZKÁR, férfi keresztnév; tt Ostkdrt, tb.

— ok. Régi német szónak tartják, melyben ős, v. át
ám. Isten, és gár ám. dárda.

OSZKÓ, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Vae m.;
helyr. Ostkó-ra, —n, —ról.

OSZLÁNY, mváros Bars ín.; helyr. Ostldny-ba,
— bán, —bál.

OSZLÁR, puszták Pest és Somogy, TISZA—,
falu Borsod m.; helyr. Otüár-ra, —ön, —ról.

OSZLÁS, (osz-ol-ás) fa. tt. ostldt-t, tb. —öt,
harm. szr. —a. A tömegben egyesülve létezett ré-
szeknek egymástól különféle irányban történő elvá-
lása, elszéledése, pl. midőn az emberek a templom-
ból, színházból, gyűlésből haza mennek, vagy a fel-
hők szétszakadoznak, stb. Apostolok osxlása, midőn
a világ külön tájaira elmentek az evangyeliatnot
hirdetni. Oszvetéve : eloszlás, megoszlás, fclotflai,
stétostldt. A Bécsi codezben ain. viszongás (dlssen-
sio). „Menden nemzeteknek egyességét ő oszlások-
kal megtörné." (Eszter XIII.). Tarkanyinál: vtMM-
voitás. A Debreczeni Legendáskőnyvben: pártütés
(seditio). nS a bátvánimádó papok oszlást szerözvén
ah népek között, felkajáltva mondják vala: Old meg
ez ördöngös asszonyállatot"
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OSZLAT, (1), (oíz-ol-at) áth. és mirelt m. on-
lat-tam, —tál, —ott, pár. omlott. Eszközli, hogy a
tömegben együtt Tolt részek egymástól elváljanak,
különböző irányban elszéledjenek. Fegyverét Icáméi
eloulatni a* östvectoportosult látottakat. Szétoszlatni
a gyltlét tagjait, a hadtereget. A nap sugarai onlat-
jak a kOdüt, a folttél átadatja a felhőket. Bizonyát
snerek áüal a daganatot, csömört eloulatni. Átv. ért
a kedélynek borús állapotát, vagy az éaz homályát
elűzi. Gondot, bttt, bánatot, nomorAeágot borral ott-
lattti. Kéttéget onlatni. Valamely történeti kérdét ne-
héztégeit, homályait elottlatni.

OSZLAT, (2), (osz-ol-at) fn. tt. ottlat-ot, hann.
szr. —a, v. —ja. Oszlás elvont értelemben. A ré-
gieknél, különösen a Müncheni codezben ám. meg-
oszlás, viszongás, meghasonlás (dissensio). „És ágy
ő érte oszlat lőtt a gyülekezet között." (János evangy.
VII. fejezet). Károlyinál: hatonlát, Tarkanyinál:
ttakadát. Továbbá a Bécsi codezben ám. elválás.
„Hogy ne adatnának '6 gyermekdedek ragadatba és
S feleségek oszlatba" Tarkanyinál: „Hogy ne adas-
sanak gyermekeik ragadományra, féleségeik elvá-
lásra." (Judith 4. 10.).

OSZLATÁS, (oaz-ol-at-ás) fn. tt onlatát-t, tb-
—ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely által eszkö-
zöljük, hogy valami oszoljon.

OSZLATLAK, (osz-ol-atlan) IDD. tt onlatlan-t,
tb. —ok. Aminek alkotó részei tömegesen együtt
vannak, egymástól el nem váltak, el nem széledtek.
Ottlatlan népgyttlét, tártatag. Ottlatlan türU köd,
terhet felhők, tStéttég. Ottlatlan barátok, tettvérek.
Átv. ért a kedélyre vagy elmére vonatkozólag: ott-
lation gond, W, etomorútág, mely a kedélyt folytono-
san nyomja; oszlatlan kéltig, elmehomály, mely a
valót, igazat, bizonyosságot eltakarja. Határozóként
ám. el nem oszolva, el nem válva, el nem széledve,
osztatlanul.

OSZLATÓ, (oBZ-ol-at-ó) mn. tt. otslató-t. Aki
vagy ami eszközli, hogy bizonyos tömegnek, egység-
nek részei egymástól elváljanak, különböző irányban
elfeledjenek, illetőleg elmúljanak. Gyűlést onlató
elnöki t*ó. Népldzadátt oetlató rendőrség. Daganatot,
csömört onlató tterek. KSdonlató napfény, felhöonlató
ételek. Onlató tier, a vegyészetben jelent oldó, vagy
választó szert is. (Mediám). Átv. mi a kedélyre kel-
letlenül ható benyomásokat, vagy az ész működése
elöl az akadályozó homályt eltávolítja, elűzi. Gond-
ottlató nórakozát, búonlató mulattág, Itánatoszlató
baráti vígasztalát ; kéttégotzlató tanúságok, bizonyítvá-
nyok. V. ö. OSZLAT. i

OSZLIK, (osz-ol-ik) k. m. vnzl-olt, pár. oszol- \
jál, htn. osslani. Azon igék osztályába tartozik, me- ;
lyek majd ifc-eseu, majd a nélkül divatoznak; ámbár !
szabatosan véve az oszlik inkább szenvedő, az ónul!
inkább cselekvő állapotra vonatkozik, pl. inidó'n va- :
lamely néptömeget szétkergetnek, helyesebben mond- '
jak róla, hogy omlik, midőn pedig önszántából, sza-1

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

„Nem csökken az által hunok birodalma,
Hogy kétfelé oszlik tetején hatalma."

Arany.

Ezen igének gyöke ott, melyből egyfelől az ön-
ható omol, és közép ottlik, másfelől az átható ont
származnak, oly viszonyban lévén egymáshoz, mint
az óm, fon, fej, rej, bőm, rom gyökökből származó
omlik és omt, ont, főttük és font, fejlik és fejt, rejlik
és rejt, bomlik és bomt, bont, romlik és rotnt, ront.
Legközelebbi rokonai: fonlik, mely szűkebb érte-
lemben csak a rostos testek részeinek elválására,
szétszakadására vonatkozik, és a kostlik, mely kop-
tatás általi elválását jelenti az illető egész részeinek.
Egyébiránt alapértelemben megegyeznek vele azon
o hangon kuzdődö szók, melyek más-más segédmás-
salhangzó felvételével valamennyien a részeknek
egymástól elválását, illetőleg távolodását fejezik ki,
milyenek: old, olvad, omlik, omt, ondó, a megnynjtott
ólom, továbbá: octó, és az egyszerű távolodást jelentő
ötön, honnan: oszolj innen ám. menj innen, osonj
innen, ezekben az t és M a sebes menést utánzó ter-
mészeti hangok lévén. V. ö. OSON. Az oldódik, ol-
vad, omlik és ottlik azon alapértelemben mind meg-
egyeznek, mely szerént bizonyos tömeget egységet
képező részeknek egymástól elválását, eltávolodását je-
lentik ; de oszlik különösen csak oly tömeg, melynek
részei mintegy ideiglenesen gyülekeztek ősz ve, pl.
valamely sereg, népség, köd, felhő, gondok; oldódik,
ami kötés által alakúit egy tömeggé, s utóbb köte-
lékei szétbomlanak; omlik, ami az egyes részek laza
öazvetartása, vagy bizonyos belső megromlás követ-
keztében válik szét; olvad, aminek szilárd, mereven
állapotú tömege híg, folyó részekké válik. Bővebben
lásd mind ezeket saját rovataik alatt.

OSZLOP, (1), fn. tt otzlop-ot, bárra. szr. —a. 1)
Építészi ért. függőleges irányban emelkedő, s legin-
kább hengerded állvány fából vagy kőből, téglából,
melynek fő rendeltetése a ráépített terhet tartani,
mellékes pedig az épületnek díszét emelni. Fa osz-
lopokon álló pajta, szénatartó. Márvány oszlopokkal
éketitett palota. Doriai, korintutti alakban épített osz-
lopok. 2) Hasonló nemű állvány, melyet valamely
jeles férfi, vagy nevezetes esemény emlékéül állítanak.
Emlékotzlop, tiroszlop, titzteletotzlop. Ha valamely
személyt egész termetében ábrázol, pontosabban: no-
bor. 3) Átv. ért. alkalmaztatik oly tárgyakra, melyek
egyenesen fölemelkedvén némileg hasonlíthatók az
oszlophoz. Fütíonlop, fclhb'oszlop, (faoszlop, t'ingoti-
lop. 4) Költői nyelven oly férfi, vagy dolog, ki vagy
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mi másoknak gyáma, erkölcsi támasza, biztosítója.
A jelet férfiak a némtet otzlopai. Ledőlt hazánknak
otglopa. (Virág.).

Eredetére nézve közvetölcg vagy a hellén atvlo^ és
a szlávtttíp, ttloup, tzlup szóból,vagy a homéri ffxóloty
szóból származottnak látszik; közelebb a nlup-bó\
lehetett vékony hangon cnölVp, vastag hangon pedig
és előtéttel oszlop. A magyar ÓM gyöktt szókkal csak-
ugyan alig van más fogalmi rokonságban annál, hogy
oszlopok mind a természetben, mind a művészetben,
rendesen több számmal lévén, mintegy a részekre
oszlás fejeztetnék ki általa. Minden esetre viszony-
ban áll ttobor főnévvel is, mely némi áttétellel: ősz-
rob közel rokon hangokban egyezik ottlop szóval.

OSZLOP, (2), falu Sopron és Veszprém ín.;
helyr. Otzlop-ra, —ön, —ról.

OSZLOPALAKÚ, (oszlop-alakii) ősz. inu. Alak-
jára oszlophoz hasonló. Ottlopalakú iámon, emlékkő.

OSZLOPÁLLÁS, (oszlop-állás) ősz. fn. Azon
rend és mód, mely szerént az épület oszlopai el-
helyez vek.

OSZLOPBOLT, (oszlop-bolt), ősz. fn. Födött
folyosó, mely boltosatok által öszvekötött oszlopo-
kon nyugszik. (Árkádé).

OSZLOPOSA, (oszlop-csa) fn. tt. ostlopctá-t.
A maga nemében, vagy aránylag kisded oszlop.

OSZLOPCSARNOK, (oszlop-csarnok) ősz. 'fn.
csarnok, melynek oszlopokon, oszlopsorokon nyugvó
boltozata vagy felső padolata vau, oldalfalak nélkül.
(Porticus).

OSZLOPCZIM, (oszlop-czim) ősz. fn. A nyom-
tatványok lapjai vagy oszlopai fölött azon nyomtatott
betűk, vagy szók, melyek az illető lapon vagy osz-
lopon tárgyalt dolgok czimeit fejezik ki, pl. a szótá-
rakban az illető szók gyök be tűi.

OSZLOPDAD, (oszlop-dad) mn. tt. ottlopdad-ot.
Minek oszlophoz hasonló formája van, oszlopalaku.
Owlopdad emlékkő, határkő.

OSZLOPDERÉK, (oszlop-derék) ősz. fn. Az
oszlopnak fő része, közepe, mely az oszlopfej, és
talap között van.

OSZLOPFEJ, v. —FEJEZET, (oszlop-fej, v.
- fejezet) ősz. fn. Az oszlopnak felső része.

OSZLOPFOLYOSÓ, (oszlop-folyosó) ősz. fn.
Folyosó, melyet oszlopsorok alkotnak.

OSZLOPFÖ, 1. OSZLOPFEJ.
OSZLOPGYÁM, (oszlop-gyám) ősz. fn. Oszlop-

alakú támasza valamely épületnek, fordítva: gyám-
Hstlop.

OSZLOPKA, (oszlop-ka) kies. fű. tt. onlopká-t,
Kicsi, oszlop, oszlopocska.

OSZLOPKÉP, (oszlop-kép) ősz. fn. L. SZO-
BOR.

OSZLOPKORLÁT, (oszlop-korlát) ősz. fn.
Egymással öszvekötött kis oszlopokból álló korlát,
pl. a lópcsőzct mellékén.

OSZLOPKÖZ, (oszlop-köz) ősz. fű. Köz vagy
tér, egyik oszloptól a másikig.

OSZLOPLÁB, (uszlop-láb) ősz. fn. Az oszlop-
nak alsó része, melyen az oszlopderék áll.

OSZLOPMÜ, (oszlop-mű) ősz. fn. Oszlopokból
álló építészi mii, pl. folyosó, homlokzat; további va-
lamely épület oszlopai öszvesen véve.

OSZLOPOROM, (oszlop-orom) ősz. fn. A* ősz-
lopfejnek teteje, melyet különféle czifrázatokkal
ékesítnek.

OSZLOPOZ, (oszlop-oz) áth. m. oalopot-lam,
— tál, —ott, pár. — c. Oszlopokkal ellát, disaesit
valamely épületet. Ottlopotni a palota homlokzatét,
kapualját, a folyótól.

OSZLOPOZÁS, (oszlop-oz-ás) fn. tt ostlopo
tát-1, tb. —ok, bartn. szr. —a. Építés neme, midőn
valamely épületet oszlopoznak. V. ö. OSZLOPOZ.

OSZLOPOZAT, l. OSZLOPZAT.
OSZLOPPÁRKÁNY, v. — PÁRKÁNYZAT,

(oszlop-párkány , v. — párkányzat) lásd OSZLOP-
PÁRTA.

OSZLOPPÁRTA , v. —PÁRTÁZAT, (osxlop-
párta, v. —pártázat) ősz. fn. Az oszlopfejet övedzö
párta, vagy koszoruforma czifrázat, dombormü.

OSZLOPPOLCZ, (oszlop-polcz) ősz. fn. A sza-
badon álló, pl. emlékoszlop tetejét takaró fodélmü.

OZSLOPREND, (oszlop-rend) ősz. fn. Az osz-
lopok egyes részeinek bizonyos viszonya és aránya
egymás között, továbbá: több oszlopnak bizonyos
építészi mód szerént felállítása, és díszítése. Totka-
nai, jóniai, római stb. ottloprend.

OSZLOPSIKÁTOR, (oszlop-sikátor) ősz. fa.
Oszlopok, oszlopsorok által képezett sikátor, vagyis
folyosóféle keskeny szorulat.

OSZLOPSOR, (oszlop-sor) ősz. fn. Építészetben
több oszlopból álló, rendszerént páros sor. Hadi ért
hosszú, keskeny sorban felállított sereg.

OSZLOPSZÁR, (oszlop-szár) ősz. fn. Az osz-
lopnak dereka egész hosszában véve, vagyis az osz-
lopfej és oszlopláb közötti része.

OSZLOPSZÉK, (oszlop-ezek) 1. OSZLOPTA-
LAP.

OSZLOPTALAP, (oszlop-talap) ősz. fn. Rende-
sen négyszögü alkotmány kőből, melyre az oszlopot
rakják, vagy állítják, hogy annak magasságát némi-
leg emelje, kitüntesse, egyszersmind szilárdabb álla-
podást kölcsönözzön neki; máskép: onloptS, oa-
loptzék.

OSZLOPTOHNÁCZ, (oszlop-tornácz) ősz. fű.
Oszlopokon álló, oszlopokkal, oszlopsorokkal kerí-
tett, díszített tornácz.

OSZLOPTÖ, (oszlop-tő) 1. OSZLOPTALP.
OSZLOPZAT, (oszlop-oz-at) fű. tt. ottlop-

tat-ot, harm. szr. —a. Több oszlopokból álló mű;
továbbá: valamely épület oszlopai együtt, öszvesen
véve.

l >SZOL, (oaz-olj önh. m. oszol-t. Ragozása álU-
Ián szabályszerű : őstulok, ottolsz, ostolék, omoltam,
otzolwtdok, ottolj, oszolni, vtzoló; inire nézve külön-
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bözik tőle a.?, oszlik, mint hangngrató : oszlóm, oszlám,
oszlottam, ostlandom, oszlani, oszló. Értelmire s ele-
meire nézve 1. OSZLIK alatt.

OSZOLHATATLAN, OSZOLHATLAN, (osz-
ol-hat-[at]lan) mn. tt. oszolhatallan-t, tb. —ok. Ami
oly szilárd tömeget, vagy egységet képez, melyet
részekre választani, egymástól eltávolítani nem lehet;
elválliatatlan. Keresztény hittan szerént a Szenthárom-
ság oszolhatatlan egység (Indivisa nnitas). Nagyító ki-
fejezéssel ám. igen szorosan együvé állott, egymástól
nehezen elszakasztható. Oszolhatatlan barátság, szö-
nettig. Átv. ért. kedélyre vonatkozva: oszolhattam bá-
nat, szomorúság, fájdalom, melyet elűzni nem lehet
vagy igen nehéz ; elmét illetőleg: oszolhatatlan kétség,
homály, mely miatt a valót, az igazat megtudni lehe-
tetlen. Határozóként ara. oszolhatatlan módon vagy
állapotban, oszolhatatlanul.

OSZOLHATATLANSÁG, OSZOLHATLAN-
SÁG, (osz-ol-hat-[at]lan-ság) fn. tt. oszolhatatlan-
tág-ot, harrn. szr. —a. Állapot, vagy tulajdonság,
melynél fogva bizonyos tömeg vagy egység részekre
nem válbatik, el nem oszolhat.

OSZOLHATLAN, OSZOLHATLANSÁG, lásd
OSZOLHATATLAN; OSZOLHATATLANSÁG.

OSZOLHATÓ, (osz-ol-hat-ó) mn. tt, oszolható-1.
Minek részei nem alakultak oly szilárd állású tö-
meggé, egészszé, hogy egymástól el nem válhatnának ;
továbbá : amit elűzni, eltávolítani lehet, nevezetesen
a kedélyt, és elmét illetőleg, pl. oszolható bánat, szo-
morúság ; oszolható Mely, homály. V. ö. OSZLIK.

OSZOLHATÓLAG, (osz-ol-hat-ó-lag) ih. Oszol-
ható módon vagy állapotban.

OSZOLHATÓSÁG, (osz-ol-hat-ó-ság) fn. tt
oszolhaíóság-ot, harm. szr. —a. Állapota, vagy tulaj-
donsága valaminek, mely szerént azt részekre válasz-
tani lehet, vagy önerejével elválható, egymástól eltá-
volodható. V. ö. OSZOLHATÓ.

OSZPORA, fn. tt. oszporá-t. Török ezüst pénz,
körülbelül egy polturát érő. Erdélyben is kelendő
volt a XVI-dik század közepe táján. Az új görögben
aspros fehéret jelent; magában a törökben inkább
akdse v. ahdse (a Müncheni codexben akció), mely-
nek gyöke ak szintén ám. fejér. A székelyeknél ma-
iglan ám. papi bér, melyet a hivek fizetnek. Ez érte-
lemben talán ám. a hellén rtooffCfOQtt. mely ajándék-
félét jelent.

OSZRÓ, falu Baranya m.; helyr. Oszró-ra, —«,
—ról.

OSZT, (osz-t) áth. m. oszt-ott, pár. osz-sz, htn.
—ni, v. —mai. Széles ért. bizonyos tömeget, egé-
szet, egységet részekre választ, mi által a részek köz-
ti előbbi szoros viszony megszűnik, s térben, időben,
vagy gondolatban egymástól eltávolíttatnak, különö-
sen : 1) Valamely mennyiséget külön-külön önálló ré-
szekre választ el, s ugyanannyi egységet alkot. Az SrS-
kttsSk három részre osztották az apai jószágot. A ha-
tárt három nyomásra ontani. A kaszálót nyilatokra

osztani. A házat tSbb zstttérlakokra osztani. Időmeny-
nyiségre vonatkozva ám. az időben történt eseménye-
ket bizony ős szakaszokra választja. A magyarok újabb
történelmei Árpád véréből, vegyes házakból, és austríai
házból szarmata királyok korszakára osztják. A napot
órákra, az órákat perr.zekre osztjuk. Az id8t fzélirá-
nyosan munkai, evést, nyugovúsi szakokra osztani. 2)
Valamely egésznek, mennyiségnek részeit adag gya-
nánt elválasztja, s oda nyiijtja. A betegnek levest, a
koldusnak kenyeret, pénzt osztani. Havonként néhány
forintot kiosztani. A nyereséget egymás kürtit elosztani.
A ragadmányt felosztani. Kártyát osztani. 8) Testü-
letek alakítására vonatkozva : az ujonczokat különféle
ezredekbe osztani, beosztani, ám. beigtatni; a gyanús
fzimborákat szétosztani, egymástól elválasztva más-
mán testületbe vegyíteni. 4) Számtani ért. bizonyos
mennyiségből annyiszor vészen ki egy másikat, a
hányszor ez amabban találtatik, pl. aki tizet kettő-
vel oszt, az ötször vészen ki belőle kettőt. 5) Átv.
valakinek véleményét, ' Ítéletét osztani ám. benne
részt venni, s mintegy kijelenteni, hogy azon véle-
mény, Ítélet nem egyedül az iivó, hanem kettőé, ille-
tőleg többé.

Ezen igének gyöke ősz, melyből a tevést je-
lentő t képzővel lett osz-t, mint a fost, rom, óm, bőm,
öm, dlím, gyökökből fosz-t, rom-t, (ron-t), om-t, bőm-1,
Sm-t, d!)m-t stb. V. ö. OSZLIK.

OSZTADÉK, (osz-t-ad-ék) fn. tt. oszladék-ot.
L. OSZTÁLYRÉSZ; és OSZTALÉK.

OSZTAG, (osz-t-ag) fű. tt. osztag-ot. Osztály,
különösen valamely hadseregben.

OSZTAG, tájdivatos, ,aztán' (= az után) he-
lyett; 1. OSZTÁN.

OSZTALÉK, (osz-t-al-ék) fn. tt oiatalék-ot,
barin. szr. —a, v. —ja. Akármiféle társas üzérke-
désből bejött tiszta nyereségnek azon része, mely az
illető részvényeseknek, vagy más vállalati tagoknak
egy vagy több részvények, vagy betett tőkéjük után
jut. (Dividcnde). GSzhajózási, vasúti, rziikorgyári
osztalék.

OSZTÁLY, (osz-t-ály) fn. tt. osztály-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. 1) A részekre elválasztott egészből,
tömegből, térségből, seregből stb. egy-egy szakasz,
mely némileg önálló egységet képez. Az erdőséget
osztályokra kiszabni, s évemként egy osztályt kivágni.
E puszta három osztályból, ú. m. szántóföldből, kaszá-
lóból, és legelSbKl áll. E nagy háznak sok lakosztálya
van. A hadsereg három osztályban nyomul előre. Az
ezerednek egyik osztályát tartalékul hátrahagyni. 2)
Adagul kiszakasztott bizonyos rész, járandóság. Át
orGkSstíknek egy-egy osztályban ezer holdnyi telek ju-
tott. Kiki vegye, által a maga osztályát. Egyenlő" osz-
tály nem támaszt háborút. Innen jelenti azon cselek-
vést is, mely által bizonyos vagyont az illetők kö-
zött kiosztanak. Osztály végeit BszvegyUlt SrökVsök. Az
osztály megtörtént. Osztály után foglalja el kiki
a magáét.
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„Atyafi osztályban láng nem fogy a lánggal."

„Éjfélig örömmel ittauak ét ettek,
Hogy Buda éa öcscse ilyen osztályt tettek."

Arany. (Buda halála).

3) Ai egy sereghez taitozú személyek, vagy dolgok
kBlön-kiilön szakasza, nemek, fajok, minemüségek
szerént elválasztva, elkü'Iönözve. Nemesi, polgári
osztályból való. A népnek ktttíSnféle osztályai. Oskolai,
hivatali otttályok. A tantdóknak szorgalom szerinti
osztályai. A nemzeti múzeum természettudományi, régi-
tégi tíb. osttályai. A magyar t. akadémia nyelvtudo-
mányi, bölcsészeti stb. osztályai. Első, másod, harmad
osztály alá tartozó határ. A* adót bizonyos osztályok
szeréní kivetni.

Ezen igének törzse oszt, képzője ály, melynek
alakulásáról 1. —ÁLY, — ÉLY, képző.

OSZTÁLYÁBOK, (osztály-árok) ősi. fa. Árok,
mely az elosztott földterület részeit elválasztja egy-
mástól.

OSZTÁLYFŐ, (osztály-fö) ősz. fa. Általán bi-
zonyos hivatalhoz tartozó, vagy nyilvános, országos
szolgálatban levő személyek osztályának előjárója,
igazgatója. Igazságügyi, hadügyi osztályfő. Hadi osz-
tályfő. Tanodái osztályfS.

OSZTÁLYFŐNÖK, 1. OSZTÁLYFŐ.
OSZTÁLYIGAZGATÓ, (osztály-igazgató) ősz.

fa. Valamely nyilvános, országos hivatali osztálynak
főnöke igazgató czimmel.

OSZTÁLYIGAZÍTÁS, vagy —IGAZÍTÁS,
(osztály-igazítás) ősz. fa. Törvényes eljárás, melynél
fogva bizonyos jószág, örökség elosztásakor vagy
utána is történt némely hibákat helyrehoznak, (recti-
ficatio divisiouis); úgy hogy az eredeti osztály lényeges
pontjai vagy részeiben nem változik; és ebben kü-
lönbözik az (íj osztálytól, vagy osztály újítástól.

OSZTÁLYLEVÉL, (osztály-levél) ősz. fa. Ok-
levél, mely valamely jószágnak az illető örökösök
között történt felosztását tartalmazza, illetőleg
bizonyítja.

OSZTÁLYNOK, (osz-t-ály-nok) fa. tt. osztáíy-
nok-ot, harm. szr. —a. Általán, valamely köz hiva-
tali osztálynak főnöke, különösen a hadvezényletben
tábornok, ki a hadtest egyik szárnyát vezényli.
(Divisionar.)

OSZTÁLYONKÉNT, (osztályon-ként) ősz. ih-
Osztályokra választva , külön-külön osztályokban í
részenként. Az erdőt osztályonként vágni, eladogatni'
A hadsereget osztályonként a helységekbe szállásolni-
V. ö. OSZTÁLY.

OSZTÁLYOS, (osz-t-ály-os) mn. tt. osztályos-t,
v. —át, tb. —ok. Különösen oly személyről mond'
jak, kinek bizonyos jószághoz, nevezetesen örökség*
hez másod vagy többed magával birtoklási joga van.
Osztályos atyafiak. Használtatik főnévül is, s ekkor
tárgyesete: osztályost, és többese: osztályosok.

| OSZTÁLYOZ, (osz-t-ály-oz) áth. m. osztályoz-
tam, —tál, —ott, pár. — z. Valamely gyüegésznek
alkotó részeit nemek, fajok, minemfiségek, sajátságok
stb. szeréül szakaszokra választja, sorozza. Osztályoz-
ni az egynemű, de különféle terményeket. A könyveket
a könyvtárban tartalom, f őr ma, nyelvek stb. szerént ősz
tályozni. A földeket termékenység szeréní osztályozni.
A tanodái ifjúságot szorgalom szerént osztályozni.
V. ö. OSZTÁLY.

OSZTÁLYOZÁS, (osz-t-ály-oz-ás) fa. tt. osztá-
lyozás-1, tb. —ok, harm. szr. —a. Cselekvés, mely
által bizonyos gyiisokaságot nemek, fajok, minemfiaég
stb. szerént szakaszokra választunk, sorozunk. Erdők,
földek, gyapjú, kelmék osztályozása. V. ö. OSZTÁ-
LYOZ.

OSZTÁLYOZAT, (osz-t-ály-oz-at) fa. tt. ost-
tályozaí-ot, harm. szr. —a. Valamely gyűsokaság ré-
szeinek felosztása által alakult egyes szakaszok, so-
rozatok. Könyvek osztályozatai a könyvtárban. Az os-
kolai ifjúságnak szorgalom szerinti osztályozaía.

OSZTÁLYPARANCSNOK, (osztályparancs-
nok) ősz. fa. L. OSZTÁLYNOK.

OSZTÁLYPÉR, (osztály-per) ősz. fa. Általán
valamely közös jószág, illeték, járandóság felosztása,
nevezetesen örökség fölött megha*onlott felek pere
egymással.

OSZTÁLYREND, (osztály-rend) ősz. fa. 1) Az
osztályok közötti rend, vagyis sorozat, fokozat, pl.
valamely polgári társaság, vagy hivatali személyzet
osztályrende. Az adót osztályrend szerint kivetni. AjVvt
delem szerént becsült földek osztályrende. 2) Szorosb
ért az ugyanazon osztály alá tartozó nemek, fajok,
egyének sorozata. 3) A járandóság)' osztályban azon
rend, vagy sorozat, mely szerént az illetők egymás
után kikapják részeiket.

OSZTÁLYRÉSZ, (osztály-rész) ősz. fa. Azon
rész, vagy adag, vagy illeték, mely bizonyos jóacág,
pl. örökség, részvényosztalék elosztásakor egynek-
egynek jut. Orozlán osztályrést, mely az egészet ma-
gában foglalja. Férfiági, leányági osztályrés*.

OSZTÁLYSOR, (ossrtály-sor) 1. OSZTÁLY-
REND.

OSZTÁLYSORSOS, (osztály-sorsos) ősz. fa.
Azonegy polgári osztályból való.

OSZTÁLYSZELLEM, (osztály-szellem) ön.
fa. Szellem, mely bizonyos társulatnak, egyesületnek,
testületnek sajátja, mely az illető egyének gondol-
kozás!, és cselekvési módján elömlik. Papok, katonák,
hivatalnokok ottl ály szelleme. Máskép : tesHÜeti szellem,

OSZTÁLYÜJÍTÁS, (osztály-újítás) ősz. fa.
Cselekvés, különösen törvényes eljárás, mely által
bizonyos jószágnak, nevezetesen örökségnek vala-
mely közbejött tetemes változások miatt egéexbeni
felosztása ismételtetik (nova divisio); különbözik:
omtályigazüás.

OSZTÁLYZAT, 1. OSZTÁLYOZAT.
OSZTÁN, OSZTÁNG, OSZTAG, OSZTANAK,

OSZTANNAN, OSZTÉG, OSZTÉN, OSZTÉNG rtb.
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tájdivatos, és hibás kiejtések a szabályszerű ottan,
vagyis wc után helyett Népies elbeszélésben gyakran
hallani: azután otttán, vagy atutén őszién, vagy asu-
téng ostténg.

OSZTANDÓ, (osz-t-and-ó) fn. tt. outandó-t.
Számtani ért. azon mennyiség, melyet annyi részre
választanak, a hány egység egy másik számban az
úgynevezett osztóban találtatik, pl. ebben: 20 : 4 v.
V = 5,20 az osztandó, a 4 pedig osztó, az 5 oszt-
mány vagy hányad.

OSZTANIVALÓ, (osztani-való) 1. OSZTANDÓ.
OSZTÁS, (osz-t-ás) fn. tt. otsté+t, tb. —ok,

harm. szr. —a. Általán cselekvés, mely által bizo-
nyos gyfisokaságot, sereget, külön-külön részekre,
pl. szakaszokra, adagokra, nemekre, fajokra stb.
ssakasztanak. Öszvetéve : elosztás, beosztás, kiosztás,
felosztás, szétosztás. Osttátra megjelent örtít»»9k.
Ételosttás, pénzosztás, kártyaosttás stb. Számtani ért
a szám, illetőleg mennyiség kicsinyítésének neme,
mely szerént bizonyos mennyiségből annyiszor Tesz-
nek ki egy másikat, a hányszor ez amabban találta-
tik. V. 8. OSZT.

OSZTAT, (osz-t-at) fn. tt. otztat-ot, harm. szr.
—ja. L. OSZTMANY, illetőleg HÁNYAD.

OSZTATLAN, (osz-t-atlan) mn. tt ostíallan-t,
tb. —öt. 1) Tárgyra vonatkozva ám. amit részekre,
adagokra, illetékekre el nem szakasztottak, mi egész
valóságában, egységében megvan. Osztatlan jóstág,
Vröktég, nyeremény, zsákmány. 2) Személyeket illető-
leg, akik bizonyos jószágot, örökséget közösen bír-
nak, jóllehet joguk volna azt magnk között felosz-
tani. Otttatlan testvérek, atyafiak, SrSkOtSk. Határozó-
ként ám. osztatlanul.

OSZTATLANUL, (osz-t-atlan-al) ih. A nélkül,
hogy részekre volna osztva, tagolva, egy tömegben!
egy tagban. Három tettvér osztatlanul bír egy tara-
dóimat.

O3ZTÉG, OSZTÉNG, 1. OSZTÁN.
OSZTHATATLAN, OSZTHATLAN, (osz-t-

hat-[at]lan) mn. tt. oszthatatlan-t, tb. —öt. Amit er-
kölcsileg, vagy törvényesen, vagy észtanilag részekre
osztani nem lehet Oszthatatlan nó» híltég. Felosztha-
taílan hitbizomány. A* egyszerű elemek oszthatatlanok.
Határozóként: el nem osztható módon vagy állapotban,
oszthatatlanul.

OSZTHATÓ, (osz-t-hat-ó) mn. tt. osttható-t.
Amit .részekre, szakaszokra, nemekre, fajokra, ada-
gokra stb. választani lehet Ontható számok, mennyi-
légek. V. 8. OSZT.

O8ZTHATÓLAG, (ősz t-hat-ó-lag) ih. Osztható
módon vagy állapotban.

OSZTHATÓSÁG, (osz-t-hat-ó-ság) fn. tt ostt-
hatotág-ot, harm. szr. —a. Tulajdonsága vagy álla-
pota bizonyos mennyiségnek, tömegnek, sokaságnak,
melynél fogva azt részekre választani, elosztani
lehet V. ö. OSZT.

4SU>. SA0.T 8IÓTÍ1 IV. KOT.

OSZTMANY, (osz-t-mány) fn. tt. otttmány-t,
tb. — ok. L. HÁNYAD, és OSZTANDÓ.

OSZTÓ, (osz-t-ó) mn. és fn. tt. os*íó-t. 1) Álta-
lán, aki oszt, vagy, amivel osztanak tnlajd. és átv.
ért véve. Jobbára a viszonytárgy nevével őszvetett
szót képez, pl. alamizsnaosztó, jutalomoszíó némely,
ételosztó szolga, levesosztó kanál. 2) Főnévül használva
a szám- és mértanban azon szám vagy mennyi-
ség, melyet egy másikból annyiszor veszünk ki,
ahányszor abban találtatik, pl. ebben: '3°, a 2 osztó,
ebben; f, ab osztó. Kártyajátékban azon játszótárs,
ki a kártyalapokat szétadogatja.

OSZTOGAT, (osz-t-og-at) gyak. áth. m. ostto-
gat-tam, —tál, —ott, pár. osztogass. Széles ért.
gyakran, folytonosan oszt; különösen : járandóság,
illetőség gyanánt adogat, ajándékoz. Pénzt, kenyeret
osztogatni a szegényeknek. Etelt osztogatni. Mindenét
elosztogatja. Ctimeket, hivatalokat osztogatni. V. 6.
OSZT.

OSZTOGATÁS (osz-t-og-at-ás) fn. tt. osztoga-
tás-1, tb. —ok, harm. szr. —«. Cselekvés, mely által
valamit osztogatnak, nevezetesen adag, adomány,
ajándék gyanánt nyújtogatva. V. ö. OSZTOGAT.

OSZTÓJEL, (osztó-jel) ősz. fn. 1) A helyes-
írásban azon jel, mely által egyes azokat, mon-
datokat, vagy czikkeket, fejezeteket egymástól akár
könnyebb érthetőség, akár más tekintetekből elválasz-
tunk, pl. fa-ló, képmű-kiálUtás, ide-odaszaladgálás,
ottan-ottan. 2) Szám- és mennyiségtanban az osztót
az osztaléktól elválasztó jel pl. ab: c, vagy '3

5.
OSZTOPÁNY, fala Somogy m.; helyi-. Ostto-

pány-ba, —bon, —ból.
OSZTOTT, (osz-t-ott) mn. tt osztott-at. Amit

részekre, szakaszokra választottak, amit adagokban
többfelé odanynjtottak. Elosztott rétek; hatfelé ontott
sereg ; négy darabra osztott kenyér; szegődött bér, osz-
tott konc*. (Km.). V. 8. OSZT.

OSZTOTTIDEG, (osztott-ideg) ősz. fn. Az
ágybéli idegeknek ötödik párja. Oszlottnak nevezte-
tik, mert három, ú. m. szem—, felső, és alsó állagból
áll. Máskép : kotép egyUttértS ideg. (Mosculns sym-
pathicus médiás).

OSZTÓVÁT, fn. tt. osztovát-ot, harm. szr. —ja.
L. 08ZTOVÁTA.

OSZTOVÁTA, fn. tt osztovátá-t. A takácsok
szövőszéke. Szabó Dávid elemzése szerént ám. osztó-
váltó, minthogy a fonalakat mintegy osztva váltva
szövi egybe. De ugyan Szabó D. szerént szonáta is
ám. szövőszék, s vékony hangon szVvétr,, azaz: szövő
eszköz. Dankovszky szerént vend nyelven : szlátva, v.
sztátve.

OSZTOZAS, (osz-t-oz-ás) fn. tt. osztozás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Cselekvő állapot, midőn vala-
mely jószágból, pl. örökségből, nyereményből, zsák-
mányból a hozzá köz jogot tartók kiveszik illető
részeiket A végrehajtott lopás után osztozátho* fog-
nak a tolvajok. Minthogy e cselekvés gyakran perre,
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veszekedésre ad alkalmat az illetők között: innen átv.
ért. jelent pert, veszekedést, ortályozáat is.

OSZTOZATLAN, (osz-t-oz-atlan) mn. tt. ostto-
zatlan-t, tb. —ok. Oly személyekről mondjuk, kik
bizonyos jószágon, örökségen, nyereményen stb.,
melyhez köz jogot tartanak, meg nem osztoztak.
Oeztotailan atyafiak, kereskedők, rablók. Határozóként
ám. osztozatian állapotban, osztozatlanul. V. ö. OSZ-
TOZIK.

OSZTOZIK, (osz-t-oz-ik) k. m. o/atot-tam, —tál,
—ott, pár. osztozzál. Bizonyos jószágból másod vagy
többed magával a neki járó illetéket, adagrészt ki-
veszi. Or&kségen osztozó testvérek, atyafiak. A rejtvé-
nyetek osztoznak a nyereményen. A rablók osztoznak
át elragadt pénzen, drágatágokon. Az orozlán úgy
osztozott vadásztársaival, hogy minden neki jutott. A*
orgazda a tolvajokkal osztatni szokott. Átv. ért. fele-
sel, perel, veszekedik valakivel, mint gyakran azok
szoktak tenni, kik osztoznak. Benható ragu viszony-
névvel ám. másnak kedves v. kedvetlen érzelmeiben, to-
vábbá gondolkozást módjában részt vesz. Örömeidben
é» fájdalmaidban osztozom. E véleményben, szándék-
ban nem osztathatom.

OSZTOZKODÁS, (osz-t-oz-kod-ás) fn. tt. őst-
tozkodás-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Mindenféle sür-
gői ödés, szedés-vevés, hányás-vetés, rakosgatás, ki-
mérés, kivetés, kiszabás stb., mely által az illető jó-
szágot a hozzá jogot tartók egymás között elosztják.

OSZTOZKODIK, (osz-t-oz-kod-ik) k. m. ost-
totkod-tam, —tál, —ott. Az osztozást másod vagy
többed magával részletesen gyakorolja. V. ö. OSZ-
TOZKODÁS.

OSZTOZÓDIK, (osz-t-oz-ó-d-ik) belsz. m. oszto-
zód-tam, —tál, —ott. Átv. ért. másod vagy többed
magával perlekedik, veszekedik.

OSZTRÁK, fa. és mű. tt. osztrák-ot. 1) Mint
népnevezet ám. a szoros ért vett Osztrákország lakosa,
kttlönböztetésfil más németföldi tartományok lakosai-
tól, milyenek a bajorok, szászok, tiroliak stb. 2)
Osztrákországot és lakosait illető, azokhoz tartozó,
azokra vonatkozó stb. Osztrák törvények ; osztrák bo-
rok. Máskép : ausztriai. A német ,Österreich' szóból
módosult. Rövidítve o., pl. 10 forint o. é. (= osztrák
értékben).

OSZTRÁKORSZÁG, (osztrák-ország) ősz. fn.
L. ÖSZTRIA.

OSZTRÁKOS, (osztrák-os) mn. tt. osztrákos-t,
v. —át, tb. —ak. Osztrákok szokása, módja szerént
való. Osztrákot német kiejtés.

OSZTRÁKUL, (osztrák-ul) ib. Nyelvre, beszéd-
módra vonatkozólag ám. osztrákok szokása szerént.
Osztrákul ejteni a német szókat.

ÖSZTRIA, fn. tt osttriá-t. Szoros ért Magyar-,
Stájer-, Salzburg-, Bajor-, Cseh-, és Morvaországok
között fekvő főherczegség. Alsó és FelsS Osttría.
Széles értelemben ausztriai birodalom. Szokottabban:
Ausztria.

OSZTRIAI, (osztria-i) mn. tt. otztriai-t, tb.
— ak. Osstriát illető, ahhoz tartozó, onnan származó,
ott termett stb. Osztriai törvények. Osztriai árucsik-
kek, borok.

OSZTRIGA, fn. tt. osztrígá-t. Kettős teknöjü, s
eledelül használható tengeri csigafaj. (Ostrea edu-
lis. L.).

OSZTRIGAÁRUS, (osztriga-árus) Ősz. fn. Ki
osztrigákat árul, azokkal üzérkedik, különösen: ele-
delül készített osztrigákat áruló csemegész.

OSZTRIGAHÁLÓ, (osztriga-háló) ősz. fn. Sa-
játnemü háló, melylyel az osztrigákat fogják.

OSZTRIGAHÉJ, (osztriga-héj) ősz. fn. TekenS-
féle burok, melyben az osztriga lakik.

OSZTRIGAIVADÉK, (osztriga-ivadék) ősz. fn.
Fiatal osztrigák.

OSZTRIGAKÖ, (osztriga-kő) ősz. fn. Osztriga
héja, tekenője megkövült állapotban.

OSZTRIGAPONK, (osztriga-ponk) ősz. fn.
Azon magasabb hely a tenger fenekén, hol az osz-
trigák a sziklákra, vagy levert czölöpökre felmász-
nak, és hálóba keríttetnek.

OSZTRIGÁSZ, (1), (osztriga-ász) fn. tt. otzíri-
gászt, tb. —ok. Ki osztrigákat fogdos.

OSZTRIGÁSZ, (2), önh. m. ostírígási-tam,
—tál, —ott, pár. —s*. Osztrigák kézrekerítésével
foglalkodik.

OSZTRÓ, faluk Nyitra és Ung m.; helyr. On-
tró-ra, —«, —ról.

OSZVALY, erdélyi falu Belső-Siolnok m.;
helyr. Oszvaly ba, —bon, —ból.

OTLAKA, falu Arad m.; helyr. Otlaká-ra,
— n, —ról.

OTROKOCS, falu Gömör m.; helyr. Otrokocs-
ra, —ön, —ról.

OTROMBA, mn. tt otrombá-t. Molnár A. sze-
rént latinul: immanit, grandis ; Szabó Dávid értel-
mezése szerént is: szörnyű, iszonyú, fölötte nagy;
tehát régibb értelme: a maga nemében tulságosan
nagy, tömérdek. Ma szokottabb értelemben: idom-
talan, darabos erkölcsi!, faragatlan; ostoba. Otromba,
nagy mihaszna ember. Továbbá: ami ily embertől
származik, pl. otromba bestéd, magaviselet, járás.

Ezen szóban, mint eredeti jelentése mutatja,
alapfogalom a nagyság, magasság, melyet mind a
magyar, mind más nyelvek több szavainak az őr
gyökében is feltalálunk. V. ö. ŐR, elvont gyök. Mi
szerént valószínű, hogy eredetileg őrt ómba, vagy to-
romba volt, t. i. a ,toromba' jelent magas kúpba ösz-
verakott nádat, hasonlóan a goromba más nyelvekben
is anyagi, tehát első értelemben vastagot, nagyot
jelent a maga nemében, mint a tót hrubi, a német
grob, pl. goromba pásttá, gorombára tört só; grober
Sand, grobes Mehl. Mind ezek erkölcsileg véve átv.
értelemben használtatnak. Mi képzését illeti, azon
szók osztályába tartozik, melyekben a ba be, pa pe,
fa f e, va ve, ma me végzetek igeneves tulajdonai-



1125 OTBOMBÁLKODÁS—OTT — OTT—OTTHONI 1126

guak, egyébiránt alakra toromba, goromba szokó
felül legközelebb rokonai: iramba, gomba, csorba
görbe stb.

OTROMBÁLKODÁS, (otromba-al-kod-ás) fn.tt
otrombálkodás-t, tb. — ok. Otromba magaviselet. V. ö
OTROMBA és OTROMBÁLKODIK.

OTROMBÁLKODIK, (otromba al-kod-ik) k. m
otrombáUcod-tam, — tá l , —ott. Otromba módon
azaz : idotntalanul, faragatlannl, darabosan, ostobán
viseli magát V. ö. OTROMBA.

OTROMBÁN, (otromba-an) 1. OTROMBÁUL
OTROMBASÁG, (otromba-ság) fn. tt. otromba

ság-ot, harm. szr. —a. Durva, nyers, ostoba idom
talanság.

OTROMBÁUL, (otromba-ul) ih. Otrombán
azaz: idomtaJan, faragatlan, durva, ostoba, esetlen
módon.

OTROMBÍT, OTROMBIT, (otromb-ít) áth. m
olrombtt-ott, pár. —t, htn. —ni, v. —ani. Otrom
bává tesz, alakít. V. ö. OTROMBA.

OTROMBÚL, OTROM BUL, (otromba-űl) önh
m. otrombúl-t. Otrombává lesz. V. ö. OTROMBA.

OTT, (o-tt) helybatárzó. Megfelel e kérdésre :
hol v. Aon t Értelme: azon helyen, mely egy vagy
több helyhez képest távolabb fekszik; ellentéte a
közel helyre mutató: itt. Viszonyba lép általán min-
den helynévvel és helyhatározóval, pl. ott a városban,
nem itt a falun ; ott benn van, ott künn jár ; ott fenn
ül a dombon; ott lenn, ott alatt legel a völgyben ; ott
elül, ott hátul, ott jobbfelül, ott baloldalt. Vonatkozik
időre is ,akkor' vagy ,az időben' helyett

„Ott régi kaland jnt eszibe a vénnek."

„Ott férfi nyugodtan lát hadi készséghez."
Arany János. (Buda halála).

Nyomatosság végett fölveszi a távolra mutató a han-
got, ott a ! öszvetéve és megnyujtva ottan, előtéttel:
amott, amott a, amottan, tájdivatos kinövésekkel:
amottannag, amottannég ; ottannag, ottannég ; oltan-
nak, ottannék, ottogyon; a Bécsi codexben ottogol is.

E szóban két fogalom van, ú. m. a távolságé,
melyet az o képvisel. (V. ö. 0, távolra mutató,) és a
helyiségé, melyet a U fejez ki, valamint általán a
helynevekben e kérdésre hol? pl. Gyűrött, Fehér-
váróit, Temesvárit, v. Temesvárod. Ugyan ezen kép-
zővel alakultak e helyre mutatók: lent, fent, alant,
kitnt, bent, mögött, hegyeit, előtt, hosstant. Vas várme-
gyében a nép szájából még hallani: ód volt, e he-
lyett ott volt, miből azt lehetne gyanítani, hogy eh-
hez járult a t, és lett odt, ott. De valószínűbbnek
látásik, hogy a hely fölületére vonatkozó ön a tör-
zsök, s ebből lett on-t, ott, mint alán, alant, alatt;
hegyen, hegyent, hegyeit; futón, fölönt, fölött; mögön,
mögönt, mögött Ezek : kun, ben, fen, len csak egy
alakban léteznek: kütU, bent, fent, lent, és nem: kütt,
beit, fett, lelt. Ama hasonlat szerént síintén való-

színű, hogy ezek is : Fehérvárait, Győrött, Pécsett,
elemezve : Fehérvár-on-t, Győr-ön-l, Pécs-en-t. V. ö.
ODA.

—OTT, v. —TT, v. csak —T, helynévrag; mai
korban leginkább csak az r-be végződő helynevek-
nél divatos, pl. Fehérvárolt v. Fehérvárt, Győrött,
Temesvárott v. Temesvárt, Kolosvárt stb.; néha más
végzeteknél is, pl. Pécsett. Régente több más helyne-
vek fölvették e ragot, pl. Mohácsok (Szalay Ág. 400
m. levelében), Sopront (Ugyanott). Származására
nézve 1. OTT, helyhatárzó.

OTTAN, (o-tt-an) ih. L. OTT. Kettőztetve: ot-
tan-oltan ám. helylyel-közzel, itt-ott, néha-néha.
Ottan-öt tan jót is cselekszik. Ottan-ottan elmegy a
templomba. Ottan-ottan aláhengeredik. (Pázmán Préd.
1079. L). Néha, kivált a régieknél ám. legottan, tüs-
tént, mindjárt. „Csak választ várok, ottan kész va-
gyok az kegyelmed parancsolatja szerént számot
vetni vele." Levél 1547-ből (Szalay Ág. 400 m. L).
„Egybemenének az két vitézek nagy éressen, és Béla
ágy ökleié (döfé), hogy ottan leesék az feldre, ő ke-
dég csak meg sem mozdúla." Carthausi névtelen.

„Örek állat, rothadatlan,
Mindenható, haláltalan
Ennek enged mind nap, mind hód
S ottan teszik ők ha mit mond."

Katalin verses legendája.
„ A te szódat, Uram, raihelyen meghallhatja,

Ottan szent mevedet mint atyját úgy kiáltja."
B. Balassa Bálint a XVI. században.

,0ttogyan' alakjában : „És ottogyan Istennek an-
gyala jelenek menyországból." Régi magyar Passió.
,0ttanag' alakban:

„Mintegy lassú szellő olyan zúgást hallá,
Szép hat fejér hattyú, ottanag leszálla."
Árgirus. (Qörgei Albert a XVI. században).

OTTANAG, (ott-an-ag) ih. L. OTTAN.
OTTANI, (o-tt-an-i) mn. tt. ottani-t, tb. — ok.

Ama távol helyre való, azt illető, arra vonatkozó. Ot-
tani lakosok. Parisban lévén, a* ottani jeles férfiakkal
megismerkedem. Az ottani, és az itteni élet kötött nagy
a különbség. V. ö. OTT.

OTTANNAG, OTTANNÉG, hibás kinövésü táj-
zólások. L. OTT.

OTTAN-OTTAN, 1. OTTAN alatt
OTTHON, v. —HONN, (ott-hon, v. honn) ősz.

helyhatárzó. Azon helyen, házban, hol valaki rendé,
én lakni, tartózkodni szokott; máskép: oda háta.

Mindenütt jó, de legjobb otthonn.
„Messze jártam, másutt is volt jó dolgom,
De a szivem csak azt mondja: jobb otthon."

Petőfi.
Otthonn parancsolj. Tréfásan szólva: nincsenek nála
tthonn, ám. elment az esze, jár az esze.

OTTHONI, (ott-honi) ősz. mn. Otthon levő, ott-
on szokásos, divatozó. Otthoni társaink. Otthoni vise-

let, pongyola,
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OTTHONIAS, (ott-honias) ősz. mn. otthon szo-
kásos ; fesztelen.

OTTHONIASSÁG, (ott-honiasság) ÖBZ. fii. Szoká-
•01 cselekvésmód, vagy magaviselet; fesztelenség.

OTTHONRA, (ott-hon-ka) fii. tt. otthonkárt,
könnyű, pongyola szabása felöltő, milyet honn a has
körül szokás viselni.

OTTHONOS, (ott-hon-os) mn. tt. otthonos-t, v.
— át, tb. —ok. 1) Otthon tartózkodó, magán életet
viselő, ide-oda nem járó. Otthonai leány, háti nő. 2)
Mint a nyilvánosnak ellentéte ám. házias, a háznál szo-
kásos. Otthonos eledel, vitelét, illendőség. 3) Bizonyos
helyen gyakran megforduló, valahová jártas. Ö tok hát-
nál otthonát. Innen 4) átv. ért bizonyos dolgokban,
ismeretekben jártas. A legújabb kori irodalomban, va-
lamint a régiben it otthonát férfi.

OTTHONOSKODÁS, (o-tt-hon-os-kod-ás) fa.
itotthonotíodát-t, tb. —öt, hann. szr. —a. Magános,
házi életnek gyakorlása, folytatása.

OTTHONOSKODIK, (o-tt-hon-os-kod-ik) k. m.
otthonotkod-tam, —tál, —ott. Magános házi életet vi-
sel, rendesen otthon tartózkodik.

OTTHONOSSÁG, (ott-hon-os-ság) fn. tt. ottho-
nostág-ot, hann. szr. — a. 1) Házi, magán életű álla-
pot vagy tulajdonság. 2) Jártasság bizonyos dolog-
ban, különösen tudományban.

OTTHONRÓL, (ott-honról) ősz. ih. Legközelebb
azon helyről, hol otthon van valaki; másképen: oda-
hatulról.

OTTI, női kn. tt. Otti-t. .Ottilia' kicsinyzője.
OTT1LIA, női kn. tt. Ottüiá-í. V. Ö. OTTÓ.
OTTLÉT, (ott-lét) ősz. fn. Bizonyos távol he-

lyen való lét. Ottlétéről mit sem tudnak. Ottlétemkor
mind egészségesek voltak.

OTTLEVŐ, (ott-leyö) ősz. mn. Aki, vagy a-
mi bizonyos távol helyen van, ellentéte : ittlevő. Lon-
donba menvén legott fölkeresem az otÜevS foldieinket.

OTTÓ, férfi kn. tt Ottót. A nyelvészek ezt és az
Ottília szót a régi német odo v. uodo v. udo szótól szár-
maztatják, mely dú»t, gazdagot és boldogot jelent.

OTTOGYAN tájdivatos; 1. OTT.
OTTAGOL, 1. OTT.
OTTÓK, fáin Szála m.; helyr. Ottok-ra, — ön,

—ról.
OTTOMÁNY, fáin Bihar m.; helyr. Ottomdny-

ba, —bon, —bol.
OTTÓVÁ, falu Sopron m.; helyr. Ottová-ra,

—n, —ról.
ÓVADÉK, (ov-ad-ék) fn. tt. ovadék-ot, hann.

szr. —a. Előrelátó, gondoskodó, vigyázó cselekvény,
mely által bizonyos rosznak elejét venni, azt magunk-
tól vagy magánkat attól távol tartani törekszünk.
Különösen hiteles iromány, melyet adunk, vagy ma-
gunknak adatunk, bizonyos jogok biztosítása, vagy
kárnak elhárítása végett (Cautela; cantio).

OVAKODÁS; ÓVAKODIK stb. L. ÓVAKO-
DÁS, ÓVAKODIK stb.

ÓVÁS, 1. AVAS, és Ó, mn.
ÓVÁS; OVÁSLEVÉL, 1. ÓVÁS; ÓVÁSLEVEL.
OVAT; ÓVATOS; ÓVATOSAN; ÓVATOS-

SÁG, 1. ÓVAT; ÓVATOS; ÓVATOSAN; ÓVA-
TOSSÁG.

OVIK, tájdivatosan ám. AVIK; L ezt
OVÓESZKÖZ, (óvó-eszköz) ősz. fn. L. ÓVÓ-

ESZKÖZ.
OVÓSZER, (óvó-szer) ősz. fn. L. ÓVÓSZER.
OVÚL, Gyarmathi Sámuel szerént a székelyek-

nél ám. avul.
— ÓZ, 1. —AZ: 2).
ÓZD, falu Baranya, és Borsod, erdélyi fáin Alsó-

Fehér m.; helyr. Otd-ra, —ön, —ról.
OZDIN, falu Nógrád m.; helyr. Otdinba, —bon,

— bol.
OZMÁN, fn. és mn tt otman-t, tb. —öt. A tö-

rökök neve Ozmán v. Ottoman v. Athman első alapi-
tojókról. A török nyelvben inkább: ottnumlí.

OZOB, ALSÓ—, FELSŐ—, faluk Trencsin m.;
helyr. Otor-ra, —ön, —ról.

OZORA, mváros Tolna m.; helyr. Otorá-ra,
—n, —róL

OZTÁN, OZTANNAN, 1. OSZTÁN.
OZSONA v. OZSONNA, fn. tt ouonná-t. Azon

eledel, melyet valaki ebéd és vacsora közti időben
vesz magához. Mátyusföldén: harmadebéd.Pttp* vidé-
kén : Uránt. Eredetére nézve, ha a magyarból szár-
maztatni szabad, talán osonó, azaz futó, rövid; mint
szokták mondani: futó ebéd; egyébiránt az itteni
köznépi német Jausen megfelelne neki, de a melyet
sem Adelung, sem Heyse, sem Mozin szótárai nem
einlítnek. Gyarmathy Sámuel szerént oroszul: ottina,
wuin, lengyelül: jutina, dalmatái: uxina; tehát a
szláv nyelvek tulajdonának látszik.

OZSONNÁL, (ozsonna-al) önh. m. ottonnál-t.
L. OZSONNÁZ.

OZSONNÁLÁS, (ozsonna-al-ás) fn. L. OZSON-
NÁZÁS.

OZSONNÁZ, (ozsonna-az) önh. m. ottonnd*-
tam, —tál, —ott, pár. —s. Ozsonnát eszik. V. ö.
OZSONNA.

OZSONNÁZÁS, (ozsonna-az-ás)fn.tt ottonnátdt-t,
tb. —öt, hann. szr. —a. Ebéd és vacsora közti evés.

OZSVÁT, 1. OSVALD, OSVÁT.
Áx O-bin van 1490 cilkk.

Ó, kisded alakban ó, huszonötödik bettt a ma-
gyar ábéczében, s az önhangzók sorában kilenoedik-
Megnynjtott, zárt vastaghang, melyet a rövid o-tól
szabatosan meg kell különböztetnünk, nem csak azért>
hogy némely siók értelmét változtatja, pl. kor kor,
korot kórot, boka baka, bob bob, hanem hangmér-
tani okból is, mennyiben a hosszú ó két rövid o-nak
felel meg, pl. „ónosodik" szóban. S nem hibázunk,
azt állítván, hogy, mint minden hosszú önhangcó, e* is
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két vagy több rövid s egybeolvadott hangból, melyek
egyike minden esetre zárt, állott elé; mit igazolni
most nem feladatunk; egyébiránt némely kétségtelen
esetet láw ás Élőbeszéd 44. lapján. Hint mély, vas-
tag hangzónak hangrendileg megfelelő magas vékony-
hanga társa 8, pl. gnm-rf gfim-ő, jár-o* kel-£, járandó
kelend-ő, hányadik vet-ő-dik. Sok vidéken többé-
kevésbé terjedt tájejtéssel öl ál szótagból húzódott
öszve, mint: 0*0*0* oldoz, óetó olcsó, ódái és ódó oldal,
bódog boldog, fót folt, tód told, ót olt, dógonk dolgo-
zik; ttóga szolga; ótár oltár; óma alma; ttóma
szalma stb.

Ó, (1). Mindenek előtt e rövid szócskát, mely
nyelvünkben ige is, melléknév is, eredetére nézve
kell ismernünk; palóczosan ejtve, oo v. aó. T. i. ó
(cárét, defendit), és az ó (vetustus, antiqnus) alapfo-
galomban megegyeznek, mert mindegyik távoltágra
vonatkozik, t i. magát valamitől óni, vagy óvakodni,
ám. azt magától, vagy magát attól eltávolítani, távol
tartani; ugyanezen értelem rejlik az óvás, óvatot,
óvatostág szókban; más részről az ó vetus, továbbá:
ócska, ódon, ovti, ovik, ovúl oly időre vonatkoznak,
mely régen elmúlt, tehát alapértelmök az időbeli tá-
voltág, valamint az előbbiekben a térbeli, helybeli tá-
voltág. Ezen fogalomnak nem csak a magyarban, ha-
nem több más nyelvekben is azon o felel meg, mely
kissé nyiltabb ajakkal ejtve a. Nevezetesen térbeli
távolságra vonatkoznak a távolra mutató magyar a,
át, ama*, oly, ott, oda, onnan, amoly, amott, amoda,
amonnan, a hellén tinó, és ano, a latin ab, ötté (iüe),
a szláv ód, a német ab, aber, oder ; időbeli távolságra,
illetőleg régibb korra: ab, aba, apa, any, anya, oly,
atya, ág, agg, attik, ovik, avar, avul, avat, avatag, a
megnyujtott áp (= av, ó), ám. régiségtől megromlott,
előtéttel táp, pl. tojás, áporodik; továbbá: ángy,
báty, a hellén aicór, az elötdtes *r<&«c, nní.cuóg, la-
tin aevum, olim, avus, aoitut, német alt, ahn, Ohm,
Oheim, angol old, holland oud stb. Ezen nyelvhason-
latra alapított fogalomból kiindulva úgy vélekedünk,
hogy ás ó hosszú önhangzóju szóban alaphang a tá-
volságra mutató tompa vagy zárt a, vagy ennek leg-
közelebbi rokona, az o. Midőn az 6 távol időt, vagy
régi időtől fogva létezőt jelent, elemezve: o-ó, t. i.
azon ó (ő) képzővel egyesülve, mely az eredeti, és
még tájszokásilag divatos sovány-ó, ttomor-ó, dom-
bor-ó, keter-5 stb. szókban a törzs tulajdonságára
mutat, mi szerént o-ó ám. távol minőségű, távol idő-
beli, régi kortól fogva létező, olyan, mint azon o,
mely által távolra szoktunk mutatni. Minthogy to-
vábbá a fennemlített képző gyakran u, ez ismét vagy
amaz közvetlen is v hanggá alakúi, mint: keterS ke-
terU keterv, odó odú odv, fény S fényit fenyv; így
konyo könyv, homo hamv, enyS enyv, Vdö Üdv, elS elv,
nyelő nyelv, ölő Oh stb. innen az <f»ból leszen felold-
va : öv, ovik, ovii, ovat, vagy av, ovik, avul, avat;
továbbá: avar, avatag, avítt. Valamint az elszámlált
szók változatából lettek: keteroet, odvat, ftnyvet,
könyvet, hamvat stb. hasonlóan az öv av törzsökből:

ovat avat; miből az is kitűnik, hogy miként a keterv,
odv, fenyv, hamv stb. hasonlóan az öv és 00 főnévi
rangban, vagy ily rangban is állanak. — Midőn az
ó ám. cavet, defendit, alakra hasonló a ró, fii, IS, fő,
no, no, nyit, hí, ví, stí, sí, nyí igékhez, melyek ele-
mezve : ro-v, /»"», iS-v, fö-v, ttö-v, nS-v, hi-v, ví-v,
tti-v,»i-v, nyi-v; mindezekben a gyök önhangzója rend-
szerént csak akkor veszi fel a v-t, midőn ragozáskor
ismét önhangzó következnék, tehát az úgynevezett
flr (hiatus) elkerülése végett, pl. ro-v-ok, ro-v-unk,
ro-v-ék; ellenkezőleg: ró-tt, ró-tok (vagy a kimon-
dásban kettőztetve is : ró-ttok) ró-U-am, ró-U-ál stb.
Tévedés volna ezekben a harmadik személyi névmás
ö-jét vélni, mivel, mint látjuk, mindenik személyben
előfordulnak.

Más tekintet alá jönnek: letz-en, tett-én, vetz-en,
me-en (mén), megy-en, hist-en, visz-en, a régies alotn-
on, és ezen fttggőmnltak : Un tön, vén vön, lén lön, vin
vün, hin hűn, a régies ion (ivek), ön (evek); mert
ezekben kétségtelen, hogy az ön ön nem egyéb, mint
a toldalékos harmadik személy Bn = ő, minthogy
ezen ön, ön, csak épen a harmadik személyben jön
elé. Az ó névhez képzésileg rokonok a tó, ttó, tó, hó,
ló, nyü, nií, etS, kő nevek is, melyeknek gyökei al-
kalmasint az egyszerű: «a, tta, ta, ha v. hó, ló, nyU,
szü, ctö, kV, s leszen belölök taó = sa-v; hasonlók:
tta-v, la-v, ha-v, lo-v, nyü-v, ttU-v, eto-v, kS-v, honnan
e ragozások és képzések: savam, tavat, savó, tavany,
ttavam, ttavat, szavat, szavaz; tavam, tavat, tavat;
havam, havat, hava* ; nyVtoem, nyllvet, nyüvet stb. Így
lett az <M>ól avas v. óvás, avul v. owtt, avik v. ovik,
avar, avatag stb.

Az ó igének, mint távolítást jelentőnek o gyö-
kéből származik az old, régiesen óvd, mint a régi
Halotti beszéd használja (ha ugyan emitt nem meg-
nyújtás helyett áll); továbbá azon olt, melyből az
oltalom, oltalmat, t i. valami gonosz eltávolítására
vonatkozó szók erednek, máskép: óialom ólaimat,
midőn t. i. gyökül maga az ó ige vétetik. Az időbeli
távolságra vonatkozó ó gyökből lett magában ót-a,
vagy a gyököt i-vel toldva: olt-a, pl. rég óta, át óta,
öt év olta ; v. ö. OLTA.

Ó, (2), (a ó, v. o-ó) mn. tt. 6-t. Általán régi
korra, távol időre vonatkozó, minek ellentéte: új,
mai, mottóm. V. ö. ó, (1). Különösen 1) Aminek
ideje már régen lejárt, elmúlt, s más ujabb követke-
zett utána. 0 világ, ó kor, ó történetek, ó/Oldleirat, ó
tettamentom, ó kalendáriom, ó etttendS. Ó vitelét, tto-
kátók, divat, módi. 2) Ami régi időtől fogva tart,
vagy más ujabbhoz képest régebben létezik, és ezen
tartósság által jelességében inkább nyert, mint vesz-
tett, ó háj, ó tfolonna, ó ttir, ó bor, ó pálinka, ó do-
hány, ó bor ét ó leány nem egy áron kel. (Km.). 8)
Általán régi. ó kocsi, ó ttekér, ó tterttám. ó kootit
vasáért, vén asszonyt péntéért el ne vedd. (Km.). A
régi holmikra nézve máskép: Ad* bái, pl. háibái szer-
számok, bútorok. Gyakran fölveszik jelzőül a még
fennálló régibb helynevek, midőn hasonló nevű újab-
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bakkal jőnek viszonyba, pl. Ó-Arad, Új-Arad, Ó-falu,
Új-falu, Óvár, Újvár, Ó-telek, Új-telek, Óhegy, Újhegy,
Óvám, Újvám, Óváros, Újváros, Ópiacz, Újpiaa stb.

0, (3), (o-ó v. a-f) áth. Ragozása: óvok,v. óvok, és
óvlakfV. ovlakfV. ólak; óvtt,\. óvsz v. ón ; óvunk v.óvunk;
óvtok, v. óvtok v. átok ; óvnak v. óvnak v. inak ; cleS
m. óvék v. övék ; óval v. óval; óva v. óva stb. másod,
m. óvt,v. (ívott, v. óvott v. ott, jövő : óvand v. ovand ;
pár. óvj v. ójj, v. óvj, v. ojj; htn. óvni v. ouni, v. <fní,
részesülő : óvó, v. <wd. Valakit vagy valamit bizonyos
rosztól, pl. kártól, veszélytől, romlástól, betegségtől
stb. távol tartani, eltávolítani törekszik; honnét tá-
volító ragu viszonyneveket vonz. Óvd magadat a go-
nosztól, bűntől, hidegtől. Óvd magadat a szakállas
asszonytól. (Km.). Az okot veréb óvja magát a törtSl.
A beteget a meghűléstől óvni.'A távolítás tárgya néha
ellen névhatározóval jár. pl. A juhokat a farkatok el-
len, a halárt az árvíz ellen óni. Elemzésére nézve 1.
felébb Ó.

Ó, (4), v. 0 v. ÓH, indulathang, mely kiejtve az
érzések kölönféleségéhez képest más-más módosítással
hangzik: csodálkozó, bámuló, megütköző, pl. ó mily
szép! ó te bohó!; fájlaló, sajnálkozó, pl. ó jaj nekem!
ó te szegény ! ó be kár érette ! haragos : ó ti semmire-
kellők l vágyakodó : ó ha még egyszer láthatnám St!
ó vajha szerencsével járnék ! hálálkodó : ó Istenem be
kegyelmet és irgalmat vagy ! kérő, könyörgő : ó szent
teremtb'm, ne hagyj el! ó uram, könyörülj rajtam l Mint
általán mélységes indulatból fakadó hangszellettel
is hangzik, oh, v. óh. Óh mily bámulandó a te neved
az egész földön! Óh Istenem, miért sújtasz engem ! Óh be
oda vagyok ! Oh be fáj ! Óh ti Istentől elrugaszkodott
gonosztevők ! Óh óh, óh, mit cselekedtél megint ! Óh csak
szerencsét adna a jó Isten ! Óh Istenem, áldom szent
nevedé t J Óh édes szülém, bocsásson meg ! óh édes Jézu-
som ! Oh én nyomorult szegény bűnös ! Óh átkozott óra !
Oh uram Istenem ! Oh emberek emberek ! Midőn külö-
nösen vágyat fejez ki, származékai, óhaj, óhajt, óhaj-
tás, óhajtót, ohajtozik. Mélyebb fájdalomra, vagy
vágyra mutat, midőn susogó előlehet vesz föl: soh,
sóhaj, sóhajt, sohajtoz, v. sohajtozik ; s rokonai: sov,
továr, sovárog, sop, sopány, sopánykodik, és az/ajak-
hanggal képzett, foh, fohász, fohászkodik. Mennyiben
haragos, vagy utáló, vagy eltaszító érzést fejez ki,
értelmi viszonyban vannak vele azon o-val vagy
it-val kezdődő szók, melyek utálatra, s eltaszításra vo-
natkoznak, ú. m. octmány,ún, undok, undokai (régiesen :
ondók, ondokol), undor, undorodik, utál, utálat. Mint
indulathangok rokonai az, a.' ah; á. áh, és indu-
latra vonatkozó származékaik: ahtí, áhít, áld, átok,
átkoz, hála, hálálkodik, szán, bán, fáj, sajnál, sápoló-
dik stb. Rokonságok idegen nyelvekben a török,
persa ah, a latin o, ah, aha, eheu, hellén «, áá, aí,
héber r\71$, német ach, oh stb.

— Ó, (1), vékonyhangon: S, részesülő-, vagyis
igenévképző, pl. jár-ó, kel-ö, járand-ó, kelend-ö, 1. i
Élőbeszéd 121 —123. 1. l

— Ó, (2), vékony hangon: ó', igéken kívül is álta-
lános névképző pl. kór-ó, csom-ó, dom-ó, sav-ó, loty-ó;
el-ö, er-ö, vel-ö', mező, stb. néha nagyító értelemmel,
pl. ap-ó, any-ó, báty-ó, Jank-óstb.

ÓÁRUS, ('ó-árus) ősz. fn. Ei holmi avult, kopott,
ócska szerekkel, árukkal üzérkedik, tarattyiis.

Ó-ATYÁS, falu Bihar m.; helyr. — Aíyás-ra,
—ön, —ról.

ÓBÁNYA, falu Baranya, paszta Veszprém m.;
l helyr. Óbányá-ra, —n, — ról.
1 ÓBÉGAT, (ó-bé-g-at) önh. m. óbégat-tam, —tál,

—ott, pár. óbégasi. Odnyos-tréfásan ám. valamely kár,
veszteség fölött, vagy akármely fájdalomból panaszos
hangon jajgat Valószínű, hogy a németek o wek v.
au weh ! felkiáltásából alakult. Öszve nem kell zavar-
ni ,abajgat' igével, mely állandóan áth. és egészen kü-
lönböző eredetű s jelentésű.

ÓBÉOATÁS, (ó-bé-g-at-ás) fn. tt. obégatás-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Rimánkodó jajgatás, kiáltozás,
jajveszéklés.

Ó-BUDA, ősz. fn. A mai Budának nyílt síkon
fekvő éjszaki része, hol Etele hun király lakott, s
mely nevét némely történetírók szerént Etelének ha-
sonló nevű öcscsétől vette; a rómaiaknál Aquincum,
a német íróknál Ettilburg. Helyr. Ó-Budá-ra, —n,
—ról. V. ö. BUDA, (1).

Ó-BUDAI, ősz. mn. Ó Budára való, ott lévő,
azt illető, arra vonatkozó. Ó-Budai hajógyár, kikStS.

ÓBUVÁR, (ó-buvár) ősz. fn. Általán személy,
ki régiségek keresésével, ismertetésével foglalkodik,
különösen olyakkal, melyek a régi kor történetére
világot derítenek.

ÓCS, (6-ocs) mn. mely rendesen ka kicainye-
zővel toldva használtatik : ócska.

ÓCSÁB;ÓCSÁRLÁS;ÓCSÁRLÓstb. helye-
sebben 1. OLCSÁR: OLCSÁRLÁS; OLCSÁRLÓ.

ÓCSKA, (ó-ocs-ka v. av-acs-ka) kicsiny, mn.
tt. ócská-t. Ami egy kevéssé régi; leginkább oly tár-
gyakra alkalmaztatik, melyeket a viselés, használás
elkoptatott. Ócska ruha, csiima, szerszámok, estközök,
bútorok.

ÓCSÓ, (néhutt: ÓCSU); ÓCSÓDIK; ÓCSÓN;
ÓCSÓSÁG stb. L. OLCSÓ; OLCSÓDIK stb.

ÓCZ, Szabó D. szerént régies szó, vagyis régies
kiejtése ,utcza' szónak.

—ÓCZ, — ÓCZA, ritka használatú névképzők,
pl. vadócz, daróci, gom-bóce, martal-óct, stam-ócsa,
kab-ócea.

ÓDA, fn. tt. ódá-t. Az eredeti hellén <^dij értel-
mében ám. ének, éneklés. Különösen mélyebb éne-
lemből fakadó, s magasabb szárnyalása lantos költe-
mény (zengzet, zengemény ?), melynek sajátnemfi
alakot adtak a hellén, és római költők. Pindar és
Horátz ódái. Sappho, Alkaeusz módjára irt ódák,

ÓDAL; ÓDALAS; ÓDALBORDA; ÓDAL-
FEGYVER stb. L. OLDAL; OLDALAS stb.

Ó-DALMÁND, puszta Tolna m.; helyr. Dal-
mánd-ra, —ön, —ról.



1133 ÓDIK—ÓHÍT ÓHITÜ—ÓLÁLKODIK 1134

ODIK, (= ol-d-ik) tájdivatos k. az ,old' áth.
igéhez egyszerűen ,ik' járulván, lesz belőle közé]
szenvedő, épen úgy, mint ,hall/ ,hallik.' Néhutt
ődcik = ol-d-oz-ik, hasonló alakulással. Lásd OL-
DÓDZIK.

— ÓDIK, (ó-od-ik) magas hangon: ÖDIK, (ö-
öd-ik) ősz. igeképző, mely belszenvedti és némely
közép igéket alkot, pl. csal-ódik, morzsol-ódik, fon-
ódik, tár-ódik, hány-ódík; iüet-ödüc, dörg&l-ödik, ver-
ődik, üt-ödik, tör-ödík stb. stb.; s közép igék: agg-
ódik, tudakoz-ódik, gunyol-ódik ; él-Sdik, tzerz-ödik,
tün-ödik stb.

Ó DIVATOS, (ó-divatos) ősz. mn. Ami régente
divatozott, s ma már alig^van, vagy épen nincs szo-
kásban, ómódi, ódon. 0 divatos vitelét, ruhaszabás,
bútorok. V. ö. DIVAT.

Ó DIVATÚ, 1. Ó DIVATOS.
ÓDON, (ó-don) mn. tt. ódon-t, tb. — ok. Ó di-

vatos, öreges, a szokásból kimúlt, kikopott; továbbá:
ami a régiség miatt elkopott, ellentéte : újdon. Ódon
ó fejk'ótö helyett újdon új kalapot tenni föl.

ÓDONSÁG, (ó-don-ság) fn. tt ódonság-ot, harm.
szr. — a. Ódivatos állapot, vagy tulajdonság; néha
használják magára a tárgyra is, mint ellentétét, az
újdonságot.

ÓDZIK, 1. ÓDIK, és OLDÓDZIK.
ÓFALU, mváros Szepes, faluk Baranya, Sáros

m. KALOCSA—, HORBOK—, LÁZ— Márama-
ros m.; helyr. Ófalu-ba, —bán, —bál.

ÓFRÁL, önh. m. ófrál-t. Sopron és vasvárme-
gyei tájszó, s ám. ide-oda csavarog, tekereg, csabuk-
kol. Rövid o-val is divatos : ofrál. Elemezhető ,forog,'
.fordul' stb. szók fór gyökéből, mintha volna : forál,
azaz ide-oda forgolódik.

ÓPRÁLÁS, (ófrál-ás) fn. tt. ófrálás-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Ide-oda csavargás, tekergés.

Ó-QUTTA, 1. GUTA, (2) alatt.
ÓH, indulatszó, 1. Ó, (4).
ÓHAJ, KIS—, NAGY— faluk Bars m.; helyr.

óhaj-ba, —bán, —ból.
ÓHAJ; ÓHAJT stb. L. ÓHAJ; ÓHAJT.
ÓHATATLAN, ÓHATLAN, (ó-hat-[at]lan) mn.

tt. óhatatlan-t, tb. —öt. Akit vagy mit bizonyos
rosztól, bajtól, veszélytől, kártól stb. megóni nem
lehet, vagy viszont, amely roszat eltávolítani lehetet-
len ; máskép : óvhatatlan. Árvíztől óhatatlan tiktdg.
Óhatatlan vettély, kár. V. ö. Ó, áth. ige. Határozóként:
meg nem óvható módon, óhatatlanul.

ÓHATATLANUL, ÓHATLANUL, (ó-hat-[atj-
lan-nl) ih. Oly módon vagy állapotban, hogy meg-
óni nem lehet. V. ö. ÓHATATLAN.

ÓHEGY, falu Zólyom m.; helyr. Óhegy-re,
—én, —rSl.

ÓHED, falu Szála m.; helyr. Óhid-ra, —ön,
—ról.

ÓHÍT, 1. OHÍT, AHÍT.

ÓHITÜ, v. —HITÜ, (ó-hittt) ősz. mn. és fn.
A nemegyesült keleti egyház hívei közöl való. Haj-
dan szélesb ért a keleti egyház tagja. £ nevezet
több történetírók szerént onnan származott, hogy
őseink közöl még a fejedelmek korszakában a X-dik
században többen a görög egyház kebelébe tértek,
kiknek hitvallása a később római latin szertartása
magyarokéhoz képest 6 Aíí-nek neveztetett ÓhitUek
kalendárioma.

— ÓK, (1), (ó-k) magas hangon : —ŐK, (ő-k) ősz.
névképző, pl. fiók; a többnyire nagyító jelentéssel,
mint pof-ók, pir-ók ; Erzt-ók ; szem-Sk.

— ÓK, (2), (a-uk) magas hangon: —ŐK,
(e-ük) ősz. igerag a függő mait többes első személyében,
pl. ad-ók (= ad-u-uk), mond-ók (= mond-a-uk),
lel-ők (= lel-e-fik) stb. T. i. az n a tárgyi ragozásban
minden időnél elmarad, ú. m. adj-ük, adt-uk, adomáj-
uk, adn-ók (= adna-uk).

OKA, 1. OKA.
ÓKÉR, falu Bácsm.; helyr. Ókér-be, —ben,

—bol.
ÓL, (ó-l, azaz óv-hely) fn. tt ól-t, v.—át, tb. — ak,

harm. szr. —a, v. —ja. Általán kerített hely, épület;
hová a nagy, vagy apró marhát elzárják, akár azért,
hogy el ne széledjenek, akár, hogy a lég viszontag-
ságai, vagy orvok ellen biztosaágban legyenek. Innen
több vidéken, nevezetesen a gömöri barkóknál, és
Baranyában ám. a németből lett ittáló, pl. ököról,
lóól, juhól. Országos divatnak: disznóól, mely, ha
lábakon áll, lábától, vagy hidaséi, vagy egyszerűen :
hidas; tyúkól, lúdól. A juhok, szarvasmarhák, lovak
számára való tágasabb zárt, vagy kerített helynek
neve: akol. Jobb a teli ól, mint a* üres ctíír. (Km.).
Ha e szóban alapfogalomul azt veszszfik, hogy az ól
a barmok biztosítására szolgál, nevezetesen: hogy az
elszéledéstől, a lég viszontagságaitól, vagy az orvok,
és ragadozó állatoktól megovassanak: úgy legvaló-
színűbb, hogy gyöke a rosznak eltávolítására vonat-
cozó ó ige, melyből lett ó-ó, o'-tí, ó-v, ó-l, azaz: óvó

hely. így fejlődtek ki a be, kft, fe, o, i, me, mi gyö-
kökből a bel, kltl, fel, oly, ily, mely, mily származé-

ok. Hasonló fogalmi és hangrokonság látszik lenni
a latin cavto, cavtus, és a caula, cavea között, to-
vábbá talán a hellén ávijf, ávltov (ól) és alxéw
óvok, oltalmazok, segítek), nixrijo (óvó, oltalmazó,
segítő), vagy «;Utia>, «Um (távolitok) között is. Csa-
gataj nyelven: öv, és törökül: év ám. ház.

ÓLÁLKODÁS, (ol-ál-kod-as, vagy or-ál-kod-ás)
Fn. tt. óldlkodds-t, tb. —ok, harm. szr. —a. Alatto-
mos , magát megsunyó Icselkedés, melynek czélja
mást megkeríteni, hatalomba ejteni, megkárosítani,
megölni, elragadni stb. V. ö. ÓLÁLKODIK.

ÓLÁLKODIK, (ol-ál-kod-ik, vagy or-ál-kod-ik)
k. m. óláUtod-tam, —tál, —ott. Magát alattomban
megsunyva leselkedik, különösen a végett, hogy mást
tatalmába keríthessen, kifoszthasson, megölhessen.

A zswdnyok az utak mellett ólálkodnak. A ragadozó
vadak a sűrűben ólálkodnak. Szelídebb ért. mondják
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emberről, ki azonegy helyen ácsorog, mit sem téve. E*
igében alapfogalom a leselkedés, megannyiul, mely
rendesen a testnek meghúzása, lelapulása által tör-
ténik ; honnan egyik vélemény sserént gyöke ásón
öl, mely hangváltozattal öl (infra, inferior); ebből
lett alól v. alál v. olál (mint dob-ál, jár-ál, bál-ál,
noha ezekben ás ál képző igékhez járul; de lehet-
tek eleinte emesek is: jár-al, bál-al); oíoí-ból ismét:
olaUcodOc v. olálkodik (— alálkodik). .Leselkedik' ige
gyöke is az alacsony helysetre vonatkozó le, miről 1.
LES. Hogy az ál átváltozik oí-ra is, mutatja a régies
altit, ma olt, halt általános divat sserént holt is, altó-
ból lett olctó stb. Más rélemény sxerént ,ólálkodik'
némely régi Írók és kiejtés sserént: órálkodik, pl.
Erdőmnél: „uralkodnak vala ő utánna." (Lukács
XIV.); melyet or-tól ssármastatrán, (oralkodik, vagy
orálkodik) azt tenné: őr módjára, vagy orozban le-
selkedik. Ás őr tag könnyen váltoshatott hossravá,
mint jórgyükos' szóban is.

ÓLÁLKODÓ, (ol-al-kod-ó, Tagy or-al-kod-ó)
mn. tt ólálkodó-t. Ki magát alattomban megsunyva
leselkedik. ErdSkbe* ólálkodó vtonállók. V. ö. ÓLÁL-
KODIK.

ÓLANY, (ól-any) fa. tt. ólany-t, tb. —ok,
harm. ssr. —a, T. —ja. A tagadólagos benfl nehéz
fémek egyike, melynek esfistfehér színe, tündöklő
fémfénye van. ,ólany' magyar nevezetét ásón saját-
ságánál fogva nyerte, mely szerént a természetben
leggyakrabban előjövő vegyülete, ás ólanyfényle
(Molybdanglanz) némileg ás ólomhos hasonlít. Latin
neve: molybdanvm. (Török József).

ÓLKA, (ól-ka), kicsiny, fn. tt. óOeá-t. kisded ól,
pl. milyet a falusi gyermekek a lemorzsolt kukoricsa-
tnskókból játékszerül állítanak, vagy a hasi eb szá-
mára csinált kis kunyhó, stb.

ÓLMAG, (ól-m-ag, ólom szótól) fn. tt. ólmag-ot,
harm. ser. —a, v. —ja. 1) Mészfele anyaggá átala-
kult ólom, mi olvasztáskor a légnek hozzájárulása ál-
tal hamar megtörténik, midőn az olvadó ólom fölszi-
nét szürkés por lepi el. 2) Némely savany okból leszál-
lított ólomrészek.

ÓLMÁÉ, (ól-m-ár, ólom szótól) fn. tt. ólmár-t,
tb. —ok, harm. szr. —a, v. —ja. Növénynem, öt hím-
szállal, és egy anyaszállal, melynek némely faja
Keletindiában, egy másik déli Európában tenyészik.
Nevét ólomszinétől vette, ahonnan németül is Blei-
wnrz, Bleikelch. Némelyek szerént: ólmonet. (Plum-
bago L.)

ÓLMÍT, (ól-om-ít) áth. m. ólmtí-ott, htn. —ni,
v. —ont. L. ÓLMOZ.

ÓLMONCZ, (ól-om-oncz) fn. tt óbnonat-ot,
harm. szr. —a. L. ÓLMÁÉ.

ÓLMOS, (ól-om-os) mn. tt óbnot-t, v. —át, tb.
—tik. l) Ólomrészeket tartalmazó. Ólmot ásványok.
2) Ólommal fölszerelt, készített Ólmot végű korbáct,
ólmot botok, ólmot ablakkarikák.

ÓLMOSAN, (ól-om-os-an) ih. Ólmot tartalmaz-
va. Ólommal ellátva.

ÓLMOZ, (ól-om-oz, v. ól-m-oz) áth. m. ólmot-
tam, —tál, —ott, pár. —t. Ólommal beönt, behúi,
fölszerel valamit Hétagot beólmom*. A bot fqétmtj-
ólmoati. Áblakkaríkákat ólmon*.

ÓLMOZAS, (ól-om-oz-ás) fii. tt. ólmotdt-t, tb.
—ok, harm. szr. —a. Ólommal behúzása, fölszerelése,
elkészítése valaminek.

ÓLMOZAT, (ól-om-oz-at) fa. tt óTmotat-ot,
harm. szr. —a, v. —ja, Ólommfi, melylyel valamit
behúztak, fölszereltek. Ólomrészek össvege.

ÓLOM, (1), (ól-om) fa. tt ólm-ot, harm. szr.
—o. Az ügy nevezett hangugratók osztályába tartozik,
tehát eredetileg (W-m, mint az ilyen lom, lém végzetü
főnevek a régieknél általában, pl. hátaim, ótalm, f<ye-
<Wm stb. Nemtelen és nehéz fém, melynek színeké-
kés fehér, késsel könnyen vágható, s a sziláid fémek
között leglágyabb, és az arany után legnehezebb;
igen könnyen elolvad, s olvadáskor a lég hozzá járat-
tavai hamar ólmaggá azaz: mészféle anyaggá válik.
Ólmot Sntero, különösebben ám. babonából az olvasztott
ólmot vízbe csöpögtetnL Ólomból SntSU gyUrü. ólom-
mal inti. ólomból vágott ttatymák. Mint melléknév
jelent ólomból valót, vagy némi tulajdonságra nézve
ólomhoz hasonlót, mely esetben a viszonyszóval ösz-
vetétetík pl.ólompapir, ólomfold, ólomgolyó, ólomgSmb,
ólommadár, ólomnemQ. Nehét,mint ás ólom,/rítt mint át
ólommadár. (Km.). Nevét olvadékony tulajdonságától
vette, s gyöke azon öl megnynjtva, melyből obt, olvad,
olvattt, olvadék származnak. Az öl, vagy nyújtva: rfí,
gyökből lett oló óló, ólv, óhn, t i. az m képző általa-
knlt v; miről 1. Élőbeszéd. 140 1.

ÓLOM, (2). (al-om) fn. tt ólm-ot. Székely táj-
szólás szerént ám. az országos divata alom, azaz:
barmok alá vetett szalma, vagy holmi gizgaz. Gyöke
azon öl, mely szokottan ál (infra) megnynjtva ól,
mint az olctó, tájdivatosan olcsó ; sőt a fémet jelentő
ólom is olvadékony természeténél fogva, elemezve:
ólom, olm, azaz: olu.

ÓLOMBÁNTA, (ólom-bánya) ősz. fn. Ólomás-
ványokat tartalmazó bánya.

ÓLOMCSAP, (ólom-csap) ősz. fa. Az arany- és
ezüstolvasztó kemenczékben olvasztás után hátrama-
radt ólom, mely csapalakban lógva marad.

ÓLOMCSŐ, (ólom-cső) ősz. fn. Ólomanyagból
készített cső, pl. a rávezető csatornákban.

ÓLOMCZUKOB, (ólom-czukor) ősz. fa. Sóala-
kuvá lett Ólom, mely Agy képződik, ha az eczetsa-
vanyban felolvasztott ólmot kipárologtalják. (Sál
Satnrni). Édeses ize miatt a rósz lelkű borkezelők,
kocsmárosok ezzel édesítík savanyú boraikat

ÓLOMECZET (ólom-ecset) ősz. fa. Boreczet,
melyben ólmot, vagy ólmagot olvasztottak fél, (Ace-
tum Saturni).

ÓLOMÉB, (ólom-ér) ősz. fa. A bányákban oly
ér, melyben ólomrészek találtatnak.

ÓLOMERCZ, (ólom-ércz) ősz. fn. Érez a bá-
nyákban, mely ólomrészekkel van vegyítve. Szoroab



1137 ÓLOMPEHÉR - ÜLOMKŐ ÓLOMLAP—ÓLOMŐNTÉS 1138

ért. főleg ólomanyagból álló érez. Kék, barna, tSld,
fehér, vtirVt ólomércz.

ÓLOMPEHÉR, v. —FEJÉR, (ólom-fehér) ősz.
mn. és fű. 1) Ólom színéhez hasonló halvány fehér
színű. Olomféhér arasbSr. 2) Mint főnév jelent eczet-
tel készített ólmagot, kűlönböztetésül az ólomfe-
ketétől.

ÓLOMFÉLE, (ólom-féle) ősz. fn. Ólmok nemé-
hez tartozó, ólomhoz hasonló. Ólomféle ásványok,
éretek.

ÓLOMFÉNYMÁZ, (ólom-fény-máz) ősz. fn. Ál-
talán, ólomból készített máz, melylyel valamely testet
befuttatnak.

ÓLOMFÉRJANY, (ólom-férj-any) ősz. fn. 1.
ÓLOMMIRENY.

ÓLOMPONCSOR, (ólom-foncsor) ősz. fn. Keve-
rék ólomból és higanyból. V. ő. FONCSOR.

ÓLOMFORRASZTÁS, (ólom-forrasztás) ősz.
fn. Cselekvés, midőn valamit öntött ólommal öazve-
ragasztanak.

ÓLOMFÖLD, (ólom-föld) ősz. fn. Szétporlott
ólomrészek, melyek vagy sárga, sárgás szürke, füst-
szürke, barna vörös szinüek, és morzsolékonyak, vagy
ugyanazon szinüek, de mereven kemények.

ÓLOMFÖVENY, (ólom-fövény) ősz. mn. Ólom-
résxek fövenypor-alakban, melyeket a fövenyórákban
használtak, mert a lég nedvességét nem veszi úgy be,
mint a valódi fövény.

ÓLOMFÜST, (ólom-füst) ősz. fn. 1) Az ólom
olvasztásakor kifejlődő füst. 2) L. ÓLOMLEMEZ. .

ÓLOMOALACS, (óloin-galaca) ösz.fn. Ólomból
öntött golyócskák, kivált puskába valók.

ÓLOMGAMÓ, (ólom-gamó) ősz. fn. ólomból
készített gamó, pl. a bot fején.

ÓLOMGELÉT, (ólom-gélét) ősz. fn. Forró meleg
által megüvegesített szürke ólmag, mely különféle,
nevezetesen fazekas-edénymáaak készítésére fordít-
tatik. V. ö. GÉLÉT.

ÓLOMGOMB, (ólom-gomb) ősz. fn. Ólomból
készült gomb.

ÓLOMGÖMB, (ólom-gömb) ősz. fn. Ólomból
öntött gömb.

ÓLOMJEGECZ, (ólom-jegecz) ősz. fn. Elol-
vasztott a jegeczczé képződött ólom.

ÓLOMJEGY, (ólom-jegy) ősz. fn. 1) Ólomból
csinált barczaféle jegy, melyet a gyárból kijött szö-
vetekre, ú. m. végposztókra, vásznakra stb. függesz-
tenek. 2) Vadászok nyelvén azon vonal, melyet a
fotó szarvas patái a sziklákon képeznek, mert úgy
latszik, mintha ólomhnzással jegyezték volna meg.

ÓLOMKÉK, ÓLOMKÉKES, (ólom-kék, v. —
kékes) ősz. fn. ólomszinhez hasonló mocskos kék.

ÓLOMKOHHÁNYAT, (ólom-koh-hányat) öaz.
fn. L. ÓLOMGELÉT.

ÓLOMKŐ, (ólom-kő) ősz. fn. 1) Olvasztóhuták-
ban kénnel terhelt ólomnemü kő, mely az ezüstércz

AKAD. BiOr 8ZÚTÍB. IV. KÜT.

olvasztásakor fölül úszkál. Likacsot ólomkö. 2) Finom
angol ólany (molybdaenum), mely a közönséges ólom-
kőnél könnyebb, és erősebb.

ÓLOMLAP, (ólom-lap) ősz. fn. Papírforma vé-
konyra kinyújtott ólomanyag. Ólomlapba takargatott
por dohány.

ÓLOMLEMEZ, (ólom-lem ez) ősz. fn'. Lemezféle
ólomlap.

ÓLOMMÁZ, (ólom-máz) 1. ÓLOMFÉNYMÁZ.
ÓLOMMÉRLEG, (ólom-mérleg) ősz. fn. 1) Zsi-

neg végére kötött ólomból álló eszköz, melylyel va-
lamely térnek, testnek fekmentes vagy függőleges
helyzetét meghatározzák, milyen pl. az ácsok, kőmű-
vesek ólommérlege. 2) A bányászok mérlege, melylyel
az ólom súlyát mérlegelik.

ÓLOMMÉSZ, (ólom mész) ősz. fn. 1) 1. Ólmag.
2) Az ólom tisztításakor azon salak, mely tajtékalak-
ban fönn úszkál, s hamuhoz hasonló porrá alakítható.

ÓLOMMINTA, (ólom-minta) ősz. fn. A fémből
dolgozó míveseknél azon ólomlap, v. lemez, melyet
a fémlemezre fektetnek, midőn azt domború alakúvá
képezni akarják.

ÓLOMMIRENY, (ólom-mireny) ősz. fn. Ólom-
és mirenyvegyület vagy vegyítek.

ÓLOMMÍVES, (ólom-míves) ősz. fn. Kézmives,
ki ólomanyagból készít holmi míveket

ÓLOMMUNKA, (ólom-munka) 1. ÓLOMMÜ.
ÓLOMMÜ, (ólom-mü) ősz. fn. 1) Bányászi

munka, midőn az ezfistérczet ólomtartalma érczczel
vegyítve felolvasztják. 2) Ólomból készített mű, pl.
gyűrű.

ÓLOMMÜHELY, (ólom-mfi-hely) ősz. fn. Huta,
a bányák mellett, melyben az ólomérczeket olvasztják.

ÓLOMMÜVES, 1. ÓLOMMÍVES ; V. ö. MÍVES.
ÓLOMNEMÜ, (ólom-nemű) ősz. mn. Bizonyos

tulajdonságaira nézve ólomhoz hasonló. Ólomnemü
ásványok, éretek.

ÓLOMOKRA, (ólom-okra) ősz. fn. Okra, mely
az clporlott ólomból támadt V. ö. OKRA.

ÓLOMOLAJ, (ólom-olaj) ősz. fn. 1) Ólomsóból,
vagy ólomczukorból öntött, vagy főzött salitromszem.
2) ólomból és eczetből álló kövér anyag. 3) Folyó
gyántaolaj, vagy terpetinolaj, melyben ólomczukrot
és eczetaavas ólmot oldottak fel. (Olenm Satnrni).

ÓLOMÖNTÉS, (ólom-öntés) ősz. fn. 1) Kéz-
mívesi működés, mely által ólomból holmit öntenek.
2) Babonás játék, kivált karácson éjjelén, midőn a
leányok olvasztott ólmot öntenek valamely vízzel
tölt edénybe, pl. tálba, sajtárba, hol a hirtelen meg-
fagyott folyadék a képzelődök szerént különféle ala-
kot ölt, pl. sisakot, kardot, irótollat, holmi szerszá-
mokat stb. ábrázol, miből azt jövendölik, hogy jö-
vendő férjük oly rendbeli ember leszen, ki ilyfélék-
kel bánik, pl. katona, tudós, kézmives, stb. Tudnivaló,
hogy jobbára azt szokták képzelni, amit leginkább
kivannak.
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ÓLOMÖNTÖ, (ólom-öntő) ősz. fn. l)Kézuiives
ki ólomból különféle dolgokat, pl. golyókat, gömbö-
ket, galacsokat, gombokat, gyűrűket stb. önt. 2) Sze-
mély, ki babonából önt ólmot. V. ö. ÓLOMÖNTÉS.

ÓLOMÖNTÖMÜHELY, (ólom-öntő-mü-hely)
ősz. fn. Műhely, melyben ólomból különféle dolgokat,
eszközöket öntenek. V. ö. ÓLOMÖNTŐ.

ÓLOMPALA, (ólom-pala) ősz. fn. Palakő, mely
ólomrészeket tartalmaz.

ÓLOMPILL, (ólom-pill) ősz. fű. Az ólomércznek
pillogó, csillámpozó fényes szemecskéi.

ÓLOMPÍR, (ólom-pir) ősz. fn. Sárgaveres por,
mely úgy készfii, ha a szürke ólmagot izzóvá teszik,
g ezen állapotban vízzel befecskendezik, azután finom
porrá törve ismét kiégetik. A hiú nők festékül' hasz-
nálják. (Minium).

ÓLOMPOR, (ólom-por) ősz. fn. Ólomrészek
poralakban, síénporral vegyítve. Ezt a földedénycsi-
nálók máiul használják.

ÓLOMPÖRÖLY, (ólom-pöröly) ősz. fn. Bádo-
gosok, kolompárok, ólommivesek pőrölye, melylyel
a munkába vett ólomanyagot, ba göcsörtös, görbés
alakú, egyenesre és laposra verik.

ÓLOMPRÓBA, (ólom-próba) ősz. fn. Olvasztó
butákban ám. az érce minemfiségének ólomvegyíték
általi megtudása.

ÓLOMSALAK, (ólom-salak) ősz. fn. Az ólom-
nak olvasztás alkalmára! elhulló salakja, alja,
söpreje.

ÓLOMSANK, (ólom-sank) ősz. fn. L. ÓLOM-
SALAK.

ÓLOMSIMÍTÓ, v. —SIMÍTÓ, (ólom-simító)
ősz. fn. Ólommivesek eszköze, melylyel az ólmot si-
mára lapítják.

ÓLOM8Ó, (ólom-só) ősz. fn. Ólomrészek sóalak-
ban, mi Agy keletkezik, ha az eczetsavanyban felol-
dott ólmot kipárologtatják. (Sál Saturni). Minthogy
ezen sónak édeskés íze van, innen ólomcznkornak is
nevezik. (Saccharum Saturni).

ÓLOM8ULY, (ólom-súly) ősz. fn. Mérlegnyo-
matékul használt ólom. Átv. ért rendkívül nyomasztó
teher, ólomadylyal nehetedik Teám.

ÓLOMSZÁRNY, (ólom-szárny) ősz. fn. Átv.
mondják az igen késedelmesen haladó, vagy működő
cselekvéséről, mintha nehéz ólomból kéazttlt szár-
nyai volnának.

ÓLOMSZÉM, (ólom-szem) ősz. fn. Ólomból ön-
tött apró galacs, labdacs.

ÓLOMSZIN, (ólom-szin) ősz. fn. 1. Halvány-
szürke szin, milyen az ólomé; 2) mn. Lásd ÓLOM-
SZÍNŰ.

ÓLOMSZINÜ, (ólom-sainű) ősz. mn. Halvány-
szürke színű, mint az ólom. Ólomsxinti arcsbör.

ÓLOMTAJT, ÓLOMTAJTÉK, (ólom-tájt v.
—tajték) ősz. fn. Az ólomból olvasztás alatt kibubo-
rodó tajték, melyből a hamuféle ólompor képződik.

ÓLOMTAPASZ, (ólom-tapasz) ősz. fű. Általán
minden tapasz, mely égetett ólommal, vagy ólmaggal
van vegyítve; különösen olajból, ólomfehérböl, és
ólompirból készített tapasz.

ÓLOMTEJ, (ólom-tej) ősz fn. Tejded, folyé-
kony test, mely úgy készül, ha ólomolvadékba bor-
eczettel és vízzel feloldott borkősavat csőpögtetnek.
(Lac Satunii, lac virginis).

ÓLOMTEKE, (ólom-teke) ősz. fn. Ólomból
öntött tekeféle gömb.

ÓLOMTEKERCS, (ólom-tekeres) ősz. fn. Öszve-
tekergetett, göngyölített ólomlap v. ólomlemez.

ÓLOMVAJ, (ólom-vaj) ősz. fn. Vajhoz hasonló
kövér anyag, melyet vegytani műtét által föllengített
(sublimatus) ólomból készítenek. (Butyrum Saturni).

ÓLOMVÁLADÉK, (ólom-váladék) öee. fn. Ve-
gyész! műtétben azon ólom részek, melyek a többi
vegyrészektől elválva leszállanak.

ÓLOM VIRÁG, (ólom- virág) ősz. fn. Vegyész
főllengítéskor (sublimatio) az ólomból kivont legfi-i
nomabb részecskék, melyek a gorombább részektől
fehér pihe alakokban elvárnak. (Flores Saturni).

ÓLOZ, (ól-ó*) áth. m. ólot-tam, —tál, —olt.
Szabó D. szerént ám. ólban tart; másképen az idegen
.istálló' után: istállót.

ÓLPÉNZ, (ól-pénz) ősz. fn. Helypénz, melyet
az idegen ólba kötött vagy zárt baromtól az illető
ól birtokosának fizetnek. Szállodai, csárdái ólpém.

ÓLT, 1. OLT, (1), és (2).
OLTALMAZ,; OLTALOM stb. 1. OLTAL-

MAZ; OLTALOM stb.
OLTÁR jÓLTARI; OLTÁRKÉP stb. L OL-

TÁR stb.
ÓLZEKE, (61-zeke) ősz. fn. Csinvat vászonból,

vagy más kelméből való, foszlányöltöny, melyet a
kocsisok, lovászok viselnek, midőn dolgaikat ac ól-
ban és ház körül teszik.

ÓMA, tájdivatos kiejtés, pl. túl a Dunán, Csaló-
közben, Mátyusfóldén, a tiszta és helyes ejtésfi alma
helyett; palóczosan: auma; 1. ALMA.

ÓN, fn. tt ón-í, v. — öl, v. — át, tb. — dk,
harm. szr. —a, v. —ja. 1) Fehér, kevéssé kékbe ve-
gyülő színbe menő, nehéz, fényes, és finom lemezekre
nyújtható fém, melyek, midőn hajtogatják, sajátnemü
csiszorgó hangot adnak. (Stannum). Angol ón, mely
legfinomabb. 2) A régieknél, s itt-ott ma iá, különö-
sebben ,fekete( jelzővel ám. ólom, midőn a Stannum
neve fejér ón. E névazonosságnak hihetőleg az ás
oka, hogy az ón (stannum) és ólom (phunbum) knlssinre
hasonlók. 3) Melléknévül használva jelent ónból va-
lót, ónból csináltat, pl. óntányér, ónkanál. Az első
értelemben vett ón, népies, de a németből kölcsönzött
néven: ctin, pl. czinlányér, czinkanál, ctingombok.

Az ón szónak ólom jelentése valószínűen régi-
óbb, mint az, mely mai megállapodás szerént sfon-
num-ol tesz, miért a régieknél amaz fekete ón, emez
fehér ón. Az ón t. i. mint ,plambum' köz iaméretü, és
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honi; mint .stannum' pedig különböztetésül csak újabb
korban használtatik. Ennél fogva az ón eredetileg
olvadékony fémet jelentett, 8 gyöke azon o v. ó, mely
az öl, olv, olvad, old, ondó, ólom, ont stb. származé-
kokban az illető egész részeinek egymástól elválását,
vagy különösen szétfolyását jelenti. Legközelebb áll
hozzá az ondó gyöke ön. Egyébiránt az n és l, vala-
mint a szók elején és közepén, hasonlóan azok végén
változkodni szoktak, pl. hol hon, dal dán, val van,
étel csen, lapály lapány, túl a Dunán ttelel szenei,
stb. Ámbár e szót úgy is elemezhetni, hogy eredeti-
kép o-ó -= 6, azaz: folyó, melyhez hangzatosság vé-
gett járult az n, mint ezekből: kiílö, gordó, kicsi, picéi,
mereve, eleve, fostla, lett: külön, gordon, kicsin, picsin,
mereven, eleven, foszlán stb. Képzésre hasonlók hozzá
több másokon kívül ezen egytaguak : kén, vén, mén,
ttén, ifin, kín, bűn, ín, Sn stb.

ÓNAS, (ón-as) mn. L. Ó NOS.
ÓNAZ, (ón-az) áth. L. ÓNOZ.
ÓNBÁNYA, (ón-bánya) ősz. fn. Bánya, mely-

ből fehérónos ereseket ásnak.
ÓNBOQAR, (ón-bogár) ősz. 'fn. Képes kifeje-

zéssel ám. puskagolyó, melyet ónból készítettek.
ÓNÉMET, (ó-német) ősz. mn. Ónémet kor tör-

ténetéhez tartozó, vagy akkori szokása. Ónémet hli-
bér-renduer. Ónémet vitelét, építettet.

ÓNÉRCZ, (ón-érez) ősz. fii. Érez, mely főleg
önrészeket foglal magában.

ÓNFEHEB , (ón-fehér) ősz. fn. Kékes fehdr
szinfi, milyen az ón.

ÓNFORRASZ, (ón-forrasz) ősz. fn. Olvasztott
ónból készített ragasz, melyet bizonyos testek öszve-
forrasztására használnak.

ÓNFÖVENY, (ón-fóveny) ősz. fn. Sokszögű ón-
ércz, mely fehér ónból, azaz csínból, vasból, és fém-
telén földből áll.

ÓNÖYALÜ, (ón-gyalu) ősz. fn. Orgonacsinálók
gyaluja, melylyel az öntomfihelyből kikerült ónsípo-
kat simára gyalulják.

ÓNIKSZKÖ, (óniksz-kő) ősz. fn. Drágakő, mely-
nek színe olyan, mint az emberi körmöké, t i. ón>f
hellénül ám. köröm.

ÓNKOPOESÓ, (ón-koporsó) ősz. fn. Ónból ké-
szített koporsó.

ÓNKŐ, (ón-kő) ősz. fn. 1) Kőnem, mely ónércz-
czel van vegyítve. 2) Az érczkohókban az elválasz-
tott és megtisztított ónércz.

ÓNLAP, (ón-lap) ősz. fn. Ónból csinált lap.
Ónlappal behúzni valamit.

ONLEMEZ, (ón-lemez) ősz. fn. Finom ónlap.
V. ö. ÓN.

ÓNLEVEL, (ón-levél) ősz. fn. Ónból készített
levélvékonyságu lemez, vagy lap.

ÓNMÁZ, (ón-máz) ősz. fn. Feketeónból, azaz
ólomból készített máz.

ÓNHÉSZ, (ón-mész) Ősz. fn. 1) Fehér ónból,
azaz : czinböl kifejlődő szürke por, midőn olvasztás-

kor a levegő hozzá fér. 2) Hasonló módon alakuló
por, vagy hamuféle részecskék, melyek az olvasztott
ólomból fejlődnek ki.

ÓNMIVES, (ón-mives) ősz. fn. Kézmives, ki ón-
ból, azaz czinböl különféle edényeket, eszközöket
stb. készít; máskép : ónöntő.

ÓNMÜVES, (ón-müves) ősz. fn. L. ÓNMÍVES.
ÓNOD, raváros Borsod m.; helyr. Ónod-ra,

—ön, —ról.
ÓNOS, (ón-os) mn. tt. ónot-t, v. — át, tb. —át.

1) Ónnal bevont, megfuttatott, díszített. Ónot rétedé-
nyek. Ónos fejű bot. 2) Átv. ónos eső, ám. jege* eső ;
továbbá: ónossá lenni ám. igen megijedni, a nagy
ijedség miatt elkábulni. Ez értelemben a félelemnek
súlyos, nehéz állapota teszi a hasonlat alapját.

ÓNOSAN, (ón-os-an) ih. Ónnal bevonva, meg-
futtatva ; ónos állapotban.

ÓNOZ, (ón-oz) áth. m. ónot-tatn, —tál, —ott,
pár. —s. Ónnal behúz, megfuttat, ékesít, megerősít
valamit, czinez. Rétedényeket ónozni. Két-, villanyéit-
léét ónozni.

ÓNOZÁS, (ón-oz-ás) fn. tt ónoeát-t, tb. — ok,
harm. szr. —a. Cselekvés, midőn ónoznak valamit,
czinezés. V. ö. ÓNOZ.

ÓNOZAT, (ón-oz-at) fn. tt. ónotat-ot, harm. szr.
—a. Azon ónmfi, melylyel valamit behúztak, meg-
futtattak, ékesítettek stb. máskép idegen nyelv után ;
czinezet. Sok fűzés által a rétedény ónozata lekopik.

ÓNÖNTŐ, (ón-öntő) ősz. fn. Ónmives, ki külön-
féle edényeket, eszközöket stb. ónból öntve készít.

ÓNRESZELŐ, (ón-reszelő) ősz. fn. Ónmivesek
reszelője, melylyel a munkában levő ónt ráspolják,
egyengetik, metélik.

ÓNVEBŐ, (ón-verő) ősz. fn. Ónmives, mennyi-
ben a munkába vett ónt néha verés által idomítja.

ÓNT, puszta Pozsony m.; helyr. óny-ba,
— bán, —ból.

ÓRA, fn. tt. órd-t. 1) Azon időköznek, mely
alatt a földgömb saját tengelye körül egyszer meg-
fordul, egy huszonnégyed része, mely ismét hatvan
perczre, és mindegyik peres hatvan másodperczre
vagy kisperczre osztatik. Ez értelemben az órákat éj-
féltől délig, ismét déltől éjfélig tizenkét egyenlő részben
számítjuk. Éjfél után egy, két, három órakor; délután
négy, öl órakor. Huszonnégy óráig ám. egy egész éj-
jel és nappaL Negyvennyolcé óra, ám. két nap. Seg-
gel öt órakor kelni, hét órakor reggelűm, tizenkét óra-
kor ebédelni, ettve nyoíct órákor vaeiordlni, tís órakor
lefekünni. Mindent bizonyos órában tenni. Rendelt
órára megjelenni. 2) Szélesb ért. az időből egy ki-
sebb s határozatlan nagysága rész. Elten órától fogva,'
ám. jelen pillanattól, mostantól kezdve. Rövid óráig
tartó út. Egy hosszú óráig várakoeni. Nincs egy órája,
melyben nem háborgatnák. Eljön még az a* óra, mely-

t megemlegettz. Ha a halál órája elközeledik. Sze-
rencsétlen óra. Alkotott volt az át óra, melyben meg-
álltam egy szóra. (Népd.).

72*
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„A képzelődések álmába merülök,
8 a lelkesedésnek szent óráit élem."

Berzsenyi.

3) Átv. ért. bizonyos foglalkodás, nevezetesen: tani"
tág, vagy tanulás, mely határozott idő alatt történik,
Egyetemi órákra dél elölt ét dél után megjelenni. Zene-,
nyelv-, rajttantiáiból órákat adni. Jogtudományi, ter-
mészettant órákra megjelenni. 4) Eszköz, mely saját-
nemű készület által időről időre mutatja, hány az
óra, vagy bizonyos óraszámot meghatároz, milyen
volt a régiek fövenyórája, s milyen a napóra; külö-
nösen kerekekkel, s más részekkel ellátott mestersé-
ges szerkezetű mű, melynek egyik mutatója a tizen-
két részre osztott lapkörön a szoros értelmű órányi
időt, a másik a perczek számát mutatja. Fa óra,
vai óra, tompok óra, ezütt éra, arany óra. Ztebóra,
álló óra, falóra, toronyóra, M óra, üW óra, henger
óra. Hold változatait, napokat, hónapokat mutató óra.
Bomlott óra. Annyit hátúd, mint a bomlott óra. (Km.).
Át óra jár, ketyeg, üt. Bálija minden hátnak ura,
títet ütött már át Óra. Éjjeli őr kiáltása. Átv. ért
nem tudja, hányat ütött az óra ám. a dolgok, körül-
mények jelentését föl nem fogja, nem érti, különö-
sen azon tekintetben, hogy magát bozzájok alkal-
mazza ; ütött át óra, itt van az elhatározó idő.

Az óra eredetre nézve ugyanaz, mi a hellén-
latin hóra, melyet több európai népekkel együtt,
mint a németben : Uhr, angolban : hour, francziában :
heure, olaszban : óra stb. mi magyarok iá elfogad-
tunk. Ha szabad azon magyar őr gyököt venni ala-
pul, mely az or-s-ó szóban is megvan, úgy eredeti
jelentése korú, vagy for-g-ó.

ÓRABILLÉGÖ, (óra-billegő) ÖBZ. fn. 1) Az
óra nevű eszköznek ingája. 2) Különösen a zsebórák-
ban azon kis aczéltoll, mely szüntelen billegése ál-
tal eszközli, hogy az óra járjon..

ÓRAERSZÉNY, (óra-erszény) ősz. fn. Kis er-
szény, rendesen bőrből, melybe a zsebórát tenni
szokták.

ÓRAFÉDEL, (óra-fedél) öss. fn. Az óra czim-
lapját takaró fedél, mely rendesen üvegből van.

ÓRAI, (óra-i) mn. tt. órai-t, tb. —ok. Órát il-
lető, arra vonatkozó; annyi időt tartalmazó, mennyi
egy óra.

ÓRAKALAPÁCS, (óra-kalapács) ősz. fn. Kala-
pácsféle eszköz, mely az ütöórában a harangot, vagy
csengetyüt üti.

ÓRAKERÉK, (óra-kerék) ősz. fn. Kerék az
óraműben, melynek többféle nemei vannak.

ÓRAKIÁLTÓ, (óra-kiáltó) ősz. fa. Községi őr,
kinek kötelessége időnként fenhangon tudtára adni
a községnek, hány az óra. Ilyenek azon éji őrök,
kik bizonyos mondatok, vagy versek eléneklésérel
tudatják, továbbá a toronyőrök, kik nappal ie kikiált-
ják az órát.

ÓRAKOR, (óra-kor) időhatárzó, mely az órá-
nak wsároa után áll, pl. egy órakor, két órakor, tizen-

két órakor. Rövidség okáért az óra ki is hagyható
s ekkor e. kor a. számnévhez ragad: egykor, kettőkor,
ötkor, litkor. Midőn fél óráról van szó, tiszta magya-
ros kifejezéssel így szólunk: egyedfélkor, ketted, v.
másfélkor, harmadfélkor stb. hasonlóan más ragok
előtt is: egyedféltőlkeUedféUg,negycdféltől hatodfélig,
ötöd/élre, kilenezedfélre ott lettek. Hibásak ezen njabb
időben a németek beszédmódja után felkapott szólás-
módok : fél egykor, fél kettőkor, fél tükör, fél egyre,
fél háromra, vagy e kérdésre, hány órát fél kettő,
fél három, fél hat, ezek helyett: kettedfél, harmadfél,
hatodfél. Hogy ezen szólásmódok idegenek, s nin-
csenek a magyar nyelvszokással öszhangzatban, ki-
tetszik abból, hogy a többi idő-, továbbá: szám-és
mennyiség-mértékeknél nem használják, pl. nem
mondják: fél négy nap, fél négy évig, fél két másad-
tól fogva, hanem helyesen és következetesen: negyed-
fél nap, negyedfél évig, másfél sfdtadtól fogva; ha-
sonlóan nem szólnak így : fél két forint, fél St mázta,
fél tű mérföld, hanem : másfél forint, ötödfél mázsa,
tízedfél mérföld.

ÓRAKÖR, (óra-kör) ősz. fii. 1) Az eget ábrá-
zoló golyón azon legnagyobbfele körök, melyek mind
a két égsarkon állaimén ve az egyenlítőt kétszer met-
szik keresztül; különösen tizenkét ilynemü körök,
melyek az egyenlítőt huszonnégy részre, mint órákra,
osztják. (Circuli horarii). 2) A föld- és égtekén rende-
sen sárgarézből álló kis kör, mely az éjszak! sark fö-
lött áll, tizenkét részre, vagyis órára osztva, és mu-
tatóval ellátva van. Ennek és a tekének forgatása
által határozhatni meg, hogy hány az óra a külön-
féle délvonalak alatt fekvő tájakon.

ÓRAKÖZ, (óra-kos) ősz. fn. Időszak az egy-
más után következő órák között. Egy ét két órakütben.

ÓRAKULCS, (óra-kulcs) 6sz. fa. Kulcs, mely-
lyel az órát felhúzzák, továbbá azon kulcs is, mely-
lyel a nagyobbfiéle órák tokját, vagy szekrényét zár-
ják, nyitják.

ÓRALÁNCZ, (óra-láncz) ősz. fn. Aczélból,
vagy más nemesebb fémből való diszláncz a zseb-
órákon.

ÓRALAPKÖR, (óra-lap-kör) ősz. fn. Azon kör
az óra lapján, melyre ac órák számjegyei, és per-
czek pontjai följegyezvék.

ÓRÁLKOD1K, 1. ÓLÁLKODIK.
ÓRAMÍVES, v. —MŰVES, 1. ÓRÁS. fn.
ÓRAMUTATÓ, (óra-mutató) ősz. fa. Nyilala-

ku vessző aczélból, vagy más fémből az óra lapján,
mely folytonos lassú mozgása által az időjárását ki-
mutatja. Szoros ért. vett óramutató, mely tizenkét
óra alatt, negyedmutató, mely egy óra alatt járja be
az óralapkört.

ÓRAMŰ, (óra-mtt) Ősz. fn. Az órának, mint idő-
mutató eszköznek egész szerkezete.

ÓRANEGYED, (óra-negyed) ősz. fn. Egy órá-
nak negyed része, 15 perez. A götkocsi egy óranegyed
alatt egy mérföldet haladott.
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ÓRÁNKÉNT, (óra-an-ként) ih. Óraszámra, az
órákat külön-külön számítva. Óránként bieonyos szá-
mú szegeket készíteni. A nyelvmestert aránként f telni.
Néha ám. több óra hosszáig. Óránként várakozni
valakire.

ÓRÁNKÉNTI, (óra-an-kónt-i) mn. tt. óránkén-
ti-t, tb. —ék. Óraszám szerént való; külön-külön
órában vett. Bizonyát munkátok óránkénti fizetése.

ÓRÁNYI, (óra-nyi) mn. tt. órányi-t, tb. — ok.
1) Időre vonatkozva, ám. bizonyos száma órafolyá-
sig tartó. Egy órányi várakozás. Három órányi éles
fejfáját. Öt órányi munka. 2) Térrel viszonyulva oly
távolságról mondatik, melyet megjárni bizonyos szá-
mú óra alatt lehet. Két órányi út. Három órányira
fekvő várót. A szomszéd f alti alig van innen félórányira.

ÓRÁS, (1), (óra-as) mn. tt órát-t, tb. —ok.
Órával ellátott, díszített, felszerelt, órás torony. Órát
ditzbot.

ÓRÁS, (2), (óra-as) fn. tt. órát-1, tb. -ok,
harm. szr. —a. Míves, ki órákat csinál, vagy az
elromlottakat kiigazítja.

ÓRÁSSÁG, (óra-as-eág) fn. tt. óráttág-ot,
harm. szr. —a. Mesterség, mely órák készítésével,
és kijavításával foglalkodik. Óráttágot tanulni.

ÓRÁSULY, (óra-súly) ősz. fn. Snly a nagyobb-
féle, pl. torony- vagy falórákon, mely az illető óra-
müvet hajtja.

ÓRASZALAG, (óra-szalag) ősz. fn. Szalag a
zsebórán, melynél fogva azt nyakba vetik, vagy meg-
kötik, és az órának a zsebből kihúzására használják.

ÓRATÁBLA, (óra-tábla) ősz. fn. 1) A csillagá-
szok és tengeri hajósok számító táblája, melyen az
észrevett napmagasságból a napnak minden óráját
meghatározzák. 2) Tábla, melyen az oktatási órák
sors, és száma fó\jegyezvék.

ÓRATARTÓ, (óra-tartó) ősz. fn. Eszköz, melyre
az órát helyezni, függeszteni szokták, különösen zseb-
óráknak való.

ÓRATOK, (óra-tok)ösz. fn. 1) Azon tok, mely az
óramüvet közvetlenül takarja. Ezüst, arany óratok. 2)
Külső tok, mely az órát egészben véve betakarja,
milyen pl. az úti óra tokja.

ÓRATOLL, (óra-toll) ősz. fn. Aczélból készí-
tett toll az órában, mely az óramüvet hajtja.

ÓRAÜTÉS, (óra-ütés) ősz. fn. Ütés, melyet az
ütőóra kalapácsa a harangon, illetőleg a csengetyün
tesz. Óraütétre felébredni.

ÓRAÜVEG, (óra-üveg) ősz. fn. Domború üveg
a zsebóra, vagy más álló órák lapján, hogy az óra-
mutatót átlátni lehessen rajta.

ÓRAVONAL, (óra-vonal) ősz. fn. A napórán
azon vonalak, melyeken a mutató árnyéka elhniódik,
midőn bizonyos óra elérkezik.

ÓRAZSEB, (óra-zseb) Ősz. fn. Különös zseb az
öltönyön, n zsebóra viselésérc.

ORGYILKOS, tájdivatos kiejtése .orgyilkos*
szónak; 1. ezt.

ÓRIÁS, (ór-i-as) fn. tt. óriás-t, tb.—• ok, harm.
szr. —a. Szoros ért. a régi mesék, és népmondák
szerént különös emberfaj, kik nagy termelőkre és
erejökrc nézve a többi embereket sokkal fölülmúl-
ták, milyenek a hellén mythosok óriásai, kik magát
az eget ostromolták. A magyar népmesékben az óri-
ásleány egy magunkféle nagyságú szántó embert
ökröstül ekéstül mint valamely különös bogarat köté-
nyébe szedve, mutatóban haza vitte apjának. Szélesb
ért a rendes emberi mértéket jóval tulhaladó nagy-
ságú ember, pl. hét lábnyi magasságú. Ezen szó-
ban, mint jelentése mutatja, alapfogalom a magas-
ság, s gyöke ór v. röviden őr azon szókkal áll ro-
konságban, melyek ugyanazon gyökből eredvén ma-
gasságra vonatkoznak, milyenek a hegyet jelentő
hellén ÖQOÍ, szláv hóra, gora, werch worch; különö-
sen : a magyar orom, orj, morj, torlik, toromba, gór.
Legrokonabb hozzá a hóri, hóriat, honnan e kifeje-
zés, hóri horgas,= nagy magot; továbbá: a magas áll-
ványféle góré. Képzésre hasonlók hozzá az uriás,
kaczkiái, mordiát, melyek helyesebben rövidek: tíri-
as, kaaskiat, mordiat, és így hasonlat szerént az
óriás is óriás. Ugyanezen alapértelciu és gyök rej-
lik a német Riete szóban, mely Adelung szerént táj-
szokásilag halmot, ormot iá jelent Cseh nyelven:
obr, t/ruta.

Melléknévül használva ám. igen nagy a maga
nemében, s rendcsen öszvetett szót alkot az illető
viszonynéwel, mint: óriát csiga, óriás kígyó.

ÓRIÁSCSENKESZ, (óriás-csenkesz) ősz. fn.
Növényfaj a csenkeszek neméből; bugája bókoló,
pongyola; füzérei kalászosak; levelei szélesek, kard-
formák ; nagysága embernyi. (Festuca gigantea. Bro-
mus giganteus. L.).

ÓRIÁSCSIGA, ősz. fn. L. ÓRIÁSKÁMA.
ÓRIÁSFÜRÉSZBOGÁR, (óriás-fürész-bogár)

ősz. fn. Bogárfaj, melynek állkapcsai fogasak, csáp-
jai fonaldadak, szárnyai keskenyek, hosszúk, és. si-
mán a testhez fekvők. (Sires. L.).

ÓRIÁSI, (ór-i-as-i) mn. tt óríáti-t, tb. — ok.
Óriás tulajdonságaival biró, különösen nagyságra és
erőre nézve. Óriási termet. Oriáti hatalom, érd.

ÓRIÁSILAG, (ór-i-as-i-lag) ih. Óriási módon,
óriás módjára.

ÓRIÁSKÁMA, (óriás-káma) ö*z. fn. A kárnak
neméhez tartozó csigák legnagyobb faja, mely néha
ötszáz fontnyira megnő. (Chama gigas. L.).

ÓRIÁSKÍGYÓ, (óriás-kigyó) ősz. fn. Rendkí-
vüli nagyságú kígyó, Keletindiában és Afrikában,
mely vastagságra az ember derekához hasonló, hosz-
szuságra húsz, harmincz lábnyi, és oly erős, hogy
egy bivalt is képes rátckcrődzvc megfojtani, mely-
nek csontjait öszvezúzva, az egész testét körülnyá-
lazva elnyeli. (Boa constrictor. L.).

ÓRIÁSMANÓ, (óriás-manó) ősz. fn. Óriás nagy-
ságú kísértetféle szellem a babonakedvelők képzele-
tében, és népmesékben.
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ÓRISÁP, puszta Esztergom m.; hclyr. Óiisáp-
ra, —ön, —ról.

ÓSÁG, (ó-ság) fo. tt. ótág-ot, harm. szr. —a.
1) Valaminek azon állapota, vagy tulajdonsága, mely
szerént már régtől fogra létezik, vagy idejét multa,
a divatból kiment; ellentéte : újság. A bor becsét emeli
az óság. Ezen árut ósága miatt nem veséik meg. 2)
Holmi régi ingó jószágok, háibái szerek, eszközök.
Vas óságokkal kereskedő zsibárus.

ÓSÁGÁRUS, (óság-árus) ősz. fn. Régi, elavult
dolgokkal, művekkel, különösen ilyen könyvekkel
kereskedő. (Antiquarius).

ÓSÁGBARÁT, ÓSÁGKEDVELÖ, (óság-barát,
v. —kedvelő) ősz. fa. Aki rdgi müvekben leli kedvét.

ÓSDI, (ós-di) fn. tt. ótdi-t, tb. —ok. Gúnyos
neve az ó, elavult dolgok túlságos kedvelőinek; kü-
lönösen a politikában, kik a régitől, ha roszabb is
az újabb intézményeknél, megválni nem akarnak.

ÓSINKA, erdélyi falu Fogára* vid.; bclyr.
Sinká-ra, —n, —ról.

ÓSVA, (Olcsva) falu Abauj m.; helyr. Ósvá-ra,
—n, —ról.

ÓSZABÁSU, (ó-szabásu) ősz. mn. Különösen
viseletre vonatkozólag ám. régi, kiavult divat szcrént
készült Óstabásu magyar mente, dolmány. Átv. ért.
mondhatni személyről, ki a jelenkor szokásaihoz, gon-
dolkozásmódjához nem illeszkedik, hanem a réginél
marad, továbbá az ily személy tetteiről. Óstabásu
tisztviselő, gazda, mesterember. Öszabásu eljárás, gaz-
dálkodás.

ÓSZER, (ó-szer) ősz. fn. Régi, elavult holmi,
pl. bútorok, edények, szerszámok. L. TARATTYÚ.

ÓSZERÜ, (ó-szerfi) ősz. mn. A maga nemében
ó, elavult, régies, ószabásu.

ÓT, (ó-t) áth. m. ót-ott, pár. —«, htn. — ni, v.
— ani. Ugyanazt jelenti, mit a tisztán kiejtett olt,
azaz: alut, t. i. bizonyos híg testet merevvé tesz, pl.
tejet olt; vagy ami égő, azt eloltja, pl. tüzet olt. L.
OLT, (1).

— ÓT, (ó-t) ritka használatú ősz. névképző, pl.
boz-ót, tan-ót.

ÓTA, 1. OLTA.
—ÓTA, (ó-ta), vékony hangon : —öté (6-te),

mégeddig ritka használatú ősz. főnévképző, p. mos-óta,
szöv-öte; melyekből megtetszik, hogy eszközt (tevőt)
jelent.

ÓTALMATLAN; ÓTALMAZ; ÓTALMAZÁS,
ÓTALOM stb. L. OLTALMATLAN; OLTALMAZ;
OLTALMAZÁS; OLTALOM stb.

ÓTÁS, (ó-t-as, azaz : ol-t-ás v. al-ut-as) fa. tt.
ótás-t, tb. — ok, harm. szr. —a. 1) Cselekvés, midőn
valamit ótanak vagyis oltanak. 2) Kecskemét tájékán
ám. fölözctlen édes tejből készített túró. Ezen szó
elemezve oltás, mert a 2-ik érU-lcmbeli ,ótás' is
rendszerént oltott tejből készül. V ö. OLT. (1).

ÓTELEK, falu Torontál, puszták Somogy m.;
helyr. Ó-telek-re, —éh, —röl,

Ó-TOHÁN, erdélyi falu Brassó vid.; helyr.
Tohán-ba, —bán, —ból.

ÓTVAR, (ót-var) ősz. fa. Széles ért a gyógyuló
sebet, fakadást behúzó hártyaféle anyag. Külőnöeen
a gyermekek fején kifakadni szokott mérges, tarói
var, mely, ha nem mérgedrik, szárat ótvor a neve;
Mátyusföldén : hompora. Minthogy az ótvar olyan
var, melynek nedvei vagy egészen, vagy legalább
egy részt kiszáradtak, legvalószínűbb, hogy elemesve
ölt-var, azaz alutt var. V. ö. OLT, (1).

ÓTVARAS, (ót-varas) ősz. mn. Kinek testén,
különösen fején ótvar van. Ótvaras csecsemő, gyermek.
V. ö. ÓTVAR.

ÓTVARASODIK, (ór-varasodik) őse. k. Ótva-
rak fakadoznak a bőrén.

ÓV, 1. Ó, ige.
ÓVADÉK, 1. ÓVADÉK.
ÓVAKODÁS, (óv-a-kod-ás) fa. tt. óoakodás-t,

tb. —ok, harm. szr. —a. Az önmagáról gondoskodó
figyelemnek azon neme, mely által bizonyos gonosz-
tól Önmagát távol tartani törekszik. Óvakodassol
utasni a gyanút pusztai vidéken. Óvakodásra inteni a
tapasttalaUan ifjút.

ÓVAKODIK, (óv-a-kod-ik) k. m. óoakod-tom,
— tál, —ott. Attól, akit, vagy amit magara nemre
veszélyesnek, károsnak, szóval rosznak gyanít, távol
tartja magát, vagy úgy cselekszik, hogy az ne lehes-
sen ártalmára. Távolító ragu viszonyneveket vonz.
Óvakodni a gyanús embertől, a veszélytől. Óvakodni a
bűnre vetető, ingerlő alkalmaktól. „Óvakodjunk, hogy
oly ballépéseket ne tegyünk, mik a népnek, mely
tőlünk a renddel párosult szabadság áldásait várja,
a végtelen zavarok és anarchia átkát hoznák nya-
kára." Deák Ferencz. Hogy ezen igében alapfogalom
a távozás, távolra menés, onnan is kitetszik, mert a
vele rokonértelmn tartózkodik, gyöke tart szintén ám.
megy, pl. Budának tart, és : tarlók tőle. Ezen igében
és származékaiban a gyökhangzót azért ejtjük ki in-
kább megnyujtva, mint röviden, mert az utána kö-
vetkező hangzók rövidek. Egyébiránt elemazerneb-
ben: óvakodik, ovakodás, óvakodó. L. Ó, ige.

ÓVAKODÓ, (óv-a-kod-ó) mn. tt óvakodó-t.
Aki bizonyos vésztől, kártól, gonosztól stb. óvako-
dik. Utonállótól óvakodó vándor. V. ö. ÓVAKODIK.

ÓVAKODVA, (óv-a-kod-va) ih. Magát bizonyos
rosztól, veszélytől, kártól stb. őrizve, visszatartva.

ÓVÁR, (1), (ó-vár) ősz. helynév. Széles ért
régi korban épült, nevezetesen: elhagyott, romnak
indult vár. Szorosb ért. város vagy falu neve, mely-
nek hajdan vára, vagy várféle erődje volt

ÓVÁR, (2), MAGYAR—, mváros Mosony m.;
faluk Bars, Nógrád, Vas, puszta Trencsén m ; helyr-
Óvár-ra, —ön, —ról.

ÓVÁRI, (1), (ó-vári) ősz. mn. Óvárról való, azt
illető, oda tartozó, arra vonatkozó. Óvári polgéntU-
letés. Magyar-Óvári uradalom, gazdasági intését.
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ÓVÁRI, (2), falu Szatmár m.; hclyr. Óvárí-ba,
— bon, —Ml.

ÓVÁROS, (ó-város) Ősz. £n. Valamely varosnak
legrégiebb része, külöuböztetésül attól, mely későb-
ben épült hozzá, pl. Pestnek óvárosa a belső város.

ÓVÁS, (ó-v-ás) fa. tt. óvái-t, tb. — ok, barrn.
sár. —a. Széles ért. cselekvés, mely által valamely
Kérelemtől, gonosztól, vésztől, kártól, vagy ba ilye-
aek szándékoltainak, oltalmaoólag viseljük, oltalmi
állásba helyezzük magunkat. „Óvás emelhető azon
ló és lovarja ellen, ki a versenyszabályokat megsérté,
rövidre vágott, kiszorított, a versenyt követő méretes
után könnyebbnek bizonyult stb. Az ilyen ló a ver-
senyből kimaradtalak tekintetik, "s ha első volt is ^a
nyerpoutnál, nem nyerhet." Bérccy Károly. V. ö. Ó,
ige. Törvényi ért. ellenmondó nyilatkozás, melyet va-
laki az illető közönség, vagy hatóság előtt más va-
laki ellen tesz, nehogy jogaiba avatkozzék, vagy
azok ellen tettleg elkövessen valamit; vagy ha ilyes
elkövetés cséloztatnók, jogai fentartaasanak. Külö-
nösebben váltójogi értelemben: hiteles személy által
tanúbizonyság megszerzése a váltóviszkeresetnek fen-
tartására alapul szolgálandó tényekről, hogy pl. a váltó
el nem fogadtatott, vagy ki nem fizettetett, vagy nem
kellőleg fogadtatott, fizettetett stb. (Protestatíon).
Óvást téma vagy fölvenni. Néha maga az óvási ok-
irat (Protest) is így neveztetik.

ÓVÁSI, (óv-ás-i) mn. tt. óvári-t, tb. —ok. Ó-
vást illető, arra vonatkozó; óvást tartalmazó. Óvási
díj, óvári oklevél, óvári jegytSkonyv, óvási költségek.

ÓVÁSLEVEL, (óvás-levél) ősz. fa. Okirat,
melybe az óvásróli tanúbizonyság fóljegyezve van.

ÓVÁSTÉTEL, (óvás-tétel) ősz. fa. Cselekvény,
melylyel az óvási tény végrehajtatik vagy eszközöl-
tetik. V. ö. ÓVÁS.

ÓV AT, (ov-at, vagyis ó-v-at) fn. tt. óvat-ot.
Nyilatkozat, mely által valaki előlegesen óvást tesz,
nehogy jogai egy valaki által megsértessenek, vagy
hogy sértés! szándok ellenében fenntartassanak. V. ö.
ÓVÁS.

ÓVATEK, (óv-at-ék) fn. tt. óvaték-ot, barm. szr.
—a, v. —ja.

ÓVATLEVÉL, (óvat-levél) 1. ÓVÁSLEVÉL.
ÓVATOL, (óv-at-ol) áth. m. óvatol-1. Óvást

teszen, az óvást fölveszi valamely váltó iránt Megó-
vatolni a váltót.

ÓVATOLÁS, (óv-at-ol-áa) fa. tt. óvatolás-t, tb.
—ok. Cselekvés, midőn valaki óvatol vagyis óvást vé-
szen fel. V. ö. ÓVATOL.

ÓVATOLÁSI, (óv at-ol-ás-i) mn. tt. óvatólári-t,
tb. —o*. L. ÓVÁSI.

ÓVATOS, (óv-at-os) mn. tt. óvatos-t, v. — át,
tb. —ok. Körülnéző, vigyázó, hogy bizonyos gonoszt,
veszélyt magától eltávolíteon. V. ö. Ó, ige.

ÓVATOSAN, (óv-at-os-an) ih. Körülnézve, fi-
gyelve, gondoskodva, hogy valami baj, kár, veszély
ne keletkezzék ; a gyanított gonosztól magát őrizve,
távol tartva.

ÓVATOSSÁG, (óv-at-os-sag) fa. tt. óvatosság-
ot, barin. szr. — o. Tulajdonság, melynél fogva valaki,
vagy valami óvatosan viseli magát. „A törvénykezés
átalakulása a legnagyobb óvatossagot igényli."
Deák Ferencz.

ÓVDA, (óv-da) 1. ÓVODA.
ÓVHATATLAN, 1. ÓHATATLAN.
ÓVHELY, (óv-hely) ősz. fa. Bármely hely va-

laminek megóvására.
Ó VÍZ, falu Szepes m.; helyr. Óviz-én, —re,

—rbl.
ÓVODA, (óv-o-da) fa. tt. óvodá-í. Nyilvános

intézet, melybe nappali órákra a kisded gyermekeket
beadják, hogy ott kellő vigyázat alatt legyenek, s
felfogási tehetségükhöz képest némi elemi ismerete-
ket szerezzenek, kisdedóvoda, óvóiskola.

ÓVODAI, (óv-od-a-i) mn. tt. óvodai-t, tb. —ak.
óvodára vonatkozó, azt illető. Óvodai épület. Óvodai
felügyelő. Óvodai nabályok.

ÓVÓESZKÖZ, (óvó-eszköz) ősz. fa. Minden
eszköz, mód, mely által bizonyos kárt, veszélyt, go-
noszt eltávolítani akarunk, vagy szoktunk.

ÓVÓRENDSZABÁLY, (óvó-rend-szabály) ősz.
fa. Azon szabályok öszvege, melyeknek alkalmazása
által némely roszat, vészt elhárítani szándékozunk.

ÓVÓSZABÁLY, (óvó-szabály) ősz. fa. Egyes
szabály valamely rosznak, vésznek elhárítása végett.

ÓVÓSZER, (óvó-szer) ősz. fa. Bizonyos gonoszt,
pl. kárt, veszélyt, szégyent eltávolító szer. Különö-
sen oly szer, melynek előlcges alkalmazása, haszná-
lása által némi-nemfi nyavalyát, betegséget, fájdal-
mat elmellőzni akarunk. (Praservativum). Ragályai
hír ellen hatmáit óvószerek.

ÓVRENDSZABÁLY, (óv-rend-szabály) 1. ÓVÓ-
RENDSZABÁLY.

ÓVSZABÁLY, (óv-szabály) 1. ÓVÓSZABÁLY.
ÓVSZER, (óv-szer) 1. ÓVÓSZER.
— ÓZ, (ó-z) igen ritka használatú ősz. névkép-

ző, pl. kal-ót; kétségen kivül rokon óét névképzővel,
pl. martai-óé* szóban.

Az Ó-ban van 374 czIU.

O
Ö, kisded alakban ö, huszonhatodik betű a ma-

gyar ábéczében s az önhangzók sorában tizedik.
Gömbölyűre zárt ajakkal ejtett rövid hang, a véko-
nyak osztályából, melynek a magyar hangrend sze-
rént párhuzamos társa a vastaghangu o, pl. egyes
szókban : gOmb, gomb; göndör, göndör ; (lobog, dobog ;
döbben, dobban; ömlik, omlik; önt, ont. Képzőkben és
ragokban pedig általánosan. Legközelebbi rokona a
félig zárt ajakkal ejtett é, melylyol mind gyöksxók-
ban, mind képző és módosító ragokban, részint szű-
kebb, részint terjedclmcsb szokás szerént s a régiek-
nél is váltakozni szokott. Például a régiségből egy
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1557-iki levél „Tisztölendő uramnak szolgálatomath
izenöm . . . . Az Józsa uram jobbágyit az Bégtül ki
szorzottéin ... Mindönöstül megleszön az váltság, ké-
rőm ő kegy(elm)ét.... Az pasával mindön jót végez-
tem, mindönben igön ígéri magát " stb. (Szalay Ág.
400 m. 1.). Miről részletesen l. É betű, és Élőbe-
széd 51 — 52.1. B. alatt.

Mint gyökhangzó, előtéttel, vagy annélkűl, ér-
telemre nézve következő osztályú szókban fordul elé:
1) Valami kerekdedet, gömbölyűt jelentenek: Sb,
öböl, etöb, csöbör, dSb, dobon, döbSr, döbörke, gSb, gö-
bör, göbre, göböt, m, köböl, bőd, bődön, göd, gödör,
dUőle, pof, pSfék, pöfeleg, bőg, bögre, csög fordítva
göct, dögönyöz (dökőnyöz) ököllel iitöget; öl, midőn
ám. sinus, ulna, ölel, köldök, gölödör, csömör, ctSmbö-
lyék, dömbicz, göm, gömb, gömbBly, gömböce, gömör,
göndör, gyöngy, hömpöly, hömbör, tömlő, ttom, zömök,
göny, köny, könyv, könyök, gSngyOl, köptl, köpüete,
köiöntyti, bötk, bötköt, bötyk, bütyköt, öv, Voedt, tSveg.
Ide tartoznak azon szók, melyekben az r gyökhang
görbe hajtásra, forgásra vonatkozik, mint: őr, orv,
örvény, ctSrcte, ctVrK, forog, fSrgeteg, gOr, gSrct,
gSrbe, gSrdül, görnyed, göroély, göröngy, kör, stb.
Ezek közöl többen különböző szóejtés szerént majd
e-vel hangzanak, mint: cseber, débérke, gébre, dédéle,
ctémér, hémpély, gémér, gébre, stb. majd o-val, mint: bő-
dön, bog, bogos, gomb, gomolyú, gyomoszol, tömök, gön-
dör,kondor, stb. 2) Valami hegyeset, csúcsosat, szúrást
jelentenek : köcsöge, pöcz, pöczök, pöczkös, hogy, (cus-
pis), öl ige, honnan ölő, ölil ölv, bölön, köle,pöle, döf,
bök, lök stb. 3) Egybehalmozott, öszveszorult, vagy
gyűjtött sokaságnak értelme rejlik ezekben: töm,
tömör, tömérdek, íömoszöl, tömtsi, csöpörödik, töpörö-
dik, töportd, ctöröge, ott, Savé, öattöoér stb. Egyszer-
smind. 4) Távolodásra, szétoszlásra, meszszeségre
vonatkoznak: ön, óm, ömt, ömlik, öt, ösvény, ötön,
özönlik, stb. 5) Hangutánzók: ökör, okrodik, Skrend,
ökrendet, és az öröm (röhög).

ÖB, gyök, melyből öböl, és ennek származékai,
öblöt, öblít, öblöz, öblöget, öblint erednek. Alapértelme
bizonyos kerített üreg, vagyis üreget képező kerekded-
ség, honnan oly szók alkotó részét teszi, melyek ke-
rekded alakú edényeket jelentenek, mint: csöbör,
dobon, döbörke, göbre, köb, köböl. Alapfogalomban
legrokonabb hozzá az öv, mint testet kerítő szer,
mely a fejet kerítő töveg szóban is rejleni látszik,
továbbá a köpU és köpUcze alkatrésze öp. Tudniillik
az 86 öp, és ÖP, között oly hangi és fogalmi viszony
létezik, mint az a&, ap és av régi korra vonatkozók
között, s valamint ezekben tiszta gyök o, mely kü-
lönféle ajakhangok fölvétele által alapban ugyan
egy, de módosításban más-más árnyéklatu értelmet
vett fel: hasonlóan az öb, öp, öv tiszta gyöke ö, mely
mind a háromnemü származékban kerekségre vonat-
kozik. V. ö. Ö.

— ÖB, ritka használatú névképző, pl. görSb s
talán ktlftöb szóban is. V. ö. — B, szóképző.

ÖBLINT, (öb-öl-int) áth. m. Sblint-éU, hm.
—ni, v. —eni. Az ,öblít' igének kicsinzője.

ÖBLÍT, ÖBLÍT, (öb-öl-ít) áth. m. oUU-éít, pár.
—», htn. —ni, v. —eni. Valamely öblös edényt,
vagy üreget aa által mos, vagy tisztít ki, hogy a ben-
ne levő folyadékot ide-oda csapkodja, forgatja, rázza
stb. Kiöblíteni a borttagu kortól, palactkot. Frit vit-
tel kiöblíteni a ttájt. A leürített borot hordókat kiöb-
líteni. Szélesb ért. mosásban levő holmit, nevezete-
sen ruhaneműt tiszta vízben megforgat, megtnarto-
gat, kifacsar, hogy a rátapadt ssappanrészek, vagy
más szenny lemenjen rolók. A megmotoü ruhákat ki-
öblíteni, kifacsarni, ét kiteregetni.

ÖBLÍTÉS, ÖBLÍTÉS, (öb-öl-ít-éa) fn. tt 06-
litée-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
öblítenek valamit. V. ö. ÖBLÍT.

ÖBLÍTŐÉT, (öb-öl-ít-ég-et)«yak.áth. m. öblíi-
get-tem, —tél, —étt, pár. öblítgett. Valamit többször,
folytonosan, vagy többeket öblít. Evét, felteiét tttán
száját öblügetni. MegtOUét elölt a palácdcokat öWí-
getni.

ÖBLÍTGETÉS, (öb-öl-ít-ég-et-és) fn. tt öblU-
getét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Valaminek többször,
folytonosan öblítése; többek öblítése.

ÖBLÍTŐ, (öb-öl-ít-ő) mn. tt. öbtítS-t. 1) Amivel
valamit öblítenek. Hordókat öblítő meleg vit. 2) Aki
öblít. Öblítő uolgáló. V. ö. ÖBLÍT.

ÖBLÍTŐTEKNŐ, (öblítő-teknő) ősz. fn. Teknő,
melyben a kimosott ruhaneműt tiszta vízbe mártogat-
|ák, hogy a szennytől egészen megtisztuljon.

ÖBLÍTŐÜST, (öblítő-fist) ősz. fn. Üst, melyet
óblögetés végett használnak.

ÖBLÍTŐVÍZ, (öblítő-víz) ősz. fn. Hideg, vagy
>angyos, vagy forró víz, melylyel valamit, pl. edénye-
ket, öblítenek, azaz: kimosnak, kitisztítanak.

ÖBLÖGET, (öb-öl-ög-et) gyak. áth. m. öblöget-
tem, —tél, —étt, pár. eblOgett. Bizonyos testnek öb-
lét némi folyadék által gyakran, vagy folytonosan
mossa, tisztítja. Kortókat, palaetíokat öbtiigetm.
Sfáját nyelőével (nyállal) öblögetni. A hullámok SblS-
getik a pari oldalát. Szélesb. ért. akárminemfi teste-
ket, nevezetesen ruhaneműeket vízbe mártogatva tisz-
togat V. ö. ÖBLÍT. Átv. ért szaporán beszél, böbög
habog, kiről azt mondják: Mbü hubli. Ez értelemben
hangutánzó.

ÖBLÖGETÉS, (öb-öl-ög-et-és) fn. tt öbtógetét-t,
tb. — ék, harm. nzr. —t. Cselekvés, mely által vala-
mit, öblögetnek. ÖblSgrtét végeit kútra, vagy patakra
vinni a kimosott ruhákat. V. ö. ÖBLÖGET.

ÖBLÖN Y, (öb-öl-öny) fn. tt. öblöny-t, tb. —Sk.
Dblös edény, ibrik, vagy bármely más szer.

ÖBLÖS, (öb-ől-ös) mn. tt öblöt-t, v. —eí, tb.
— ék. Általán, aminek öble van, minek oldalai kerek-
deden kidudorodva bizonyos üreget képeznek. Ellen-
tétei : domború, lapos, szögletes, szűk, keskeny. ÖblSt
palánk, korsó. Öblöt vüpart. Öblöt cterép. Öblös fSdél
a lámpán. V. ö. ÖBÖL.

ÖBLÖSEN, (öb öl-ös eu) ih. Öblös állapotban.
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m.ÖBLÖSÍT, ÖBLÖSÍT, (öb-öl-ös-ít) áth.
öblöttí-étt, htn. —m, T. ám. L. ÖBLÖZ, 1).

ÖBLÖ88ÉO, (öb-öl-öi-ség) fa. tt. öblöttég-ét,
harm. asr. —e. öblöt képeid tulajdonsága, vagy álla-
pota bizonyos testnek, vagy térnek..Ctömbölyü kályha,
hatat kortó öblöttége. V. ö. ÖBÖL.

ÖBLÖZ, (öb-öl-öz) áth. m. öblöt-tem, —tél,
—Ott, pár. — •. 1) Valamit úgy képes, úgy alakít,
hogy öble legyen. Öblötni a butavermet, cserepeket öb-
tomi. V. ö. ÖBÖL. 2) Baranyában mondják általán
a meleg testekről, midőn a hőséget nagy mértékben
terjesztik, pl. öblöt a nap, ám. erősen süt, öblöt a
bemenete, midőn éget Ennek törzsöké aion öböl, v.
öböly, mely más vidékeken, nevezetesen a Hegyalja
korái nagy hőségből származó ragya-félét jelent, más-
kép: tájdivatosan Sbö, h8bö, a meleget jelentő hő
gyöktől.

ÖBLÖZÉ8, (5b-61-öi-és) fa. tt. öblötét-t, tb.
—ék, harm. szr. —«. Cselekvés, mely által valamely
test, vagy tér öblössé alakúi. V. ö. ÖBLÖZ, ÖBLÖS.

ÖBLÖZET, (öb-öl-öz-et) fa. tt öbltoet-ét, harm.
ssr. —e. Nagyobb, öszves Öble valaminek. Duna,
tenger öblötete. Utak öbRttete.

ÖBÖL, (1), (öb-öl) fa. tt öböl-t, v. öblöt, tb.
öblök, harm. szr. öble. Az önhangzóval kezdődő kép-
zők előtt is jobbára hangugrató: öblöt, öblöt, öblít,
öblöget, öblil. A mássalhangzóval és é, » vei kezdődő
névragok előtt mint általán a hangugrató nevek,
épen marad: öbölnek, öbölre, Öböltől, öbölért, öbölig,
•tb. Széles, ért. bizonyos foglalvány közé zárt üres
tér, pl. txoba, pinete, ttekrény, edény, palactic, tinta-
tartó, pohár öble; ttáj, gyomor öble. Tó,folyúvit, völgy
öble. Ssorosb. ért kerekded, gömbölyű hajlós foglal-
ványba szorított illetőleg dudoru környezetű üreg, pl.
korsó öble, mely kidudorodik, palaczk öble, gömbölyű
kályha öble, hajó öble, tenger, folyóvít (vagyis tenger-
part, folyampart) öble, melyet a víznek a szárazba
nagyobbszertt bekanyarodása okoz, másképen: a
vízpartnak kányára behajlása képez; kútbodon öble,
gabnaverem Öble, mely dobasz has gyanánt terjed
szét a szájon alól; széltől duzzadt vitorla öble stb.
E szónak alapértelme kerítés, kerekdedség, illetőleg
belső gömbölyttség, befelé dudorodás, s elavult gyöke
0o, melyből öl képző által kifejlett az öböl, mint az
ők, köb, bőg, táv, káty, gyökökből: ököl, köböl, bögöly,
távol, kátyol, stb. Egyezik vele a kalmukban: övör,
a mongolban: ebör. (Scboosz; Búsén).

ÖBÖL, (2), ÖBÖLY, fa. tt Öböl-t, v. öböly-t,
tb. —ők, harm. ezr. —e. A Hegyalja vidékén a ra-
gyának azon neme, mely a növényeket leginkább meg-
lepi, midőn forró nyári napon eső száll rajok, és legott
ismét a napsugarak égetik. De sokszor előáll eső
nélkül is, mi másutt is feltűnik a dinnyéknél, midőn
égető nyári napon, kivált igen porhanyított földben,
egyszerre lelankadnak és elvesznek. Máskép: tájdiva-
toraa öbö, v. höbS. Jelentésénél fogva legvalószínűbb,
hogy gyöke a nagy melegséget jelentő M, melyből

•AAT szőri* rv. KOT.

kifejlődött hövö, s a v hangnak rokon b-re általaku-
lásával höbS, hőből, s előleh nélkül öböl. Hogy e szó-
ban alapfogalom a nagy melegség, kitűnik a Bara-
nyában divatos öblöt igéből. V. ö. ÖBLÖZ. A tűzes-
ség értelme rejlik a rokon jelentésű ragya (uredo,
títio) szóban is, miről L RAGYA.

ÖBÖLRE, (öb-öl-ke) fa. tt öbölké-t. Aránylag
kisded öböl. V. ő. ÖBÖL.

ÖBÖLY, 1. ÖBÖL, (2).
ÖBÖS, (őb-ös) 1. ÖBLÖS.
ÖBÖZ, (öb-öz) L ÖBLÖZ, 1).
ÖBRED, a székelyeknél Kriza J. szerént ke-

resztúrfiszékbeli tájejtéssel ám. ébred; Homoród vi-
dékében : ébred, Háromszékben: ébred, -ébred, ébred.

ÖCS, fa. mely ragozva rendesen e utóhanggal
toldva divatozik, az első és második személyraggal:
öctém (nem: öcsöm), öcséd, öcténk, Setétek, őctéim,
Setéink, Heteid, öetéitek, mintha a törzs öcte volna;
egyébiránt a harmadik személyragot egyszerű alak-
jában veszi föl, épen úgy, mint a vérrokonságra vo-
natkozó apa, anya, bátya, néne, elhagyják a vég-
hangzót : ap-ja, any-ja, báty-ja, nén-je, tehát: öcs-
ete (=• öes-je). (A húg szó csak tájdivatosan húga,
hugám, hugája, közönségesebb szokással: húgom, hú-
god, húga). Egy 1610-iki levélben az egyszerű Sót
az l-ső személyi raggal rendesen ragoztatik: öcsöm.
„Thovábbá kírlek szerelmes öcsöm, hogy kttld(j)
énnekem egy jó visslát fírészni (fűrjészni) valót"
(Szalay Ág. 400 m. L). Az öc* jelent férfiaknál fiatalabb
korú férfi testvért, vagy rokont, pl. tettvéröcsém, unoka-
öctém. Szélesb ért. akármely ifjabb kora férfi, pl. az
ötven éves ember a hatvan évesnek öcscse. Ez érte-
lemben általán némi birodalommal járó czim, mely-
lyel az idősb férfi, vagy nő a nálánál fiatalabb férfit
szólítja. Edét öctém, kedvet öctém, öctém uram, (né-
metesen: uram Setém), étereimet kit Setém. Népszokás
szerént az idősebb nőszemély a nálánál ifjabb nőt
szintén őcscsének nevezi: öctématttony. Itten Kosta
kigyelmedet, édet őetématttony. Hogy van kedvet
öctématttony t Így a régieknél is. „Állónak vala ke-
deg Jézus kereszténél tt anyja és ü anyjának öcscsei,
Kleofásné Mária, ésMagdalnai Mária." Bégi magyar
Passió. (Toldy F. kiadása 57. lapon). Minthogy az
öct szóban a kisebb kornság teszi az alapfogalmat:
innen okszerüleg állíthatni, hogy rokon, vagy épen
azonos a kicsinyítő öcs, ecs, ács, öcs képzővel. A ke-
leti török nyelvben Zenker szerént: öke ; sínai nyel-
ven : ctung, ti; mandsn nyelven: teou; mongolul: degö.
Tájszokásilag, mely egyszersmind némi nyalkaságra
vagy negédességre mutat, ,öcsém( helyett: ecsém,
vagy ectem, mit totóénak annál kevésbé lehet tartani,
mert a legtisztább magyarságn vidékeken is pl. a szé-
kelyeknél és Debreczen vidékén szokásban van.

ÖCS, (2) falu Veszprém m.-, helyr. Öet-re,
—Sn, —ríH.

—ÖCS, kicsinyítő közép képző, pl. tör-öcs-ke,
bSr-öet-ke; egyébiránt 1. —ÁCS, (1), kies. képző.

ÖCSÉ, (öcs-e) L ÖCS, (1).
78
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ÖCSÉNY, falu Tolna m.; helyr. Öetény-bt,
—ben, —667.

ÖC.SET, fa. L. ECSET, illetőleg ECSET.
ÖC8ETEL, áth. L. ECSETEL, illetőleg ECSE-

TEL.
—ÖCZ, ritka használatú névképző, pl. gtimbVcs,

melyben a ex alkalmasint 02 «-ből változott Á t ; T. ö.
—ÁCS, (2); tehát gömböcz eredetileg ám. gömbös.

ÖD, gyöke Sd-Sng szónak s azonos Sgy gyök-
kel, jőgyeleg' szóban.

—ÖD, 1) második személyi birtoktag az
egyesssámban oly nevek után, melyek gyök-, illető-
leg vég törzsbangzója S, v. «, pl. b&r^Od, kOntOt^fd,
kOrm-Od, a tbbbi vékonyhangzók után ed, v. ed, pl.
nem-éd, kinct-ed, kOtel-ed. 2) másod személyi igerag
a tárgymutató egyesszámban, pl. Vt-Sd, kOttOn-Od;
hangrendi változattal: ed, ód, pl. net-éd, lát-od.

—ÖDIK, 1. — ODIK.
ÖDÖN, férfi kn. tt Ödön-t, tb. — Ok. Eugenius.

Máskép: Jenő; az első t i. az Evgen, a második a
geniut átalakítása által képeztetett Némelyek sze-
rént Ödön fiMfemtWnak, vagy Ed-romá-nak felel
meg.

ÖDÖNG, (öd-ön-ög) gyakor. önb. m. OdSng-
tem, — tél, —Ott, htn. — ni, v. — ení. Tunyán, tér-
deit öszvehajtva, vagy kétoldalra dülöngőzve lépde-
gel. Ez igében az n oly közbevetett hang, mely'a
képző értelmét némileg neveli, öregbíti, mint: 60-
lyong, tátong, dUlöng stb. igékben is, tehát egysze-
rűbb gyakorlatos .alakja OdOg, s gyöke Ód, mely lá-
gyítva megvan a rokon értelmű ögyeleg, megnyojtva
SgytUg igében.

ÖDÖNGÉS, (öd-ön-ög-és) fa. tt OdOnget-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn valaki ödöng.

ÖDÖNMAJOR, puszta Fehér m.; helyr. — ma-
jer-ba, —bon, —ból.

ÖDZ, Szabó Dávidnál ám. edz.
—ÖG, (1), változattal: —ÉG; mély vagy

vastag hangon: — OG; 1. —G, (1), mint igeképző.
—ÖG, (2), változattal: —ÉG, —ÉG; mély

vagy vastag hangon: —OG, —ÁG; L —ÁG.
ÖGYELÉG; ÖGYELGÉS, lásd OGYELEG;

ŐGYELGÉ8.
ÖGYÍT; ÖGYÜL tájdivatosak; lásd EGYÍT;

EGYÜL.
ÖGYVELÍT, tájdivatosan ám. egyvelít; 1. ezt
—ÖJT, mély hangon: — OJT, változattal:

—EJT, régies igeképzők a mai — ÍT helyett. Pél-
dául ás — Sjí-re a Carthansi névtelenből: „Kikben
kiftlbelől ha mi fogyatkozást láttának, addég onnan
el nem mentenek, míg szerével meg nem éppöjtették."
(Toldy F. kiadása 16. 1.). L. — ÍT, igeképső, és
Élőbeszéd 138—185. 11.

ŐK, elvont gyök, melyből Okol, Ökle, Öklei, Ok-
led, Otíík, Öklöt, OklOt, Oklödík származnak, melyek-
ben alapfogalom a bökés, lökés, szúrás, taszítás. Ér-
telemre rokonok hozzá az előtétes bök, lök, dOgüny,

(dököny), dOgOnyOt, dOgOayeg, melyek és az «*# kö-
zött oly hangi és fogalmi rokonság létezik, mint a
latin pungo, pugntti, pugna, pugia között, melyekben
az sjakhang kihagyásával a tiszta gyök ug rokon a
magyar Sk és Vg gyökökhöz, midőn szúrást jelentő
szók alakulnak belőtök. Ide tartozik a tót pidutem
(szúrom, bököm) is. Különbözik tőle aeon ifi, mely
az ökrödik, Okrendezik igében hangutánzó, és talán
az ökör szóban is, ha csak ezt ezen állatnak öklelö
tulajdonságától nem akamók inkább származtatni
V. ö. ÖKÖR.

—ŐK, (1), névképző, változattal: —ÉK,
—EK, —ÉK; mély hangon: —OK, —AK. Lásd
Élőbeszéd 145. 1. és —ÉK, (1), névképző.

—ŐK, (2), névrag, mely többwsxámot alkot
némely főneveknél, melyek végtagjában ff, v. 6,
avagy ti, v. il öahangzók vannak, pl. kOr korák, gyf-
nyör gyönyOrök, ökör ökrök, tükör tSkrffi, Sr SrSk, 6Sr
bürök; hegedtől hegedűtök stb. Egyébiránt v. 5. —K,
többesszám képzője.

—ÜK, (3), a többes 3-ik személynek,illetőleg bir-
tokosnak egy birtokot jelentő birtokrága magas bangó
neveknél, pl. kérétök, helyOk, leveliik, beaédOk, értelmOk,
tínctök, kebelük, vitök stb. Ezen rag csak újabb korban
fogadtatott el általánosan ezen ők alakban, a régieknél,
valamint a köznépnél ma is inkább csak ék : kéretek,
helyek, viték stb. Ha valamely szónál már a többes-
szám is öi-öt vészen föl, akkor a birtokrag ftt lesz,
pl. kOr körök körük, bSr bőrök börUk, ökör ökrök
ökrük. Így több azonos önhangzó kikerülése végett
is, pl. Öröm örömek örömük (soha sem: örömei). Ha
a birtokos név ezen birtokraggal járó nevet közvet-
len megelőzi, némely régi példák ellenére a k elma-
rad s az ö e-vé változik, pl. barátim kerete, trUléüek
levele, a ttok értelme, minthogy a birtokost jelentő k-t,
már a birtokos névben (barátim, szüléitek, szók)
levő többest jelentő rag, mint a birtokos többaégét
már eléggé kifejezi; tehát nem: barátim kéretek stb.

ÖKLE, (ök-öl-e) fa. tt. OkU-t. 1) Molnár A. IM-
rónt hal neme, mely latinul eperlanut. Sándor Ist-
vánnál ám. ,álburnus', fehér keszeg. Földi azerént
,eyprinus aphya,', téjhal, pelehal. Ha és ntósó értel-
mét veszszük, valószinü, hogy szurós háttövisétíB
vette nevét, (valamint a pele v. pöU egér begyet «r-
rától), mi szerént ökle annyi volna, mint OklS, asac:
Ökleit), ám. sznrkáló, döfködő. V. 5. ŐK, elvont gyök.
2) ,Ököl' szó ragozása a harmadik személyi birtok-
raggal. V. ö. ÖKÖL.

ÖKLED, (ök-öl-«d) önh. m. ökltd-t. Mondják
hegyes, tuskés testről, midőn valamibe akad. TM»
SUedt a lábába. Tű Skledt a* tiyWta. Stég OUtdt a
ruhámba. Ezen jelentésből kitűnik, hogy gyöke OUl
eredetileg olyasmit jelent, ami szúr, bök, vagy mivel
szúrni, bökni, lökni szoktak. V. ö. ŐK.

ÖKLEDÉS, (ök-öl-ed-és) fa. tt Okledet-t, tb.
—ék, harm. szr. —«. Szúrás, bökés, valamely be-
gyei eszköz, vagy test által V. 0. ÖKLED.
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ÖKLEL, (ők-81-el) áth. m. Sklel-t. Általán,
valamely hegyei eszközzel szúr, lök, bök, tusit.
Dárdával, dftidával ökklni a» Mentégét. Tőrrel által
Okhlni a rtyakat. „ Zsidó vitéz szttvedet szulkájával
általöklelé." (Kinizsinéiinakönyve). Különösen mond-
ják szarvas állatokról, midőn szarvaikkal böknek,
szarnak. Oldd a ttOaj ökör. A gulyáit megökleUt a
bika. Ezen igének tömőké nem a főnév SM, mely-
ből az öWöf ige származik, ámbár ennek alapértelme
is lökésre vonatkozik, hanem az elavult ököl, v. ökl
ige, melyből kettőztetett képzővel lett öklei, mint
béri bérlel, éri érlel, kéri kérlel, kési kétlel, fogl fog-
lal, kérni kémlel stb. Átv. ért. mondják bizonyos éles
nyavalyákról, melyek kínos szórás által jelentkez-
nek, különösen az oldalrészekben, és szívben; más-
kép ez értelemben: nyilai, itegee.

ÖELELDÉZ, (ök-öl-el-d-éz) gyak. átb. m. Sk-
leldét-ten, —tél, —étt, pár. —z. Folytonosan, vagy
gyakran öklei. A bajvívók dárdával Skleldeeik egy-
matt. Egyik bika Okleldetí a másikat. V. ö. ÖKLEL.

ÖKLELDÉZES, (ök-ől-el-d-éz-és) fn. tt. Vkld-
dé*ét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Folytonos, vagy
gyakori öklelés, szarvakkal szorkálás.

ÖKLELÉS, (ök-öl-el-és) fn. tt SkleUt-t, tb-
—ék, harm. szr. —e. Valamely hegyes eszközzel
való szúrás, bökós, lökdösés ; különösen, midőn a
szarvas állat szarvával bök, szúr. Átv. ért. éles fáj-
dalom, kivált az oldalakban, vagy szív körül, me-
lyet leginkább szúráshoz lehet hasonlítani, honnan
másképen: ttegetét, nyilaiéi. V> ö. ÖKLEL.

ÖKLELET, (ök-öl-el-et) fa. tt öklclet-ét, harm.
szr. —e. Éles betegség neme, mely ügy jelenkezik,
mintha a test belső részét valamely hegyes eszköz
szarná, bökdősné.

ÖKLELKÉDÉS, (ök-öl-el-k-éd-és) fn. tt. ökld-
kédét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Szenvedéssel vegyes
cselekvés, midőn ketten vagy többen öklelik egymást,
pL a dárdával vívó vitézek, vagy verekedő bikák.

ÖKLELKÉDIK, (ök-öl-el-k-éd-ik) k. m. ötórf-
kéd-Um, —tél, —étt. Egymást viszonyosán ökleivé
verekedik, viaskodik. Öklelkednek a dtidát bajvívók,
* müaj ökrök, bikák.

ÖKLELKÉZÉS, (ök-ől-el-kéz-és): ÖKLELKÉ-
ZIK, (ök-öl-el-kéz-ik) 1. ÖKLELKÉDÉS ; ÖKLEL-
KÉDIK.

ÖKLELŐDIK, (ök-öl-el-ő-d-ik) beliz. m. ökle-
IM-tem, —tél, —«*. Valamely hegyes szerrel, neve-
zetesen fegyverrel, szarvval egymást szurkálja, dÖ-
fSdi, öklelkedik.

ÖKLELŐ8, (ök-öl-el-ő-ös) mn. tt. SUelöt-t, v.
—ét, tb. —ék. Mondják oly szarvas állatról, mely
rád, szilaj természeténél fogva öklelésre hajlandó.
Ai öklMi bikának ftarva hegyét elfUréttelik. A» Skle-
ISi ökör uarvát kötéllel megkötik. Átv. tréfás ért hó-
bortos, hirtelen, garázda, ki másokba hamar beleköt

ÖKLELŐZIK, (ök-öl-el-ő-z-ik) lásd ÖKLELŐ-
DIK.

ÖKLEND, t&jdivatosan ám. ÖKBEND.
ÖKLENDÉZ, (ök-öl-en-d-éz; és ökr-en-d-éz)

önh. m. öklendéftem, —tél, —étt. L. ÖKLELŐDIK;
és ÖKRENDÉZ.

ÖKLÉSZ, (ök-öl-ész) fn. tt Wétt-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Bajvívó, ki különösen szorított ököl-
lel bökdösve, löködve verekedik, milyenek Ángolor-
szágban vannak. (Boxer).

ÖKLÉ8ZKÉDÉS, (ök-öl-ész-kéd-és) fn. tt ők-
léttkédét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Viaskodás neme,
mely szorított ököllel megy végbe. Az angoloknál
különösen divatos.

ÖKLÉSZKÉDIK, (ök-öl-ész-k-éd-ik) k. m. ök-
létzkéd-fem, —tél, —étt. Egymást szorított ököllel
lökdösve, fitögetve viaskodik; továbbá, az ilyetén
viaskodást gyakorló életmódot űz.

ÖKLIK, (Ök-öl-ik) k. m. ökl-ött, htn. —eni.
Mondják különösen vízről, vagy más folyadékról,
midőn bizonyos résen kinyomni, kifakad, kilökődik,
pl. a víz a forrásokban, vagy a bor a bordó száján.
Közvetlenül ugyanezen ige gyöke az ,ököl' szóval
áll fogalmi viszonyban, de közvetőleg a lökésre vo-
natkozik; B hangáttétellel alkalmasint ám. lökik,
vagyis lifködik.

ÖKLŐDIK, (ök-öl-ő-d-Sk) belsz. m. öWd-tem,
—tél, —ÖU. 1) Bizonyos folyadék valamely résen
kitolul, kilökődik, kinyomódik. Kútátátkor SkUSdík a
forrdtvú. Hihetőleg hangáttétoüel ám. lökSdik. 2)
Tájdivatosan ám. a szokottabb ökrödik, s ez érte-
lemben hangutánzó. V. ö. ÖKBŐDIK.

ÖKLÖND, ÖKLÖNDÖZ, tájdivatosak, eaek
helyett: ökrend, ökrendét, v. ökröndto; 1. ÖKREN-
DÉZ.

ÖKLÖS, (ök-öl-ös) mn. tt öktót-t, T. —ét, tb.
—ék. Kit&nőleg nagy és erős ököllel ellátott. A
tárgynagyító szók közé tartozik, milyenek a tagokra
vonatkozó: tenyeret-talpai, vállai, ciontoi, hatat,
faroi.

ÖKLÖZ, (ök-öl-öz) áth. m. öklöt-ten, —tél,
—ÖU, pár. —2. Valakit, vagy valamit ököllel dö-
föd, lökdős, taszigál, ütöget Az akiének SklOnk egy-
mátt. A mérget kocsit öklötialovát. Továbbá: ökölbe
szorít Öklötött kén.

ÖKLÖZÉS, (ök-Öl-öz-és) fn. tt ökllfté»-t, tb.
—ék, harm. szr. —e. Ököllel való lökdösés, ütöge-
tés, dőfódés, taszigáJás.

ÖKLÖZKÖDÉS, (ök-öl-öz-köd-és) fa. tt öklöt-
ködét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Szenvedéssel ve-
gyes cselekvés, midőn kerten vagy többen viszonyo-
sán öklözik egymást.

ÖKLÖZKÖDK, (ök-öl-őz-k-öd-ik) k. m. Októt-
köd-tem, —tél, —Ott. Egymást öklözve, ököUel dő-
fódve, löködve, ütögetve, tassigálva viaskodik. Szoros
értelemben egymás öklét öszveüti, veri, mint pofot-
kodik ám. egymást pofon veri.

ÖKLÖZŐ, (ök-öl-öz-ő) mn. és fn. Aki öklös,
vagy öklözködik.
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ÖKÖL, (ök-öl) fn. tt Sltífl-t, v. 6W5t, tb. öklOk,
báron, szr. —e. Személyragozva: öiZ-öm, »M-3á, »W-«
stb. Mássalhangzón kezdődő ragok előtt épen marad:
ököl-nek, ököl-ben, SkSlrt. így az önhangión kezdődő
képzők előtt is altalán bangngrató, mint: Sktöt, Ök-
le*, öklü; de a mássalhangzón kezdődők előtt nem,
pl. ökölnyi. Értelme: szorosan ösrvehajtott kéz, mely
alakban legalkalmasabb arra, hogy vele lökjünk,
döfjünk, taszítsunk, üssünk. Ököllel megdöfni, meg-
tanítani, hatba, pofon ütni valakit. Ökölbe uoritott l
kéttel fe*yegetSeni. Különbözik tőle: marok, mely
fogásra vonatkozik, s csak annnyira szorul őszre,
mennyire a megfogandó test bekerítésére szükséges.
Az ököl szóban alapfogalom a lökés, bökés, szórás,
mellékesen; ütés: honnan gyöke ők egy az Sklik, Ök-
lei, ökled igék gyökével. Másod jelentése gömbölyű-
ség, dndorodás, kinyomnlás, minthogy az ökölbe szo-
rított kéz ilyetén alakot ölt; továbbá: mennyiben a
tenyérhez képest kisebb térbe szorul, hasonlatkép
jelent kicsit is, pl. oly kit gyermek, mint o» öklöm;
v. ö. ÖKÖLNYI. Sfnai nyelven: kiu (pngillns).

ÖKÖLCSAPÁS, (Ököl-csapás) ősz. fn. Csapás,
melyet valaki ököllel tesz. ÖkOlesapánal kiütni a vi-
vótdrt fogát.

ÖKÖLHARCZ, (ököl-harcz) 1. ÖKÖLVIADAL.
ÖKÖLIGAZ8ÁG, ÖKÖLJOG, (ököl-igazság, v.

—jog) ősz. fn. A német „Faustrecht" után fordított
szó. Értelmére nézve 1. ERŐJOG.

ÖKÖLHÁJ, (ököl-máj) ősz. fn. Képes kifejezés-
sel ám. májszinfi folt, mely a testen támad, midőn
erős ökölcsapás éri; továbbá, ökölcsapás, mint ama
foltnak szerző oka. Ily képes kifejezés a poflevet,
nyakleve*, .pofoncsapás' .nyakoncsapás' helyett

ÖKÖLNTI, (ök-öl-nyi) mn. tt. SktSÍnyi-t, tb.
—ék. Akkora, mint az ököl. Midőn a hasonlat oly
tárgyra vonatkozik, mely az Ökölnél természeténél
fogva kisebb szokott lenni, akkor nagyító értelem-
mel bír, pl. ökölnyi Mernek, ökölnyi etUtt gombok, OkOl-
nyi dobié tolva ; ellenkező esetben kicsinyítő jelentése
van, pl. ökölnyi gyerek. Székelyes tájszólásai, és ré-
giesen : ökölnye.

ÖKÖLSUJTÁS,(ököl-sajtás) 1. ÖKÖLCSAPÁS.
ÖKÖLVIADAL, (ököl-viadal) ősz. fn. Viadal

neme, melyben ököllel ütik, lökdörik, verik egymást
az ellenfelek.

ÖKÖLVÍVÁS, (ököl-vívás) ősz. fh. 1. ÖKÖL-
VIADAL.

ÖKÖLVÍVÓ, (ököl-vívó) ősz. fn. 1. ÖKLÉSZ.
ÖKÖR, fn. tt. Okr-Ot, tb. ökr-ök; személyragozva:

ötr-Sm, Okr-Od, ökr-e, stb. A hangugratók osztályába
tartozik. Köz ismeretü négylába állat a kérődzők ne-
méből, s a szarvasmarhák fajából, melynek az éghaj-
latok kfilönfélesége szerént sokféle fajtái vannak, pl.
a fehér szőrű, sudár szarni magyar ökör, a kis szarva
csira, vagy bige OkOr, stb. A ssótárirók nyelvén ám. a
latin bot, német Ocht; de szorosan véve az ökör ná-
lunk magyaroknál szűkebb értelmű, s jelent heréit
bikát; ha t. i. a bikaborjűt kibérelik fiatalabb kori-

bán, tinó a neve, honnan a bikaborjú, tinóborjú, és
tittoborjú közti különbség. Ha a tinó már igába fog-
ható, különösen fofofc-nak mondatik, mi szerént a tu-
lok jelent fölserdűlt tinóborjút, s ha teljes korra jut,
ökör a neve, innen a közmondás : Tanulj tinó, OkOr lett
belőled. A kibérelt vén bikából szintén ökör válik.
ÖkrSket járomba fogni, kifogni, hajtani, öritni, legeltet-
ni, etetni, itatni. Ökrökön ttántam.

„Szeretnék szántani, hat ökröt hajtani,
Ha a rózsám jönne, az ekét tartani."

(Népd.).

Igyál OkOr, tövis. (Km.). Még a* OkOr alatt it borja
keret. (Km.). Ökör nántja, a* abrakot, t aló etrimeg.
(Km.). OvlyabeU ökör, jármot ökör, aimeret wonw
ökör. Ciáli v. ctálét OkOr, mely bal felfii van befogva,
melyet midőn így szólítanak: eta l v. etáli l v. ctáli t
a jobb felül levőt ás egyenes irányból félre tereli,
mint a lovaknál ttOedre, máskép: kültS ökör. Bajzái-
nak mondják, mely jobb felül van befogva, s ez a
hajst v. hó ide, hojde szóra jobbról balra nyomni;
mint a ló hottád-n, mi szerént a ctálé ám. ttíled, a
hajt* pedig ám. hoztad). Az ökrök elnevezésében igen
gazdag a népnyelv: Barna, Bige, Bimbó, Bodor, Bo-
gár, Bogár, Betyár, Böjti, Buta. Ctákó, Csonka, Da-
ru, Fiaskó, Gombot, Gyöngyöt, Hajat, Hegyet, Haj-
dór, Jeget, Kajla, Sete, Kökény, Kormot, Körmöt, La-
mot, Lombár, Nyalka, Pirók, Rendet, Sudár, StemSk,
Searvat, Stöke, S*üaj, Tarcta, Villát, Villái*, Virág
stb. Némely öszvetett szókban oly állatokra, vagy
növényekre vonatkozik, melyek az ökörhöz, vagy va-
lamely részéhez némileg hasonlók, pl. ökörhal, SkOr-
giítt, Ökörfarkkóró. Megvető aljas kifejezéssel ám. os-
toba, esetlen, idomtalan, bamba; midőn a székelyek-
nél a hasonlító ragot is elfogadja. „Ők még ökörnél
is ökrebbek." (Kriza J.). Hangra legjobban egyesnek
vele a mongol üker (Rind, Rindvioh), a török ökv*
(Ochse; Stier), csagataj okot, német Ocht, stb. Vulóuá-
nű, hogy nevét tompa hangjától vette, melyet a magyar,
mongol és török nyelvekben az 8, s tt, v. t-val együtt
ők, ük, a hellén /Jot>?, latin bot, német Ocht, ssláv
wól múl szókban az o, v és öt, och stb. rokonhangok,
v. gyökelemek fejeznek ki; innen az öszvehangzás is
a magyar bőg, a hellén ()oá£a>, a latin mugio, a tót
biíctat között; s a magyar gyermeknyelvben mii ám.
ökör, tehén.

ÖKÖRBÉKA, (ökör-béka) ősz. fn. Nagyfája
levelibéka Amerikában, mely igen vastag hangon
szól.

ÖKÖRBIKA, (ökör-bika) ősz. fn. Molnár A.
szerént „onocrotalus", melynek a mai terméasetraj-
zolók nyelvén a magyar gödény, német Kropfgatu
felel meg. Az,ökörbika' inkább Ulenék ás ardeattel-
larit elnevezésére, mely erős bőgő hangja miatt kői
nyelven: bölönbika.

ÖKÖRBORJU, (ökör-borja) ősz. fn. Hereit bi-
kaborja, melyből, ha megnő, ökör lesz, némely tája-
kon : tmóborju.
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ÖKÖRBŐR, (ökör-bőr) ősz. fa. Az ökör nevű
szarvasmarha bőre. Nyert OkOrbSr, ktkéteített StSrbSr.
Ökörbörbe bevarrni valakit. Átv. ért. okörbör a po-
fája ám. minden becsfiletérzésből kivetkőzött, ki el-
pirulni, magát szégyenleni nem képes.

ÖKÖRCSATA, (ökör-csata) ősz. fa. A szé-
kelyeknél Homoród vidékében ám. ökörcsorda.

ÖKÖRCSORDA, (ökör-csorda) ősz. fn. A me-
zőn együtt járó, legelő ökrök serege. Aljas megvető
kifejezéssel szanaszét járó, rendetlenül menő, ide-
oda csámolygó emberek sokasága, kiknek t. i. rend-
ben kellene menniök, pl. ünnepélyes menetek alkal-
mával.

ÖKÖRCSORDÁS, (ökör-csordás) ősz. fa. Nyáj-
őr, ki ökörcsordát őriz; őkörpásztor, ökréss.

ÖKÖRDI, paszta Pest m. ; helyr. Ökördi-be,
—ben, —bW.

ÖKÖRÉH, (ökör-éh) ősz. fa. Igen nagy éhes-
ség; máskép : farkatéh.

ÖKÖRÉHES, (ökör-éhes) ősz. mn. Igen nagyon
éhes, farkaséhes.

ÖKÖREPE, (ökör-epe) ősz. fa. Az ökör nevű
szarvasmarhának talajdon értelemben vett epéje. Y.
ő. EPE.

ÖKÖRFARK, (ökör-fark) ősz. fa. 1) Az ökör
nevű állatnak farából kinövő mozgékony rész. 2). L.
ÖKÖHPARKPÜ.

ÖKÖRFARKFŰ, vagy ÖKÖRFARKKÓRÓ,
(ökör-fark-fü, v. — kóró) ősz. fa. A farkkórók nemé-
ből való növényfaj ; szára felálló, sugár, néha az al-
ján ágazó; kőröskörfil ffizéresen rakva sárga kő-
cflftntMi"' virágokkal; két alsó hímszálai hosszabbak,
kopaszak; máskép köz néven: királygyertya, gyap-
jvfü. (Verbascum Thapsos).

ÖKÖRFEJ, (ökör-fej) ősz. fa. 1) Tnlajd. ért
a* ökörnek feje, vagy az ökörfejhez hasonló fej, pl.
némely lovaknál. 2) Természetrajzban, a kürtcsigák
egyik faja, melynek vénebb korában olyan formája
•van, mint az ökörfej. (Baceinnm cornatam). 8) AJjas
nyelvben ám. ostoba, buta fej.

ÖKÖRFÜLFÜ, (ökör-M-ftt) ősz. fa. Molnár
A. Bzerént ,intabos macolosos.' Diószegi szerént
,ciehorinm intybos* ám. metei katáng, köz néven:
katángkóró.

ÖKÖRGÚZS, (ökör-gúzs) őss. fa. Növényfaj az
igliczek neméből; kóróján idősebb ágai tövisesek,
•sörösek; alsó levelei hármasak, a felsők egyenesek;
virága veres, máskép szintén köz nyelven : igKote, v.
gerüetefftoit, ekeakadály, namárUSvis; növénytani
néven: tifowe* igKen. (Ononis spinosa).

ÖKÖRHAJCSÁR, (ökör-hajcsár) ősz. fa. Szoros
ért. személy, ki vásárra szállított őkörfalkát hajt V.
ö. HAJCSAk

ÖKÖRHAJTÓ, L ÖKÖRHAJCSAR.
ÖKÖRHAL, (ökör-hal) ősz. fa. Sándor I. sze-

rént, tengeri hal, mely rávet eszik, s kérőt rág.
(Scaxus).

ÖKÖRHÓLYAG, (ökör-hólyag) ősz. fa. Az
ökör aevtt állatnak húgyhólyaga. Ökörhólyaggal be-
kStni a befStíSUet palánkokat. Ökörhólyagban tartani
a dohányt.

ÖKÖRHÚS, (ökör-hús) ősz. fa. A szoros érte-
lemben vett ökörnek húsa, kttlőnböztetésfil a bika-,
tehén-, borjahústól.

ÖKÖRI, (ökör-i) mn. tt ökörí-t, tb. — ék. Ök-
röt illető, ökörre vonatkozó, ökörhöz némileg hasonló.
A itántás bkVri munka.

ÖKÖRIGA, (ökör-iga) ősz. fa. 1. ÖKÖRJÁROM.
ÖKÖRISTÁLÓ, (ökör istáló) ősz. fa. Istáló,

melybe ökröket kötnek, különböztetésQl a lóistálótól.
V. ö. ISTÁLÓ.

ÖKÖRITÓ, faluk Közép-Szolnok és Szatmár
m.; helyr. Öktiritó-ra, —n, —ról.

ÖKÖRJÁROM, (ökör-járom) ősz. fa. Járomféle
vonónemfi, melybe ökröket fognak. Vöt tteget, crif-
ra bélfát ökörjárom. Iharfából való ökörjárom.

ÖKÖRJÁSZOL, (ökör-jászol) ősz. fa. Jászol,
milyen az ököristálóban szokott lenni, melynek medre
a földet éri, és oly saraglyája nincsen, mint a lójászol-
nak. Kerek okKrjánol, az akiokban, v. szabad ég alatt,
melyet az ökrök körttlállnak, s úgy esznek belőle.

ÖKÖRKERESKÉDÉS, (ökör-kereskedés) ősz.
fa. Kereskedés neme, melyet valaki ökrök bevásárlá-
sa és eladása által fiz.

ÖKÖRKERESKÉDŐ, (ökör-kereskedő) ősz. fa.
Személy, ki ökrök bevásárlásával és eladásával üzér-
kedik, nyerészkedik.

ÖKÖRKÖDÉS, (ök-ör-köd-és) fa. tt okörködé*-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Durva barom-magaviselet
Székely szó.

ÖKÖRKÖDIK, Cök-ör-köd-ik) k. m. ökSrköd-Um,
—tű, —ott. Durva barom módra viseli magát Szé-
kely szó.

ÖKÖRKÚT, paszta Tolna m.; helyr. kút-ra,
—ön, —ról.

ÖKÖRLÉGY, (ökör-légy) ősz. fa. Széles ért
legyek, melyek leginkább az ökrök körül szeretnek
szállongni, s rajtok élődni. Szorosb ért 1. BÖGÖLY.

ÖKÖRMEZŐ, fala Máramaros m.; helyr. metö-re,
—n, —r«.

ÖKÖRNYÁL, (ökör-nyál) ősz. fa. Tulajd. ért
az ökör nevű állatnak nynlós nyála. Átv. ért azon
finom vékonyságú fehér fonalak, melyek meleg őszi
napokon a levegőben szállinkóznak, s növényekre
akaszkodnak; talán nem egyebek, mint bizonyos pó-
kok hálószálai, máskép: bikanyál. Ökör nyállal taka-
ródtik. (Dugonics).

ÖKÖRNYELV, (ökör-nyelv) ősz. fa. 1) Mind az
élő, mind a levágott ökörnek nyelve. FOttSU SíSrnyeb
tormával. Édeten apróuölöoel eüeéetüeít okSrnyelo. 2)
L. ÖfeÖRNYELVFÜ.

ÖKÖRNYELVFŰ, (ökör-nyelv-fü) ősz. fa. Nö-
vényfaj az atraczélok neméből; levelei láncsásak, ftt-
zérei egysorosak, begöngyölödött régük, torokbolto-
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zata szőrös, virága kék; máskép: növénytani néven iá:
metei atractél. (Anchuea officináiig.). Van kos nyelven:
piros ökörnyelv, vagy vad ökörnyelv is, mely más*
képen : pirotítófö, növénytani néven: feM atractél
(Anchosa tinctoria); továbbá: kerti ökVrnyelv, mái-
kép köz néven : bdránynyelvfü, ugorkaszaguftl, kerti
atractél, borrágó, növénytani néven: kerti borágá
(borago officinalis).

ÓKÖRPÁSZTOK, (ökör-pásztor) ősz. fh. 1.
ÖKÖBCSORDÁS.

ÖKÖRPIACZ, (ökör-piacz) ősz. fn. Piacz, vá-
sárhely, melyen ökröket adnak vesznek.

ÖKÖRPOSTA, (ökör-posta) ősz. fa. Posta, mely
ökrök által húzott szekerén jár, inkább csak átv. gú-
nyos értelemben mondják postáról, máskép: csiga-
posta.

ÖKÖRSÜTÉS, (ökör-sütés) ősz. fh. 1) Cselek-
vés, midőn bizonyos innepély alkalmával egész ök-
röt sütnek. 2) Sándor István szerént hajdan a széke-
lyeknél jelentett ökrökből álló adót.

ÖKÖRSZARV, (ökör-szarv) ősz. fa. Az ökör
nevű állat szarva. Sudaras, ctákó, kajla, villát, cei-
meret, bige öfcörworo. A mennykH megtoldja az embert,
ha ökörstarvba bújik is. (Km.).

ÖKÖRSZEKÉR, (ökör-szekér) ősz. fh. Szekér,
melybe ökröt szoktak fogni; máskép: Skröt nekér.

ÖKÖRSZEM, (ökör-szem) ősz. fh. 1) Az ökör-
nek aránylag nagy, és kidudorodó szeme. Atv. ért
nagy emberi szem, mely úgy kidagad, hogy golyóját
a szemhéj be nem takarhatja. 2) Az építészeknél,
gömbölyű, vagy tojásdad ablak. 8) A billegények
osztályából való, s Európában legkisebb madárfaj,
melynek háta olajzöld, basa fehéres, s fejét vörösszinr
nel vegyes aranysárga ég fekete pártázatu búbocska
födi. A csalitokban és sövények körül szeret bujkál-
ni. (Motacilla regulás). A népmonda szerónt a mada-
rak közti királyságra nézve a sasnak vetélytársa. 4)
L. ÖKÖBSZEMFÜ.

ÖKÖRSZEM- ARANYVTRÁG, (ökörszem-arany-
virág) ősz. fa. Növényfaj az aranyvirágok nemé-
ből; szára felálló, elágazó, levelei szárölelők, láncsá-
sak, ffirészesek, vállban bevagdalt fogasak ; magvai
feketék, fehér csíkosak ; máskép: köz nyelven ökör-
szemvirág, papvirág. (Chrysanthemum Leueathemum).

ÖKÖBSZÉMFÜ, (ökör-szém-ftt) ősz. fa. Növény-
nem az együttnemzők seregéből és nősözvegyekren-
déből ; vaczka polyvás; magvai, kivált a szélsők, éles
ormu-párkányosak ; bóbitája is hasonló párkány ; vi-
rága sárga, sugaras. (Buphthalmum). Fajai: fű*-,
nagy, ttivet, napvirágit Vkörtzemfü,

ÖKÖRSZÉMSZILVA, (ökör-szém-szilva) ősz.!
fa. Igen szép nagy szemű szilvafaj.

ÖKÖBSZÉMVIBÁG, (ökör-szem-virág); lásd
ÖKÖB8ZÉM-ABANYVIRÁG.

ÖKÖRVÁSAR, (ökör-vásár) ősz. fa. Vásár,
melyben kizárólag, vagy leginkább ökröket adnak
vesznek, milyen a szemezi országos ökörvásár Mátyus-
földén.

ÖKÖRVÖLGY, fáin Baranya m.; helyr. —
—Un, —rSl.

ÖKÖ8, (ök-ös) mn. tt. Sköi-t, v. —ét, tb. —ét.
Dombom, feldndorodott (Convezns). Ellentéte: 9M».

ÖKREND, (ökr-en-d) önh.m. ökrend-étt, htn. -M,
v.—eni. Ezen igének gyöke azon ntániott természeti
erős tompa hang, mely bizonyos erőködés következ-
tében, pl. okádáskor, fúladozáskor, rekedten, ét sza-
kadozva kinyomúl. Rokon vele a törők tUicUr-meí,
francria cracher. Alaphangok benne a rezgő r, és
torokhangu k, mint a latin rueto, ruetnt, német bre-
chen szókban is. Mondják haragos emberről is, midőn
vad, rekedt hangon ordítoz, továbbá a pulykáról, mi-
dőn mérgében kiált Vastaghangou: okránd v. ikráud
ám. félelemből, vagy utálatból visszahökken.

ÖKBENDÉS, (ökr-en-d-és) fa. tt 8kn*dé»-t,
tb. —ék. Állapot, midőn valaki, v. valami ökrend.

ÖKBENDÉZ, (ökr-en-d-éz) gyak. őnh. m. St-
rcndét-tem, —tél, —itt,pár. —*. Gyakrabban, v. foly-
tonosan ökrend, pl. kit az okádás erőtet, kiből az étel
ital felböfög, vagy a mérgesen kiáltozó pulyka. Átv.
ért haragosan lármáz. Szidalmakat Vlcrenda. (Kisfa-
ludy S.). Néhntt: Skröndöt, tOclündSs, s néha ikesen:
SkrendétOc. Valamivel lágyabb jelentésű a bokákol,
mint Mátyásföldén mondják, s még lágyabb a cnM-
kol, midőn a kis gyermek, vagy macska okádik.

ÖKRENDÉZÉS, (őkr-en-d-éz-és) fn. tt íftrande-
tét-t. tb. —ék, harm. szr. —«. A torokból durván,
nyersen, ntálatosan kinyomuló hang, különösen oká-
dás alkalmával.

ÖKBÉSZ, (ökör-ész) fn. tt Skrén-l, tb. —de,
harm. szr. —«. Széles, ért aki ökrökkel bánik, vala-
mint a lovakkal bánó: lovász, a juhokkal: juhász stb.
Szorosb ért szolga, ostoros, vagy béres, ki ökrökön
dolgozik, továbbá, ki az ökröket legelőre hajtja ét
őrizi. Ás ökrén a kolomp hangjáról megtudja, merre
járnak ökrei.

ÖKRÉSZC8ILLAG, (ökréss-csfflag) ősz. fn.
Csillagzat az égnek éjszaki félboltján, a göncsől sze-
kere mögött. (Bootes). Szó szerént a görög nevezet-
nek felel meg; egyébiránt a pásztorok, tehát u 5k-
részek is, különösen a gönczöl szekerének mozgására
és helyzetére vigyáznak, hogy az idő jelen állását
megtudják.

ÖKBÉSZTANYA, (ökrész-tanya) ős*, fa. Ta-
nya a közlegelőn, hol az ökrészek, kivált éjjel, u őr-
tűznél együtt szoktak lenni. V. ö. TANYA.

ÖKBŐDÉS, (ökr-ő-d-és) fn. tt ökrödéit, tb.
—ék, harm. szr. —e. Erőködő, tompa torokhang.

ÖKRŐDIK, (ökr-ő-d-ik) belsz. m. ökröd-tem,
—tél, —m. Mondják emberről, midőn okádás, vagy
föladás erőteti, s ennek következtében durva, nyers,
tompa hang nyomul ki torkán; továbbá mondják
disznóról, és pulykáról. V. ö. ÖKREND.

ÖKBÖNDI, (ök-ör-ön-di) fa. tt HbVmdU. A
székelyeknél ám. buta, bárdolatlan, durva ember.
Gúnyos kifejezés. Alakjára olyan, minteotatdt, kor-
tyamdi v. koríyándi, oktondi.
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ÖKRÖNDÖZ, L ÖKRENDEZ.
ÖKRÖS, (1), (ökör-ös) mn, tt OkrS+t, v. —ét, tb.

—ék. 1) Ökröket bíró, ökrökkel bővelkedő, ökrökön
járó. Ökröt garda, ökröt béres, ökrSt vidék, orttág. 2)
Amibe ökröt fognak. Ökröt nekér, SkrSi asán.

ÖKRÖS, (2), fáin Bihar m. ; helyr. Ökröt-re,
—fct, —rSl.

ÖKBÖSPATAK, erdélyi paszta Orbai síkben;
heljr. —patak-ra, —ön, —ról.

ÖL, <1), fn. tt Sl-et, harm. szr. —e. 1) Azon
félobötfonaa hajlat, melyet az utó embernek karjai,
osombjai és hasa képesnek. A gyermeket Síbe vénái,
Hitetni, Síben Untázni, tartam. Amint üleafa alatt,
alma etett Síébe.

„Csak akkor jutok eszébe,
Ha más leány ül ölébe."

(Népd.;.

2) Azon öböl, melyet az öszrehajtott karok a mel-
lel képeznek. Át anya Síébe vetti gyermekét, midőn
tfoptatja.

„Ölébe felkapott, s csókolgatott arnyam."
(Népd.).

Ölbe uorítani.

„Kedvem lenne ma, hogy öleden meghaljak."
Arany. (Buda halála).

Innen: Ölelni valakit, ám. átkarolni; Sleűcezni Tála-
kivel, ám. egymást karokkal átkulcsolni. Aki tokot
fog Síbe, »em ttortí. (Km.). 8) Atv. ért. bizonyos ke-
rített térnek belseje. Völgy Ölében. Ez értelemmel
rendesen kebel haöználtatik helyette, pl. vármegye,
várót kebelébea. 4) Átv. valimely küLönaárt társulat-
nak belseje. Ctaládom Síében boldognak énem maga-
mat. Ás anyaszentegyház Síében nyugation élni ét
halni.

„Az ártatlanság ölében
Életem úgy folydogált"

Kisfaludy S.
EB értelemben is acokottabb a kebel. 5) Valamint a
tértnek több részei, és alakításai, úgymint: kSnySk,
láb, marok, arán, hüvelyk egyszersmind terjedelmi
mértéket jelentenek; hasonlóan az Sí eredetileg oly
hoBzmértéket jelentett, melyet a kinyújtott karok
egén hoauasága, vagy öszvehajtott körvonala képez,
mely ás emberi testről vett mértékek között legna-
gyobb, de alkalmazásilag különféle országokban di-
vatozó meghatározás szeréut nem egyforma, pl. a
bécsi ölben hat láb, ée a lábban tízenkét hüvelyk
van. NégynSgü Sí, oly négyszögü tér, melynek min-
4ea oldala egy ölnyi; köb- v. küb-el, oly tömeg, mely-
nek széle, hossza és magassága egy ölnyi.

A halmaztestek hoszmérésénél különfélekép
alkalmaztetík, pL egy Sí uéna, stalma, a széna vagy
••alma kasaiból hosszában kivágott egy ölnyi rész,
tekintet nélkül a kazal magasságára, vagy szélessé-
gére, miért ez határozatlan mennyiségű mérték; egy
91 fa, melynek hossza és magassága egy, de mély-

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

Az eléhozott jelentésekből világos, hogy az öl
alapfogalomban (l, és 2 az. alatti jelentésében) va-
lami kerítettél, vagy meghajlottat jelent, s mind gyök-
hangra, mind fogalomra rokon az Sb, öböl, és öv
szókhoz, s képzésre olyan, mint'az ál, fel, MŰ, bel,
a valamint ezek részint palóczos, részint közmagya-
ros szokással a v hangot is fölveszik l helyett, pl.
a küoül, bevül származékokban, hasonlóan az öl paló-
czosan ejtve öv, v. ott, mi szerént tiszta gyöke S,
mint a fel, kai, bel szóké f e, kü, be, s azon szógyö-
kök osztályába tartozik, melyekben az S hanggal a
gömbölyüség, vagy kerekség fogalma egyesül. Y.
ö. Ö.

Műid hangilag, mind alapjelentésében rokona
a török el ám. kéz; kar; fogantyú; persa jál; hellén
mlyr, (ölért] (Ellenbogen) ; honnan a latin ulna ; ide
sorozható a német Ette stb.; a német Ellenbogen, v.
Elbogen is első részében régente szinte kart jelentett
(Adelung). így a törökben kol ám. kar, és kolads ám. öl.

ÖL, (2), átb, m. öl-t. 1) Valamely élő állatnak
akármely módon, vagy szerrel életét veszi. Embert ölni,
barmokat, baromfiakat Sírni. Fegyverrel, méreggel meg-
ölni valakit. Megöli a bú, a fájdalom. Férgeket, bol-
hát, tetőt Slni. A kártékony állatokat kiölni. Magát
vitbe ölni. A foglyokat kegyetlenül megölni, leölni.
Agyon tujtva, fejbe Híve, fojtogatva, éhséggel megölni.
Harcéban, párviadalban, át eŰenfélt megölni. 2) Átv.
ért. mondatik növényekről is. A nagy stáratság, a
tok vit kiöli áfákat, füveket. Ez értelemben ám. irt,
pusztít 8) Képes kifejezéssel leginkább erkölcsi ér-
telemben valaminek létezését megszünteti. A gyer-
mekből kiölni a szemérmet, a becsületértéet. A nemzeti
nettemet elölni. Ezen igekötővel bele ám. veszteget,
elkölt Minden pénzét beleülte a hátéptíéebe. Vagyonát
holmi sikerületlen tervekbe ölte bele.

Ezen ige a maga nemében oly egyszerű, mint
az ül, foly, ir, ér, Úr, rír stb. Valószínű, hogy ere-
detileg szűkebb értelme volt, s annyit jelentett, mint
ttúr, bök, miért ,ölni* szoros ért ám. valamely hegyes,
éles eszközzel kivégezni, s megfelel a német ttechen,
abitechen igének, honnan a disznót s baromfiakat
ölik, az ökröt vágják. E jelentéssel megegyezik az
ölt igének alapértelme, pl. tűbe etérnát ölteni ám.
beleszúrni; ruhát felSlteni, ám. a karokat annak nj-
jaiba szúrni, dugni; kiöltem a nyelőét ám. kifelé
szúrni, tolni; a csiga atarvat Sít, ám. azt hüvelyéből
kiszúrja. Ily fogalmi és hangi viszony van a német
ttechen és stecken között V. ö. ÖLT. Egyébiránt
sínai nyelven: lu (occidere; conviciis proscindere) ;
törökül pedig öl-mék ám. hal-ni, meghatni, és VldUr-
mek ám. öl-ni (hakt-ni).



116? ÖL-ÖLDÖS ÖLDÖSÉS-ÖLELGET 11Í8

—ÖL, a) névképző, pl. az Vb-Vl, *»&-«, Sk-M
siókban; b) igeképző, pl. kürt-Sí, Br-Ol, büv-Ol. Lásd
Élőbeszéd. 129—30. L

ÖLBELI, (öl-beli) OBI. mn. Amit Síben szoktak
tartani, hordozni. Ölbeli ébectke.

ÖLBŐ, puszta Komarom m.; KIS—, NAGY—,
falak Vae m.; helyr. Ölb8-re, —H, —rőZ.

OLDOK, (öl-d-ök) fh. tt. Oldök-Ot, harm. szr.
—e. Egyedül öszvetételűl divatozik a ttem-OldOk sió-
ban, melynek tulajdonságánál fogra valószínű, hogy
gyöke azon öl, melyben alapfogalom az öblös hajlás,
kerítés, minthogy a szemöldök a szemet félkörben
keríti, s ezen gyökből lett az Síd elavult ige, mint a
tol, ken, fen gyökökből told, kend, fend, továbbá:
valamint a ttán, ttúr gyökökből keletkeztek ttándik,
ttándok, tturdék mordok, hasonlóan az öl v. Old alap-
szókból öldik Oldok. Ily képzésnek a köldök, homlok,
könyök, marok marék, undok és több mások. Külön-
bözik tőle az öldököl igének törzse oldok, miről lásd
ÖLDÖKÖL.

ÖLDÖKLÉS, (öl-d-ök-öl-és) fii. tt öldöklést,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által több
embert, vagy más állatokat fosztanak meg etetőktől;
különösen: kíméletlen, kegyetlenkedő gyilkolás, pl.
báréiban, verekedésben, véritéletben stb. V. ö. ÖL-
DÖKÖL.

ÖLDÖKLŐANGYAL, (öldöklő-angyal) ősz. fa.
Bibliai képes kifejezéssel, Istentől emberekre és álla-
tokra bocsátott mindenféle csapás, mely életöket
veszi.

ÖLDÖKÖL, (öl-d-ök-öl) gyak. ath. m. öldöM-t,
v, öldökl-ött, htn. —ni, v. öldökl-eni. Akármiféle mó-
don vagy szerrel többeket megöl. Ás ellentégek ágyú-
val, putkával, karddal, dárdával öldöklik egymátt. A
fenevadak OldökKk a többi állatokat. A mactka a* ege-
reket, a gerény a baromfiakat öldökli. Átv. ért. kínoz,
(1), gyötör.

„így imádni, így szeretni,
És kegyelmet nem lelhetni,
Mint öldökli lelkemct."

Kisfaludy S.

Ezen igének gyöke öl, s törzsöké öld, mint: tol told
fen fend, ken kend. Az ők középképző nem egyéb,
mint a gyakorlatos ög, ég, og, p. e helyett öldögöl, mint:
etdegel etdekel, nyeldegtl nyeldekel, érdegei érdekel,
fuldogol fuldokol, ttándogol ttándokol, bujdogol bvj-
dokol stb. Általán a gyakorlatos értelmű igékben a
középképző k maga a megkeményedett g, mely több
esetben megtartja eredeti hangját, pL ezekben: ül-
dögél, járdogal, mendegel, fujdogal stb. Lásd —G,
gyakor. képző.

ÖLDÖNYVÖLGY, puszta Somogy m.; helyr.
—vOlgy-re, —ön, —rül.

ÖLDÖS, (öl-d-ös) gyak. áth. m. öldös-tem,
—tél, —ott, pár. —t. Gyakran, egymás után töb-
beket öl. Valamivel szűkebb terjedelmű cselekvést

fejei ki, mint az öldököl, mert ebben hármas, amab-
ban csak kettős képző van. Alakra hasonló a fogdot,
kapdot, ny«Me*,ű«pde*,tófaiff«, W/fcáö« igékhez stb.Hogy
mindezekben a d szintén gyakorlatra vonatkozik,
mutatják a bOkOd, lököd, etiped igealakok, melyek
szerént az öldöt, bökdöt, lökdöt, etedet stb. annyi
mint: OlödOt, böködöe, lOködOt, cuipedet stb. Ás *
képiővel egy, t i. gyakorlatos értelmű, az ö*, úgy-
mint: OldOt, bökdö*, lökdöt, ctipdé* stb.

ÖLDÖSÉS, (öl-d-ös-és) fii. tt öldötés-t, üt.
—ék, harm. sir. —e. Gyakori, vagy folytonos cse-
lekvés, mely többeket öl. Emberek, állatok öldötét&e
belefáradni. V. ö. ÖLDÖS.

ÖLDÖZ; ÖLDÖZÉS, L ÖLDÖS; ÖLDÖSÉS.
Egyébiránt amazokkal szoros rokonságban vannak
iUdöt, és tíldötét szók is, miért Molnár Albert értel-
mezése, és székely kiejtés szerént nemcsak oeádü,
hanem perteqttUur jelentése is van; ez értelemben L
ÜLDÖZ.

ÖLÉB, (öl-éb) ősz. fe. Legkisebb fajtájú eb,
melyet a kutyakedvelő nők ölben hordósnak.

ÖLEBÉCSKE, (öl-ebécske) ősz. fii. Kieáded,
köntösnjjba való eb.

ÖLEDÉK, (öl-ed-ék) fii. tt öledék-ét, bar. czr.
—e, v. —jé. Szabó D. szerént ám. ölni való állat

ÖLÉG, tájdivatos, nevezetesen csalókon kiej-
téssel ám. a közönségesebb szokása elég.

ÖLEL, (öl-el) áth. m. ölel-t. Meghajlott karral,
vagy karokkal, különösen, vonzalmi indalatból mel-
léhez, kebeléhez szőrit Üdvötletül ttivéht* Síeli barát-
ját. Megölelni a kedvet gyermeket. 0 ctókoüak, é» ölel-
lek. (Csokonai). A íd tokot Ölel, kenetet ttorít. (Km.).
Átölelni a fa derekát, a uákot. Kiölelm valakit a ko-
etibél. Magáiról leölelni valakit.

„Ha fölindít a szerelem,
A szép leányt megölelem."

Vörösmarty.

Győngédebb kifejezéssel: nőt öíeímam. vele nemileg
közösölni. Gyöke a főnév öl, valamint a karol, mar-
kol igéké a fair és marok. Átv. ért mondják olyan
tárgyról, mely bizonyos testet, vagy tért körülvesz,
bekerít Sllveg öleli fejét. E kiét völgyet hegykor öleli

ÖLELÉS, (öl-el-és) fh. tt olelit-t, tb. —ék,
harm; szr. —e. Cselekvés, mely által valakit v. vala-
mit ölelünk. Baráti, tettvéri, nSi Öleiét.

„De mióta lettél kedves feleségem,
Minden ölelésre gyönyörűbb vagy nékem."

Arany J. (Buda halála).

Győngédebb kifejezéssel: nemi közösülés. Törvény-
telen, vad ölelétböl stármatott gyermek.

ÖLELGET, (öl-el-g-et) gyak. áth. m. ölelget-
tem,—tél, —Üt, pár. ölelgett. Gyakran, vagy többe-
ket ölel. Szeretett gyermekét Ölelgeti át anya. Vittont-
látátkor barátait Ölelgeti. Különös nemi ösztönből
szorít magához valakit Ctapodár leányokat, ifjakat
Ölelgetni. Képzésre olyan, mint: karolgat, maríeolgat.
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ÖLELGETÉS, (öl-el-g-et-és) fn. tt. ölelgetét-t,
Ü>. —ét, hann. sár. —e. Gyakori ölelés; többek
megőlelése.

ÖLELKÉZÉS, (öl-el-k-éz-és) fn. tt öleikéi ét-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. Viszonyos cselekvés, mi-
dőn ketten vagy többen ölelik, ölelgetik egymást,
pL üdvözléskor, nagy örömből, barátságból, szere-
lemből, stb. V. ö. ÖLELKEZ1K.

ŐLELKÉZIK, (öl-el-k-éz-ik) k. m. öleUeet-Um,
—tű, —itt, pár. —tél. Ketten, vagy többen egy-
mást viszonyosán ölelik, ölelgetik. A jó barátok, a
tterelmetek öleOcetnek. A vetxélyböl menekült bajtárták
Örömökben öleikéinek. A kibékW ellenfelek ötsveölelke*-
nek. Atv. ért két, vagy több tárgy némileg egye-
sül, különösen erkölcsileg, vagy szellemileg. A
béke ét baráttág Hleücemek. A meretet ét gyűlölet öetve
nem öleUcethetnek.

ÖLES, (öl-es) mn. tt ölet-t, v. — ét, .tb. — ék.
Ölnyi magas, vagy hosszú, vagy azéles. Ölet ember.
Ét a katal hat ölet. TÚ ölet mérölánct.V. ö. ÖL, (1), fn.

ÖLES, (öl-és) fn. tt ölés-t, tb. —ék, ham.
szr. —e. Cselekvés, mely által valakit vagy valamit
megölnek. Emberölét, áUatöUt, önölét. Kötazóval
öszvetéve: kiölés, megölet, élőiét. V. ö. ÖL, ige.

ÖLEZ, (ől-ez) áth. m. ölet-tem, —tél, —élt,
pár. —*. 1) Bizonyos halmaztesteket úgy rak öszve,
hogy mennyiségöket öllel lehessen mérni. Öletni a
tuti fát, a téglát, a köveket, a tzénát, ttalmát. 2) Öl
nevfi mértékkel mér. Öletni a katonaujonctokat. Ölez-
ni a pottautakat. V. ö. ÖL, fn.

ÖLEZÉS, (öl-ez-és) fn. tt ölezét-t, tb. —ék,
hann. szr. —e. Cselekvés, midőn valamit ölbe rak-
nak ; vagy öllel mérnek.

ÖLFA, (öl-fa) ősz. fti. Bizonyos hosszúságra,
pl. három s több lábnyira vagdalt fahasábok, vagy
dorongok, melyeket ölbe raknak, vagyis öszverakot-
tan öllel mérni lehet, mint a tűzifát szokták. Ölfával
MtoeM. A kévékbe kötött ágak neve röuefa. V. ö.
ÖLSZÉNA.

ÖLFAMÉBÉS, (öl-fa-mérés) ősz. fn. Mérés,
mely által az ölbe rakott fának mennyiségét meg-
határozzák, valamint azt is, ha a kiszabott mértéket
megüti-*.

ÖLFAMÉBÖ, (öl-fa-mérő) ősz. fn. 1) Személy,
ki az ölbe rakott fahalmazt megméri. 2) Mérték, ne-
vezetesen öl, melyryel ezen mérést tenni szokták.

ÖLGY, (öl-gy) elavult törzsök, melyből a szin-
tén kiavnlt ölgytí, ölgySdik, tögyiU, és származékaik
eredtek. Mai szokás szerént, elegy, elegytí, elegyedik.
Minthogy ezen szókban alapfogalom több külön tár-
gyaknak egy tömegbe öszvesftése, őszvekeverése:
az elemzés szabályai és nyelvhasonlat szerént, ama
régibb alak, ha azt nem csupán tájdivatos kiejtés-
nek veszszük, eredetibbnek látszik, mert gyöke öl oly
viszonyban áll az itt* gyökkel, mint az ellenfogalmat
kifejező old és ottlik igékben az öl és öt* gyökök, t
L ami ölgyill, az öttvevegyiíl; és ami oldódik, annak
rend ttétottlanak. V. ö. ÖLGYÍT.

AJUO. KM» MOTÍB VT. §#&

ÖLGYÍT, (öl-gy-ít) áth. m. ölgytí-étt, htn. —«»,
v. —ení, pár. —«. A régieknél, nevezetesen Teleg-
dinél, és Monoszlainál ám. vegyít, elegyít, öszveke-
ver; mai szokással: elegytí.

ÖLGYÖDIK, (öl-gy-ő-d-ik) k. m. ölgySd-tem,
—tél, —Stt. Régies igealak, jelennen: elegyedik. V.
ö. ÖLGY.

ÖLGYÜL, v. ÖLGYÜL, (öl-gy-ül) régies önh.
ma: elegyül. V. ö. ÖLGY.

ÖLKÍGYÓ, (öl-kígyó) ősz. fn. Kisded, fehér
bőrű, s fekete gyűrűkkel tarkázott, ártalmatlan, sze-
lid kígyófaj Keletindiában. Nevét szelid (ölelhető)
természetétől kapta. Oly öszvetétel, mint: öleb. (Co-
luber domicella. L.).

ÖLLÉ, puszta Pest-Solt m.; helyr. ÖUé-re,
—n, —rSl.

ÖLLEVÖLGY, puszta Somogy m.; helyr.
—völgy-re, —ön, —rOl.

ÖLMÉRTÉK, (öl-mérték) ősz. fn. Mérték neve,
melyet öllel szokás meghatározni, valamint maga
ezen mértéket meghatározó póznaféle, vagy kötél,
láncz stb. eszköz, kfilönböztetésül a rSf, könyök,
sing, marok stb. mértéktől.

ÖLNYI, (öl-nyi) mn. tt ölnyi-t, tb. —ék. 1)
Ami folytonos hosszúsági, vagy szélességi, vagy ma-
gassági irányban egy ölre terjed. Ölnyi magot ember,
fal. Ölnyi magot (mély) ví*. Ölnyi stélet ajtó, ablak.
Három Ölnyi ttélettégU köt, ttoba. Éter Ölnyi vtat
tenni. 2) Több irányban együttvéve: négytsög-ölnyi
tér, koczkaölnyi föld, víz, kS.

ÖLNYIRE, (öl-nyi-re) ih. Oly hosszúságban,
vagy szélességben, vagy magasságban, illetőleg mély-
ségben, mely egy öllel terjed bizonyos ponton túl.
Némely fák több ölnyire felnőnek. Az út ttélettégét hat
öhtyire tnabni. Két ölnyire átott verem. Ti* ölnyire
mélyedS kát. Stát ölnyire lövtl fegyver.

ÖLŐ, (öl-ő) mn. tt ölS-t. Minden, aki, vagy
ami legszélesb értelemben öl, azaz életet vesz, vagy
létezést szüntet. GyermekölS anya, férjölS nS. 018
fegyverek, oW méreg. NenuetStö elkorctoiodát. Patkány-
OIS merek. Mint több más melléknevek, használtatík
főnévül is, pl. diamoiSlí), személy, ki disznók ölesével
foglalkodik.

ÖLÖGET, (öl-ög-et) gyak. áth. m. ölöget-tem,
—tél, --étt, pár. ölögett. Gyakran, vagy folytonosan
többeket öl. Ezen igében némi kicsinyezés, aprózás
mellékfogalma rejlik, miért valamivel gyöngédebb,
szeb'debb értelmű, mint az öldöt, és a kegyetlenségre
vonatkozó öldököl; körfil-belul egy fokon áll az W-
get, vereget, etipeget, nyomogat stb. igékkel.

ÖLSZALMA, (öl-szalma) ősz. fn. Halmazba,
vagyis kazalba rakott szabna, melyet öllel fölmérni
lehet T. ö. ÖLSZÉNA.

ÖLSZÉNA, (öl-széna) ősz. fii. Hosszúkás hal-
mazba, azaz kazalba rakott széna, melyet öllel
fölmérni, vagy ölszámra adni-venni lehet Különbözik
tőle azon kifejezés, midőn az ,01' mértéket jelent és ez
szám szerént i* meg van jelölve, pl. egy, két, három

74



1171 ÖLT—ÖLTŐEÜHA ÖLTÖZÉK-ÖLTÖZŐ 1173

öl széna stb. mikor nincs helye az öszveirájnak. Ha-
sonlók : öí/a, ölttalma.

ÖLT, (öl-t) áth. m. ölt-ött, pár. —t, htn. —ni,
v. —ént. 1) Ujjas ruhát keiéinek, vagy karjainak
beletolásával magára vesz. Mentét, dolmányt öltem.
A köpenyt /elOlteni. Kettyüket ölteni. Stiík tájba
nehéf a kart beleölteni. 2) Bizonyos hegyes esz-
közt , különösen tűt, árt varrás végett bele szár
valamely testbe. Sokat kell a ttabónak ölteni, míg
egy köpenyt megvmr. Ctérnát, fonalat tűbe ültem. S)
Szélesb. ért tájszokásilag, pl. Balaton mellékén,
Szatmár vidékén, bizonyos nyilason betol, bevet, be-
tesz valamit A kiteakattíott kenyérténtát kemenetébe
Ölteni. 4) Valamely hegyes, vagy hegyesíthetö testet
tokjából, hüvelyéből, öbléből kitol, kinyom. Nyelvet
ölteni, kioltani valakire. Starvaiat ölteni. Ctigabiga,
ölted ki utarvad. — Mind ezen jelentésekből világos,
hogy az Sít igében alapfogalom a tturát, bőkét, lökét,
tolat, mert ruhát ölteni ám. a kart beleszórni ujjába;
tűt ruhába ölteni ám. beleszórni; tűbe cférnát ölteni
ám. bele húzni, vagy szúrni; kemenozébe ölteni a ke-
nyeret ám. betolni; stb. Tehát gyöke az öl ige, mely
eredetileg ám. az életet valamely tturó, lökS, bökő
eszközzel kioltja. A < képző' a gyöknek nagyobb ha-
tást, belterjet ad, mint több ily egyszerű igékben a
t és d képzők, pl. tr ám. metsz, vág, hasít, irt ám.

-tövestül kimetsz, kivág; valamit elér, fölér ám. oda
jut; valamit ért ám. eszével elér, fölér; hasonló vi-
szony létezik A ken és kend, fen és fend, mos és motd
(ik),íoí és told, von és von*, a több más között Ezen
t képző alapértelemben rokon, de módosításban kü-
lönbözik azon t képzőtől, mely több igékben olyanná
tevést jelent, milyen a gyök, pl. romi rommá tesz,
himt, hímmé tesz, ömt, ömmé tesz, kelt, kelővé tesz,
stb. L. —T, igeképző.

ÖLTÉNY, (öl-t-ő-eny) fa. tt öltény-t, tb. —ék,
hann. szr. —e.

ÖLTÉS, (öl-t-és) fa. tt öltét-t, tb. — ék, hann.
szr. —e. Cselekvés, midőn valamit beöltenek, illető-
leg beszarnak, betolnak valamibe. V. ö. ÖLT.

ÖLTŐ, (öl-t-ő) mn. és fa. tt Sltö-t. Aki, vagy
ami ölt, vagy amit öltenek, pl. bWruha. Átv. ért
ivadék.

„Hű szolgád vagyok én, az voltam atyádnak;
Harmadik öltő már, hogy a hunok látnak."

Arany J. (Buda halála).
ÖLTÖNY, (öl-t-öny) fa. tt öltöny-t, tb. —öt,

hann. szr. —e. Széles ért oly ruha, melynek ujjai
vannak, s melyet karra szoktunk ölteni, midőn föl-
veszszük. Alakjára nézve oly képzésű, mint a subony,
köpeny, burkony. Szorosb ért külső ujjas ruha, pl.
dolmány, kaput, melyet a belsők fölébe szokás ölteni.

ÖLTÖNYRE, (öl-t-öny-ke) fn. tt öltönyki-t.
Kicsi szabású öltöny; kurta dolmány.

ÖLTŐRUHA, (öltő-ruha) ősz. fh. Ujjas ruha,
melyet felőlivé veszünk magunkra. A lábszárakon,
és lábakon való ruha nem öltő, mert azokat ú, m. a
gatyát, nadrágot, harisnyát, csizmát, czipöt

*uk, nem pedig, felöljük; valamint a fejrevalókat,
pl. a "üveget, kalapot, sipkát, csákót fötíeutwOc.

ÖLTÖZÉK, (öl-t-öz-ék) ősz. fa. tt tOtö*ék-éí,
hann. szr. — e, v. —jé. L. ÖLTÖZET.

ÖLTÖZÉS, (öl-t-öz-ét) fa. tt öltöfét-t, tb. —ék,
hann. szr. —e. Foglalkodás, midőn a szokott vise-
letű ruhanemüeket magunkra veszszük. V. ö. ÖLTÖ-
ZIK.

ÖLTÖZET, (öl-t-öz-et) fa. tt. öliötet-ét, hann.
szr. —e, v. —jé. Széles ért azon ruhaneműk ősz-
vege, melyeket magunkra veszünk. Szorosb ért a
külső, felső ruhadarabok. Papi, katonai, polgári, ma-
gyar, német, keletiét tzabátu öltözet. Divatot, külföldi,
óctka ötöket. CÍMŰM, piperkücMÖt öltötet. Férfi, *&
ölOStet. Egy öltötet ruha. Drága, olctó, tzegényet öltS-
seí. V. ö. ÖLTÖZÉK.

ÖLTÖZETLEN, (öl-t-öz-etlen) mn. tt ötíStet-
len-t, tb. —ék. 1) Aki fel nem öltözött, pőre, pon-
gyola ; alsó ruhában levő. 2) Kinek öltözete, ruhája
nincsen. Határozóként ám. öltözetlenül.

ÖLTÖZETLENÜL, (öl-t-öz-etlen-ül) ih. Pőrén,
pongyolán, alsó ruhában; a szokás és divat ezerént
kellő ruhadarabokat magára nem véve. A reggeli
órákat öltÖMÜenUl töltetű. ÖUötetlenttl Jfcúncnm ős
utczára. V. ö. ÖLTÖZET.

ÖLTÖZIK, (öl-t-öz-ik) k. m. öliö+tem, —tű,
—ott, pár. —léi. Széles ért ruhákat, több róhat
vesz magára, honnan: felöltömk ám. a szokott vise-
letű ruhadarabokat magára veszi, pL fehérruhát, mel-
lényt, nadrágot, lábbelit, öltönyt stb. Dwatoean, ré-
giesen Kitömi. Midőn az öltözet bizonyos állapotnak
jelét viseli, az állapotjelentó' szó tulajdonító ragot
vesz föl, pl. álaretot bálban- töröknek, cmgánymak, ki-
rálynak, parasztnak ölíömi. Papnak, apacsának beSl-
töttni. Átv. ért. szokott alakját másra változtatja, új
alakot vesz föl. A termettet a* év változatai tzeréat
mát-máe tnnbe öltőnk. Áfák tavatfttal *öld jtw&e
Sltömek.

ÖLTÖZKÖDÉS, (öl-t-öz-k-öd-és) fa. tt. SÜSf-
ködét-t, tb. —ék, hann. szr. —e. Önmagának felöl-
töztetéeével foglalkodás. V. ö. ÖLTÖZKÖDIK.

ÖLTÖZKÖDIK, (öl-t-öz-k-öd-ik) k. m. ötófr-
köd-tem, —tél, —ott. Öltözessél foglalkodik, vagyis
mindent megtesz, hogy bizonyos viseletű ruhái rajta
legyenek. Az öltötik igétől annyiban különbözik,
hogy amabban a középképző k nagyobb gyakorlatra
mutat, s a másik középkópző öd belsőbb, önmagán
hatóbb cselekvést fejez ki, mi szerént öltötködOc ám.
öltözgeti magát, de ez utóbbi kifejezés nincs szokásban.

ÖLTÖZŐ, (öl-t-öz-ő) mn. tt ölíöfB-t. 1) Aki
öltözik, vagyis bizonyos nemű, viseletű ruhákat vesz
magára. Öltöző leányok. Királynak, ttolgának, katoná-
nak öltöző ttinének. Papnak öltö*S ifjak. Bohóemak,
lovagnak öltöző álarctotok. 2) Ahol öltözni szoktak.
Öltöfö szoba, terem a mnhágaknál. 8) Szeles ért

| azon ruhanemüek öszvege, melyeket valaki magára
vesz. Egy öltöző ruhát venni. Napjában kétféle VltötS

. ruhában jelenni meg. V. ö. ÖLTÖZIK.
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ÖLTÖZŐASZTAL, (öltöző-asztal) ősz. fa. Tü-
körrel, s holmi piperébe* tartozó eszközökkel föl-
szerelt asztal, melynél különösen a piperkőcsök, és
nők öltözni, a magokat kicsinositani, cziczomázni
szoktak.

ÖLTÖZŐSZOBA, (öltöző-szoba) ö»z. fa. Kellő
butornemüekkel, eszközökkel, pipereszerekkel stb.
ellátott különös szoba, öltözés, illetőleg cziczomázás,
piperézés végett Stinkáti, bálháti öltötötiobák. Úrhöl-
gyek VUtofaobája.

ÖLTÖZTET, (öl-t-ÖB-tet) áth. és mivelt m. öl-
VSfUt-Um, —tű, —itt, pár. öltöttett. 1) Valakinek
megparancsolja, meghagyja, hogy öltözzék, pl. midőn
M úr parancsolja, hogy cselédei egyenruhát vegye-
nek magokra. 2) Ruhákat ad, ven valakinek, hogy
azokba öltőnek. A motelen koldutt felöltOftetni. 8)
Öltözéskor valakire a ruhákat ráadja, mást öltözni
segít A kit gyermeket anyja, a halgyet tsobaleánya,
a* vrat inata ölttoteti. Ellentéte: vetkottet. Midőn fel
igekötővel egyesül, a cselekvésnek bevégzését je-
lenti. TetStSl talpig feWttotették, 4) Bizonyos álla-
potra matató ruhákat ad valakire. Papnak, katonának
Mtöefelni valakit.

ÖLTÖZTETÉS, (öl-t-öz-tet-és) fa. tt öttösfe-
Ut-t, tb. — éle, harm. sir. —«. Cselekvés, mely által
valakit öltöztetnek. Y. ő. ÖLTÖZTET.

ÖLTÖZTETŐ, (öl-t-öz-tet-ő) mn. és fa. tt 01-
tOttetó-t. Aki mást öltöztet, vagyis öltözni segít. Öl-
GUtttt inat, uobaleány. 8nahá» SÜSttetSk.

ÖLÜ, (öl-fi) fa. tt. m-t. L. OLY, (1).
ÖLÜBEPO, (öltt-repö) ősz. fa. Növényfaj a

repők neméből, melynek lombjai háromszor szárnyal-
tak; levélkéi láncsásak, épólük. Tenyészik irtott
erdőkben. (Pteris aquilina. L.).

OLY, (1), (öl-v) fa. tt Oh-et, harm. szr. —e.
Bagadozd, vagyis ormadár neve, melynek alkalmazá-
sában, mint több más irn^nmk4han. a szokás nem
egyezik meg. Némelyek szerént a sólymok neme alá
tartozik, s ám. falca pahmbaríut; Mitterpacher sze-
rént Itmüu exoubitor; nemétől: Wtirger, mely ma-
gyaral máskép: gfbiet. Molnár Albertnél: aedpüer
laiwtt, németül: .Neunttdter. Legközönségesebben a
német ,Habicht' szóval vétetik egy értelemben.
Akármily értelemben veszszfik is, nem kételkedhetni,
hogy gyöke M ige, minthogy más állatokat öldös,
fojtogat, ragadoz, s innen lett 018, módosítva ölu,
ífcr; mint nyel, nyelő, nyelő; el, el8, elv; fenyS, f«-
*yH,feayv; hamu, hamv stb. Ez elemzésből az is ki-
tinik, hogy helyesebben J iratik lágyítás nélkül: öte,
mint lágyítva: %t>.

OLY, (2), tájdivatosan, különösen székelyes
kiejtéssel ám. a köz magyaros orv, és Vlvet ám. orvét;
a székelyek t i. némely más szókban is szeretik az
r hangot i-re változtatni, pl. Hornba, e helyett:
ftromta.

ÖL VED, faluk Esztergám és Trencsin m.;
KIS—, Hont m.; helyr. Ölved-re, —én, —rU.
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ÖLYES, (1), (öl-v-es) mn. tt íftee»-í, v. —et,tí>.
—ék. 1) Ölvekkel bővelkedő, ahol ölvek tartózkodnak.
Ölve* érdi), vidék. Innen magyarázandók az Őfoed,
Őket helységek nevezetei is. 2) L. ÖBVES.

ÖLYES, (2), NAGY—, erdélyi falu Kolos m.;
helyr. Ölvet-re, —én, —rSl.

ÖLVÖS, (öl-v-ös) mn. L. ÖLYES.
ÖLYÜ, ÖLYV, L ÖLÜ, OLY.
ÖLYYÖS, falu Ugocsa m.; |helyr. Ölyvöt-re,

-Ön, —rBl.
ÖM, gyök, melyből ömöl, ömlik, ömt (önt) és szár-

mazékaik erednek. Rokona a vastaghangu óm, és szár-
mazékai : omol, omlik, ont (omt), előhanggal: bomol,
bomlik, bomt (bont). Mind ezek alapfogalomban is meg-
egyeznek, mennyiben az egyesítve volt részeknek, kü-
lönösen hígaknak, egymástól eltávolodását, elszéledé-
sét jelentik; mi szerént az öm gyöknek elvont értelme
terjedét, ttítmenis, büonyot kSrbdl, térből, öbölből
kinyomnia*. Hogy az öm vagy omik hajdan ige is le-
hetett, gyanitUtja az ömt (önt) származék, melynek
alapjelentése miveltetö, mintaterem, teremt, a régies
emu (szop), és emt (szoptat) igékben. Y. ő. OH, gyök.

—ÖM, (1), névképző, hangrendileg változva
em, óm, pl. kör-öm, ttr-öm, ver-ém, or-om stb.

—ÖM, (2), 1) tárgymutató igerag, a jelentőmód
jelen idejének egyesszámn ekő személyében, hang-
rendi változattal: e'm, óm, pl. öl-öm, tit-öm, lel-ém,
nét-ém, dob-om, Idt-om; 2) ekő személyi birtokrag az
egyesszámban, változattal: em, em, ám, óm, pl. bör-
öm. ttém-ém, fej-em, nyak-am, etont-om. Y. ő. SZE-
MÉLYRAG.

ÖMLED, (öm-öl-ed) önh. m. ömled-t. Mondják
kivált hig testről, midőn egy tömegben volt részei
szétválnak, egymástól elszakadoznak, szétterjednek.
Vastag hangon: omlód. A megvágott érbül ömled a
vér. Minthogy ez igének törzsöké ömöl, az ed pedig
belcselekvést, működést jelentő képző: innen ömled
elemzésUeg ám. ömlővé lesz, vagy teszi maga magát;
valamint ömlettt ám. eszközli, hogy valami ömöljön.

ÖMLEDÉK, (öm-öl-ed-ék) fa. tt ömledik-ét,
harm. zer. —e, v. —jé. Ami el-, ki- stb. ömlik.

ÖMLEDEZ, (öm-öl-ed-éz) gyak. önh. m. ömle-
déftem, —tél, —itt, pár. —s. Gyakran, folytonosan,
huzamosan ömled. Vastag hangon omladot. Legin-
kább hig, vagy higgatag testekről mondatik. Ömledee
a vágott írből kifolyó vér. Ömlede* a aájban elolvadó
vajat téttta, A szilárd testek inkább omladomak, pl.
a romlásnak indult épület, a vizmosta gát Átv. ért
mondják emberről, midőn érzelmeinek, vagy gondo-
latainak előadásában igen terjedékeny, midőn az
érzelmek és gondolatok mintegy kitörnek és scétárad-
nak belőle. Ez igében az és képző ugyanaz a gya-
korlatai eV-vel, mintha volna omledi*. Általán e gya-
korlati képzőt veszik föl az ad ed végzetu önhatók,
náat: fejled fejUdet, terjed terjedet, dagad dagadó*,
fakad fakadót stb.

ÖMLEDÉZÉS, (öm-öl-ed-éz-és) fa. tt ömUde-
*ét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Belcselekvési állapot,

74*
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midőn valami őmledez. A vér ömledetétét meggátolni.
Átr. ért. bőbeszédüség ás éraelmek és gondolatok
kifejezésében. Sterelmi Smledetéf. S*Snolá ömledetéi-
tel betfélni a tudományát dolgokról. V. ö. ÖMLE-
DEZ.

ÖMLEDÉZIK, (öm-öl-ed-éa-ik) k. m. ömledéf-
tem, —tél, —étt.At Kmledet igétől csak abban kü-
lönbözik, hogy emez inkább önkéntes cselekvésre,
amaz szenvedő állapotra vonatkozik, hogy emennek
törzsöké: ömöl, amazé pedig ömlik. V. ö. ÖMLE-
DEZ.

ÖMLENG, v. ÖMLÉNG, (öm-öl-éng) gyak.
önh. m. ömleng-tem, ~tél, —étt, htn. —n*,v. —em.
Egy értelmfi az ömlede* igével. A gyakorlatos ég
képző nagyobb határol n hangot veu közbe, mint a
mereng, terjeng, tátong, ttdllong, hajlong, az egysze-
rűbb Smleg, méreg, ttrjeg, tátog, tsúllog, hajlog helyett.
Mivel pedig a gyakorlatos g szabályszerüleg o, e, ö
hangzók valamelyikével jár: innen a fennemlített ige
is helyesebb ejtéssel: ömléng, v. ömlöng, nem pedig
nyíltan: ömléng ; ámbár ez utóbbi általánosabb divata.

ÖMLENGÉS, v. ÖMLENGÉS, (öm-öl-éng-és)
L ÖMLEDÉZES. Használtatík különösen átv. érte-
lemben, mint az érzelmek és gondolatok túlbőségé-
ből fakadó nyilatkozás. Költői, Kérelmi ömlengétek.

ÖMLÉS, (öm-l-és) fn. tt Omlét-t, tb. —ék. Bel-
cselekvés, avagy szenvedő állapot, midőn valami
ömöl, vagy ömlik. Vérömlét, vüttmUt. V. ö. ÖMÖL;
ÖMLIK.

ÖMLESZT, (öm-öl-esz-t) áth. m. ömhttt-étt,
htn. —ni, v. —etii. Eszközli, hogy valami ömöljön,
vagy, ömlővé legyen. A megeredt felhők ömletttik a
táport. Karddal vért ömlenteni. Vastag hangon óm-
lant, mely inkább szilárd testekre vonatkozik, pl. az
eső szétomlasztja a porhanyó testeket, a fogak szét-
omlasztják a rágott eledelt. V. ö. ÖMÖL.

ÖMLESZTÉ8, (öm-öl-esz-t-és) fn. tt ömlet*-
tét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által
valami ömled, vagy ömlővé tétetik. V. ö. ÖMLED.

ÖMLIK, (öm-öl-ik) k. m. öml-ött, htn. —cm.
Általán ezen alakban hangngrató: ömlőm, ömlém,
ömlendem, ömleni, ömleném, Ömlő. Mint ilyen szaba-
tosan véve szenvedő állapotra vonatkozik, s ám. bi-
zonyos erőszak és kénytelenség által egy tömegben
volt híg, vagy higgadó részei szétválnak, elfolynak.
A repedt edényekből belnyomat következtében ömlik a
vb, bor. A vágott érből ömlik a vér. A folyó medré-
ből kitSmlik az árvit. Nyelvszokás szerént van ömöl is,
mely ragozásban nem hangugrató, úgymint: ömölök,
OmOlék, ömöltem, OmOlendék, ömölni, Omolnék, ömölő. Ez
alakban szabatos megkülönböztetéssel némi belcse-
lekvésre vonatkozik, mintha az illető hig testnek
részei önerejökből nyomulnának ki, és terjednének
szét Ily viszony van a bomol és bomlik, úts és tíwti,
o«tÍM és ctútsik, B némely mások között

ÖMLINT, (öm-öl-int) áth. m. Omlint-étt. Némi
kicsinyített módosítással ám. ömleszt. Képzésre ha-
sonló a legyint, tapint, emelint, SbKnt stb. igékhez.
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ÖMÖL; ÖMÖLES, 1. ÖMLIK; ÖMLÉS.
ÖMT; ÖMTÉ8, L ÖNT; ÖNTÉS.
ÖN, személyes névmás, mely nem egyéb, mint

a megtoldott harmadik személy S, pl. mint igérag a
parancsoló és kapcsoló mód egyes harmadik szemé-
lyében : ölj-ön, köst-ön, orlúj-ön, s hangrendi válto-
zattal : adj-on, boadtt-on, mondj-on; térj-e*, éTj-én,
kereu-én, ttenvedj-én. Hogy az A számos szavainkban
csak toldalékhang, pl. ezekben: kietin, piáin, ele-
ven, mereven stb. erről 1. —N, (2). Önállólag magá-
nosán nem használják, hanem vagy tisztelet comfil
a megszólításokban; vagy más szókkal öszvetetelbea,
vagyis társításban. T. L 1) Újabb korban szokásba
jött ezen névmást a német /Síé, a franezia VMM, szláv
w, vagy ont értelemben használni, pl. Ön ért engem.
Önnek tintelöje vagyok. Önt már rég nem láttam. Od-
vötek legyenek önök. Önnel beuédem van stb. Régente
kegyelmed divatozott általánosan; mai napáig kegyed
alakban használják, melynek szószerént a német
euer Ónodén felelne meg; köz népiesen kigyelned,
kelméd, kend; müveit körökben igen elterjedtek a
különböző czimezések, mint nagyságod, méüátdgod,
nagyméltótágodstb. 2) Némely öszvetételben az Sn viaz-

I szaható jelentéssel bir a harmadik személyre, és
J gyakran megfelel neki a hellén íí»of, vagy avtóf, a
l német telbst, vagy eigen, a szláv «somo, és a magyar
l táját, tulajdon, maga, pl. autokraíor, önuraücodó,
'• Selbttherrtcher, «*amowlatt; önfejű, magafejti; ágat

mnnig; ön- (tulajdon) akarat, Eigenmile stb. V. 5.
Ö, személynévmás.

— ÖN, (1), állapító névrag, hangrendüeg vál-
tozva : én, ön, pL tUt-ön, kert-én, fal-on. Megfelel e
kérdésre, holt pl. a helynevek után: Tömörd-tn,
Keuthely-én, Arad-on. Bővebben 1. —ÖN, névmódo-
sító rag.

—ÖN, (2), igerag a parancsoló és kapcsoló
mód egyes harmadik személyében. L. ÖN, személy-
névmáa.

ÖNADÓ8, (ön-adós) ősz. fn. Személy, ki Önma-
gáért adós, kttlönböztetésül a kezestől, ki más adós-
ságáért áll jót

ÖNAKARAT, (ön-akarat) ősz. fii. Tulajdon
saját, magaakarat. Önakaratból mondott le a hivatal'
ról. Kit valamire kényszerítenek, annak önakaraía
nincten. V. ö. ÖN.

ÖNAKARATÚ, v. —AKARATU, (5n-*karatí)
ősz. mn. 1) Ki saját meggyőződése, vagy belső 5ra»
töne által, nem másoktól erőtetve, határozza el ma-
gát valamire; tetteiben független, szabad. 2) Hibás
értelemben, nyakas, makacs, fejes, ki akkor is saját
esze és ösztöne szerént cselekszik, midőn indokai
hibásak, alaptalanok; ez utóbbi értelemben egysze-
rűen : akaratot.

ÖNAKARATÚLAG, (őn-akaratdlag) 5es. ÜL
Saját meggyőződéséből, vagy belső ösztöne áhaL V.
ő. ÖNAKARATÚ.
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ÖNÁLLÁS, (Ön-állás) ősz. fő. Függ*Üen álla-
pot, különösen az életmódban, ás elmének és akarat-
nak működéseiben. Polgári, egyháti Onállái.

ÖNÁLLÓ, (ön-álló) ősz. ma. Létezésére nézve
martól nem függő, saját erejéből létező. A* Itten ifn-
áUó, mert lehetségének, és valódi létezésének alapja
önmagában Tan. A* ember önálló, midőn sorsa, álla-
pota mástól nem függ, midőn gondolkozásában, és
tetteiben saját elveit követi. Önálló a némtet, midőn
polgári léte, kormánya nem függ egy másiktól, egy
külső hatalomtól

ÖNÁLLÓLAG, (ön-állólag) ősi. ih. Nem más-
tól ffiggökg, saját erejéből. ÖnáÚólag mWdni.

ÖNÁLLÓSÁG, (ön-állóság) ősz. fn. Másoktól
nem függő, magától v. magában léteső állapot; külö-
nösen bizonyos elveken alapuló sajátság a gondolko-
zásban és cselekvésben. V. ö. ÖNÁLLÓ.

ÖNÁMÍTÁS, v. —ÁMÍTÁS, (ön-ámítás) ősz.
fn. Cselekvés, midőn valaki önmagát ámítja. V. ö.
ÁMÍT.

ÖNÁRULÁS, (ön-árulás) lásd helyesebben:
EGYEDÁRUSSÁG.

ÖNBECSÉRZET, (ön-becs-énet) ősz. fn. Saját
becsének, illetőleg érdemének tudata.

ÖNBECSLÉS, ÖNBECSÜLÉS, (ön-becslés,
—becsülés) ősz. fn. Cselekvés, midőn valaki saját
becsének, illetőleg érdemének tudatával bir, s azt
adott alkalommal kellőkép kitünteti.

ÖNBÉNÍTÁS, — BÉNITÁS, (ön-bénítás) ősz.
fn. Cselekvés, midőn valaki magamagát késsakarva
teszi bénává.

ÖNBESZÉD, (ön-beszéd) ősz. fn. Állapot, mi-
dőn valaki magamagával beszél, midőn fennszóval
gondolkodik. Ilyen különösen a színdarabokban élé-
forduló magánbtftéd (monologus).

ÖNBESZÉLGETÉS, (ön-beszélgetés) ősz. fn.
L. ÖNBESZÉD.

ÖNBÍRÁSKODÁS, (ön-bíráskodás) ősz. fn.
Cselekvés, midőn valaki a közte és más, vagy mások
között fenforgó vitás ügyben magamagát teszi bíróvá,
pl. való vagy képzelt birtokháborítáaban maga szerez
magának elégtétélt az által, hogy az igényelt bir-
tokba helyezi magát.

ÖNBIZALOM, (ön-bizalom) ősz. fn. Bizalom,
melyet valaki saját erejébe, tehetségeibe helyez,
vagyis azon öntudat, melynél fogva valaki okszerfi-
leg érzi, és tudja, hogy valamire képes; különbözik
tőle a tehetség túlbecsüléséből származó elbúakodát.

ÖNBIZODALOM, (ön-bizodalom) ősz. fn. L.
ÖNBIZALOM.

ÖNBOSZÚ, v. BOSZU, (ön-boszú) ősz. fn.
Borai, melyet valaki saját-erejével és hatalmával áll
valakin, a rendes bíróságot elmellőzve. V. ő. BOSZÚ.

ÖNBOSZÚLÁ8, v. —BOSZULÁ8, (ön-boszú-
Ifa) L ÖNBOSZÚ.

ÖNCSALÁS, (ön-csalás) ösz.fn. Csalás, melyet
valaki önmagán mintegy késtakarva követ el, midőn

saját kárára határoz, vagy cselekszik valamit, vagy
midőn készantag hibásan vélekedik.

ÖNCSALÓDÁS, (ön-csalódás) ősz. fn. Gondol-
kozás!, véleményi hiba, melyet valaki önmaga irá-
nyában akaratlanul követ el. V. ő. ÖNCSALÁS; és
CSALÁS; CSALÓDÁS.

ÖNCSODÁLÁS, (ön-csodálás) ősz. fn. A meg-
ütköző, vagy bámuló embernek azon szemlélődése,
melynél fogva önmagát csodálja. Y. ö. CSODÁL.

ÖNCSONKÍTÁS, v. —CSONKÍTÁS, (ön-cson-
kitás) ősz. fn. Önmagán elkövetett sértés, mely alatt
valaki bizonyos tagját elvágja, elmetszi, csonkává
teszi.

ÖNDICS, (ön-dics) ősz. fn. Önmagára vonat-
kozó dics. Ondiét végett tenni valamit.

ÖNDICSEKVES, (ön-dicsekvés) ősz. fn..Az ön-
dicséretnek elbizakodóbb neme, mely által valaki
holmi, önmagára vonatkozó előnyökkel kérkedik, és
kelleti magát. V. ö. DICSEKSZIK.

ÖNDICSÉRET, (ön-dicséret) ősz. fn. Dicséret,
melylyel valaki önmagát illeti, magasztalja, mi ren-
desen mások érdemének elmellőzésével, vagy épen
fitymálásával szokott párosulni.

ÖNELÉGÉDÉTT, (ön-elégédétt) ősz. mű. Ki
jelen állapotával megelégszik, ki nyúgott kedélyü,

{ ki többet nem kivan, mint amivel bír; ki mind
anyagi jóllétét, mind szellemi boldogságát önmaga
körében fölleli, vagy föllelhetni véli.

ÖNELÉGÉDÉTTSÉG, (ön-elégédéttség) ősz.
fn. Kedélyi, és lelki állapot, melyben az van, kinek

i vágyai kifelé nem terjednek, ki önmagában megnyug-
j szik. V. ö. ÖNELÉGÉDÉTT.

ÖNELÉGÜLT, (ön-elégfilt); ÖNELÉGÜLT-
SÉG, (ön-elégültség) 1. ÖNELÉGÉDÉTT; ÖNELÉ-
GÉDÉTTSÉG.

ÖNÉLETÍRÁS, (ön-élet-irás) ősz. fn. Történeti
jegyzetek sorozata, vagy könyv, melyben valaki saját
életének körülményeit, tetteit, viszontagságait stb.

i leírja.
ÖNÉLETIRÓ, (ön-élet-iró) ősz. fn. Személy,

ki saját életének körülményeit, viszontagságait stb.
leírja.

ÖNÉLETRAJZ, (ön-élet-rajz) 1. ÖNÉLETÍRÁS.
ÖNELHATÁROZÁ8, (ön-el-határozás) ősz. fn.

Cselekvési föltétel, melyre az emberi akarat előre
bocsátott megfontolás után elszánja magát, e mintegy
neki készül a végrehajtásnak.

ÖNELMÜ, v. —ELMÜ, (ön-elmü) ősz. mn. Gon-
dolkozásban önálló, kinek saját, és határozott elvei
vannak; mások eaze után vakon nem induló. Onelmií
bíró, müitétf.

ÖNELMÜLEG, (ön-elmfileg) ősz. ih. Saját esze
és elvei után indulva, nem mások gondolkodását és
véleményét azolgailag vagy vakon követve.

ÖNELMÜSÉG, (ön-elmfiség) ősz. fn. Állapot,
vagy tulajdonság, midőn valaki önelmű. V. ö. ÖN-
ELMÜ.
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ÖNEREJÜ, (ön-erejű) ősz. mn. Saját, egyedali
erejéből fennálló, magát fentartó, védelmező.

ÖNÉRE JÜLEG, (ön-erejüleg) ősz. ih. Saját
erejére támaszkodva, abban bízva, azzal működve.
Önerejüleg legyűrni a vittályokat, akadályokat, nehét-
tégeket.

ÖNEREJÜSÉG, (ön-erejfiség) ősz. fa. Tulaj-
donság, vagy állapot, midőn valaki önerejével tesz,
vagy képes tenni valamit.

ÖNERŐ, (ön-erő) ősz. fa. Saját, talajdon, nem
idegen, nem segélyerő. Segéd, bajtárt nélkül, 9nerö-
vd meggydmi át ellenfélt. Önerejében bitó vitet.

ÖNERZÉS, (ön-érzés) ősz. fit. Belérzés, mely-
nél fogva valaki az Önmagát illető dolgokról öntu-
dattal bír. Különösen, annak tudása, hogy némi ér-
demmel, erkölcsi előnyökkel bírunk.

ÖNÉRZET, (ön-ércet) ősz. fii. Azon lelki álla-
pot, melyet az önérzés szül. V. 5. ÖNERZÉS.

ÖNE8ZMÉLET, (ön-eszmélet) öss. fii. Lásd
ESZMÉLET.

ÖNESZÜ, v. — ESZÜ, (ön-eszfi) ősz. mn. Ki
saját esze, belátása, elvei szerént gondolkozik, ítél.
Hibás talajdonsági értelemben, aki a józanabb okok
daczára is önvéleményébez ragaszkodik, önfejű.

ÖNESZÜLEG, v. — E8ZÜLEG, (őn-eszfileg)
ősz. ih. Saját eszét, belátását, elveit, gondolkodás-
módját követve, nem más ntán indulva. Túlzott, hi-
bás tulajdonsági ért. véleményéhes makacsán ra-
gaszkodva, önfejfileg.

ÖNESZÜSÉG, v. —ESZÜSÉG, (ön-essfiség)
ősz. fn. Tulajdonság, vagy állapot, midőn valaki ön-
eszti; vagy, önfejttség, véleménybeli makacsság. V.
ö. ÖNESZÜ.

ÖNFEJLŐDÉS, (ön-fejlődés) ősz. fn. L. FEJ-
LŐDÉS.

ÖNFEJŰ, v. —FEJŰ, (ön-fejü) ősz. mn. Saját
véleményéhez, józanabb okok daczára, makacsul ra-
gaszkodó, mások véleményét, tanácsát megvető,
akaratps, nyakas, fejes.

ÖNPEJÜLEG, v. —FEJÜLEG, (ön-fejfileg)
ősz. ih. Makacsul, saját véleményéhez, és határoza-
tához ragaszkodva, nyakasán, akaratosan, mások
véleményét, tanácsát elvetve, elmellőzve.

ÖNFEJÜSÉG, v. —FEJÜSÉG, (ön-fejűség)
ősz. fn. Tulajdonság, vagy állapot, midőn valaki ön-
fejű. V. ö. ÖNFEJŰ.

ÖNFELEDÉ8, (ön-feledés) ősz. fn. Cselekvés,
»agy állapot, midőn valaki saját érdekével, belső
becsével nem gondol.

ÖNFELEDÖ, (ön-feledő) ősz. mn. Ki saját ér-
dekével, belső becsével nem gondol.

ÖNFENTARTÁS, (ön-fén-tartás)'ősz. fn. Élő
lénynek, különösen embernek működése, mely által
eszközli, vagy azon van, hogy élete fenmaradjon,
tartson. Önfentartátra vonatkotó emberi kOtele»»égek.

ÖNFENTARTÁSI, (ön-fen-tartási) ősz. mn.
önfentartásra vonatkozó, azt illető, abból eredő. A*
ünfentartáti Vttttfn megvan minden US állatban.

ŐNFÉRTÉZÉ8—ÖNHATALMÚLAG 1180

ÖNFÉRTÉZÉS, (ön-fértézés) Sóz. fh. Természet
elleni baja cselektrés, midőn valaki nemi ösztfnét
önmagában fSlingerlí, s nemző magvát kiömleszti.
(Onania).

ÖNFÉRTÉZŐ, (őn-fértéző) ősz. mn. és fa. Ki
önfertezést követ el, vagy gyakorol. ÖnfertetS ifiak.
V. ö. ÖNFÉRTÉZÉS.

ÖNFÉRTŐZÉS; ÖNFÉRTŐZŐ; vagy ÖNFÉB-
TŐZTETÉS; ÖNFÉRTŐZTETŐ, L ÖNFERTÉZÉS;
ÖNFÉRTÉZŐ.

ÖNGED; ÖNGEDETLEN stb. tájnyelvi kiejté-
sek, enged, engedetlen helyett; L ezeket

ÖNGONDOLKODO, (ön-gondolkodó) 5a*. mn.
Ki saját esze, belátása szerént gondolkodik, okosko-
dik, itél, nem csupán másokat utánozva, önelméjfi.
ÖngondoUcodó bölcsést, tudós.

ÖNGYILKOLÁ8, (ön-gyilkolás) ősz. fii. Cse-
lekvés , midőn valaki akár közvetlenül egyszerre,
akár közvetőleg, fokonként saját életét elveszi, ille-
tőleg megrövidíti, pl. ki fejbe lövi, vízbe öli magát,
vagy kicsapongó életmódot követ, stb.

ÖNGYILKOS, (ön-gyilkos) ősz. fa. Szoros béta
azerénti értelemben oly személy, ki gyilok, vagy ha-
sonló szuróeszköz által őnéletét veszL Széleab ért.
ki akármely módon, pl. méreggel, vizbe ugrással, ki-
csapongásokkal megfosztja magát életétől. V. ö. ÖN-
GYILKOLÁS.

ÖNGYILKOSSÁG, (ön-gyilkosság) ősz. fa. Ön-
gyilkolás, mint végrehajtott tett. V. ő. ÖNGYTL-
KOLÁ8.

ŐNGYÜLÖLÉ8, v. — GYÜLÖLÉS, (5n-gyffl5-
lés) ősz. fn. Kedély! állapot, midőn valaki önhibái,
bűnei miatt magamagától mintegy elidegenfil, nehez-
tel, haragszik önmagára, az önszeretet ösztöne kihal
belőle.

ÖNHANGZÓ, (ön-hangzó) ősz. mn. és fa. Ami
magamagában hangzatossággal bír; különösen szó-
hang, melynek kimondására, hangoztatására más
szóhang nem kívántatik, d. m. a magyarban a, e, e,
i, o, u, 8, ü rövid önhangzók, és á, é, í, ó, it, 8, i
hosszú önhangzók. Mondják csak egyszerűen nanyeó-
nak is.

ÖNHASZNÚ, (ön-haund) ősz. mn. Saját hasz-
nát illető, arra vonatkozó, azt előmozdító. Önhaimí
vállalat, terekvét.

ÖNHA8ZON, (ön-haszon) ősz. fa. Saját maga
javát illető haszon.

ÖNHATALMILAG, (Ön-hatalmüag) 1. ÖNHA-
TALMÚLAG.

ÖNHATALMÚ, v. —HATALMÚ, (ftn-faatalmi)
ősz. mn. Kinek hatása, cselekvései, tettei, saját ma-
gától függenek, ki elegendő és független erővel bír
arra, hogy valamit végrehajtson. Önhatalmú fej«tU-
lem, némtet, orttág. Onhatalmí urak.

ÖNHATALMÚLAG, (ön-hateknúlag) ősz. ih.
Saját hatalmánál, erejénél fogva, mástol nem faggM,
nem segítve, nem erötetve. ÖnhataímHag leyyStm át
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ÖNHATÁSÚ, v. —HATÁSÚ, (ön-hatású) ősz.
mn. Ami önmagában, másnak segítsége, hozzájáru-
lása nélkül hat, pl. önhatásu gyógyszer, mely bizo-
nyos nyavalya ellen királólag sikerül, (specificum).

ÖNHATÓ, (ön-ható) ősz. mn. Ami csak önnön
magára mint alanyra teljesíti ki munkásságát. Eléfor-
dnl leginkább az igeszók osztályozásánál, pl. áll,
gyógy*1, megy, jár, örtll, repül. Némelyek uerént más-
kép : btnható, benmaradó. Ellentéte: által- v. átható,
kiható, tárgyható.

ÖNHTTÉGETÉS, (ön-hitégetés) ősz. fa. Ön
tehetségeiben, énében, belátásában túlzó bizakodás.
V. ős ÖNHITT.

ŐNHITÉGETŐ, (ön-hitégető) ősz. mn. Lásd
ÖNfflTT.

ÖNHITT, (ön-hitt) ősz. mn. Ki öneseében,
belátásában, tehetségeiben tulzólag bizakodik, ki
többet, nagyobbat képzel maga felöl a valóságnál.

ÖNHITTEN, (ön-hitten) ősz. ih. Saját eszébe
és tehetségébe túlságosan bízva, elbizakodva.

ÖNHITTSÉG, (ön-hittség) ősz. fa. Tulzottság,
melynél fogva valaki önmaga előnyei, tehetségei
felől a valóságnál többet, nagyobbat képzel. Az ön-
hittséggel önfejüság, elbizakodás, makacsság, kérke-
dékenység, mások megvetése stb. szokott járni.

ÖNIGAZGATÁS, (ön-igazgatás) ősz. fa. Cse-
lekvés, midőn valaki, vagy valamely testület, külö-
nösen úgynevezett törvényhatóság, egyház stb. saját
dolgaikat, ügyeiket saját javukra önbelátásuk sze-
rént intézik, mindazáltal az államtörvények korlátai
között s az államhatalom felügyelése mellett. Más-
kép: önkormányzat.

ÖNIGAZSÁG, (ön-igazság) ősz. fa. Igazság,
melynek okokkal bizonyítása nem kívántatik, pl.
legrövidebb az egyenes út; a háromszögnek három ol-
dala van; amik egy harmadikkal egyezők, egymás-
sal is egyezők. (Axióma).

ÖNISMERET, v. —ISMÉKET, (ön-isméret)
ősz. fa. Ismeret, melynél fogva valaki saját, kivált
szellemi, erkölcsi tulajdonságairól helyesen itél,
azokat úgy fogja fel, mint valódilag léteznek. Ás
Snitméret ttOktéget kelléke a* erkSlctitégnek.

•ÖNISTENÍTÉS, v. —ISTENITÉS, (ön-iste
nítés) ősz. fa. Az önhittségnek, vagy önteltségnek
legtnlzóbb foka.

ŐNJOGÚ, v. —JOGÚ, (ön-jogú) ősz. mn. Ki-
nek saját jogai vannak, különösen ki a polgári tör-
vények szerént személyes és vagyoni jogai felől sza-
badon rendelkezhetik, pl. ki ép testtel és elmével
teljes nagykorúságot ért.

ÖNJOGÚLAG, v. —JOGULAG, (ön-jogúlag)
ÖM. ih. önjogú módon, saját személyét illető jogá-
nál fogva.

ÖNJOGÚSÁG, v. —JOGUSÁG, (ön-jognság)
ősz. fa. Tulajdonság, vagy állapot, midőn valaki ön-
jogú.

ÖNKÉJ-ŐNKÉNYÉS 1182

ÖNKÉJ, (ön-kéj) ősz. fa. L. ÖNKÉNY, 1).
ÖNKELLŐ, (ön-kellő) ősz. mn. ön magának

tetsző, ki magában mindent jónak, szépnek hisz,
talál. ÖnkeOÖ hiú, bolond. Máskép: ontettto.

ÖNKELLŐSÉG, (ön-kellőség) ősz. fa. Tetszés,
melylyel valaki önmaga iránt, tulajdonságait tulzó-
lag becsülve, viseltetik.

ÖNKÉNT, (ön-ként, v. ön-kéjént) ősz. ih. Ön-
magában, magamagától (Szabó D.); más körülmények
vagy viszonyok hozzájárulása nélkül. Önként értetik,
követkexk. Önként elenyéttOe. Ás élSfa, ha át éghajlat
é» idő kedvet, faként nevekedik. (Suapte, von sich
selbst). Továbbá: önakaratát, saját indulatait (kéjét)
követve. (Spontanee, voluntarie. Freiwillig).

„Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar,
Engeszteli önként becses marháival."

„Megfogyatád önkint hatalmod egészét,
Hogy a fele árán megváltsd fele-részét."

Arany J. (Buda halála).

ÖNKÉNTES, (ön-ként-és) mn. és fa. 1) Ki bi-
zonyos vállalatban saját szabad akaratából, nem
erőszakolva vesz részt; különösen: hadi szolgálatot
ilyképen vállaló. Önkéntea vitetek, hadteregek. 2) Szé-
lesb ért szabad (tetszésből eredő. Önkéntes rétwét,
adakotát, lemondat.

ÖNKÉNTESEN, (ön-ként-és-en) ih. Lásd ÖN-
KÉNT.

ÖNKÉNTT, (ön-ként-i) mn. tt. Gnkénti-t, tb.
—ék. Önmagában, más körülmények és viszonyok
hozzájárulta nélkül történő, természetes. V. ö. ÖN-
KÉNT.

ÖNKÉNTI8ÉG, (ön-ként-i-ség) fa. tt. önkénti-
»ég-ét, ham. szr. —e. Oly állapot, midőn valami ön-
magában, más körülmények és viszonyok hozzájá-
rulta nélkül történik, természetes mód, állapot.
(Spontaneitás).

ÖNKÉNTVALÓ, (Önként-való) ősz. n. Lásd
ŐNKÉNTI.

ÖNKÉNY, (ön-kény) ősz. fa. 1) Általán az
akaratnak azon neme , melynek cselekvési rugóit,
ösztöneit egyedül saját vágyai, saját czéljai teszik,
mely által valaki saját kényét, vagyis kéjét követi; itt
helyesebben volna: önkéj; innen a régieknél: önnön
kéjén; 1. ezt 2) Különösen: cselekvésmód, mely ál-
tal valaki oly ügyben is saját véleménye, és akarata
szerént rendelkezik, melyhez másoknak is szólási,
beavatkozási joguk volna, vagy melyről a fennálló
törvények, kötések stb. másképen rendelkeznek.
Ztarnotá, bírói önkény. A köletVnös ttertSdétek ellen
elkövetett önkény. (Willkfihr).

ÖNKÉNYES, (őn-kényés) ősz. mn. 1) Önkény-
ből származó, önmeggyőződésből, indalatból, aka-
ratból, nem külső ösztönből, nem erőtetésböl kelet-
kező. Önkényét lemondás. Önkényét adakotát. Ez he-

I lyesebben: önkéjet, vagy önkéntet. V. ő. ÖNKÉNT;
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ÖNKÉNY; ÖNKÉNYT. 2) Mások beleavatkozási
jogait elmellőző. Önkényét uralkodót. Önkényét ren-
delketét a töt ügyekben. (Willkührlich).

ÖNKÉNYESEN, (ön-kényésen) ősz. ih. l) L.
helyesebben: ÖNKÉNT. 2) L. ÖNKÉNYÜLEG.

ÖNKÉNYKÉDÉS, (Ön-kénykédés) ÖM. fa. Cse-
lekvés, midőn valaki önkénykedik, további: ás ön-
kény által eszközlött mű, vagy cselekedet. V. ö.
ÖNKÉNYKEDIK.

ÖNKÉNYKEDIK, (ön-kénykédik) öes. k. m.
Onkénykéd-tem, —tél, —étt. Valamely köz ügyben
mások beavatkozási jogait elmellőzve hatalmaskodik,
rendelkezik, intézkedik, nem a köz jogot, vagy aka-
ratot, hanem saját kényét követi, teljesíti. V. ö. ÖN-
KÉNY.

ÖNKÁNYLEG, (ön-kényleg) lásd ÖNKÉNYÜ-
LEG.

ÖNKÉNYT, (ön-kényt) ősz. ih. önakaratát, sa-
ját indulatait, ösztöneit követve, nem mások által
buzdítva, indítva, erötetre. Önkényt beállani katoná-
nak. Hivatalról Önkényt lemondani. Ez helyesebben:
önként; s ,önkényt' szabatosan azt tenné: önkénye-
sen ; azonban az irók nagyobb része öszvezavarja a
kettőt.

ÖNKÉNYTELEN, (ön-kénytelen) ősz. mn.
Amit valaki saját kénye (kéje), akarata, ösztöne,
vágya ellen tesz; amit tennie kell, mert külsőleg
erőtetik, kényszerítik rá. Önkénytelen katondtkoddt,
lemondás. Szélesb ért. ami szabad akaratunktól nem
függ, milyenek az állati szükségre vonatkozó állapo-
tok, pl. isítás, böfögés, szunydikálás stb. Helyeseb-
ben : önkéjtelen volna. Határozóként ám. önkénytele-
nfil, vagyis önkéjtelenül, önnön kéje, vagy kedve,
akarata ellen.

ÖNKÉNYTELENÜL, (ön-kénytelenül) ősz. ih.
Saját kénye, vagyis kéje, kedve, akarata ellen;
állati, vagy külső szükség által erőszakolva, nem
szabadon. Onkénytelenül valamely bajba keveredni.
Onkénytelenül elkövetni, tenni valamit. V. ö. ÖN-
KÉNYTELEN.

ÖNKÉNYTES, helyesebben 1. ÖNKÉNTES.'
ÖNKÉNYTI; ÖNKÉNYTISÉG, helyesebben 1.

ÖNKÉNT!; ÖNKÉNTISÉG.
ÖNKÉNYÜ, v. —KÉNYÜ, (ön-kényfi) ősz. mn.

1) Szabad akaratból cselekvő, vagy eredő. Önkényü
munkátok, vállalkozók. Önkényü adakozás, tegedelem,
Helyesebben: Snkéjü, v. iínkéntet. 2) Ki mások beavat-
kozási jogát elmellőzve bizonyos közérdekű ügyben
saját véleményét, hajlamát, akaratát követi, vagy
ami Uy forrásból eredt Önkényü uralkodó. Önkényü,
intétkedétek- (Willkührlich).

ÖNKÉNYÜLEG, v. -KÉNYÜLEG, (ön-ké-
nyüleg) ősz. ih. 1) Helyesebben 1. ÖNKÉNT. 2)
Mások beavatkozási jogát mellőzve. Y. ö. ÖNKÉ-
NYES.

ÖNKÉNYŰSÉG, v. KÉNYÜSÉG, (ön-kényü-
ség) ősz. fa. Tulajdonság, vagy cselekvési állapot,
midőn valaki Önkényt gyakorol.
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ÖNKÉPEZDE. (ön-képezde) ÓM. fa. önkepz*
intését. V. ö. ÖNKÉPZŐ.

ÖNKÉPZÖ, (őn-képz«) ősz. mn. Aki vagy ami
maga magát mások befolyása nélkül képezi, műveli.
ÖnképtS ifjú. Önképződést előmozdító. ÖnképtS tanu-
lót, intétet.

ÖNKÉPZÖDÉ8, (ön-képződés) ősz. fa. Állapot,
midőn valaki v. valami maga magát mások befolyá-
sa nélkül képezi, műveli.

ÖNKI, (ön-ki) 5sz. fa. Némelyek által használt
scó a bölcseleti értelemben Tett .subjectum' kifeje-
zésére. L. ALANY.

ÖNKINT, L ÖNKÉNT.
ÖNKDÍZÁS, (ön-kinsás) ősz. fa. Kínzás, me-

lyet valaki önmagán követ el. V. ő. KÍNZÁS.
ÖNKÍSÉRLÉS, v. — KISÉKLÉS, (Sn-kisérlés)

ősz. fa. Cselekvés, mely által valaki saját erejét,
tehetségét, természetét bővebb megismerés végett
bizonyos módok, szerek által vizsgálat alá veszi,
próbára teszi. V. ö. KÍSÉRLÉS.

ÖNKÍSÉRTÉS, v. —KISÉBTÉS, (ön-kísértés)
1. ÖNKISÉRLÉ8; és v. 5. KÍSÉRTÉS.

ÖNKÍVÜLET, (ön-kiTÜlet) ősz. fa. Magán kí-
vüli állapot, midőn valaki öntudattal nem bú.

l ÖNKIVÜLETÉS, (ön-kivületés) ősz. fa. Magán
i kívül levő, öntudatlan.
j ÖNKORMÁNYZÁS, (ön-kormányzás) lásd ÖN-

IGAZGATÁS. „A magyar nemzet alkotmányos ín-
! tézményeinek egyike, az ország köz törvényhatósá-
gainak törvényben gyökerezett önkormányzási joga."
Deák Ferencz. 1861-ben.

ÖNLEG, (ön-leg); ÖNLEGÉ8, (őn-leg-és) L
ÖNNÖNLEG; ÖNNÖNLEGÉS.

ÖNLEMONDÁS, (ön-lemondás) ősz. fn. Széles
ért. lemondás, mely által kinyilatkoztatja valaki,
hogy bizonyos előnyt, jogot, birtokot, stb. önként
nélkülözni akar. Szorpsb erkölcsi ért lelki erőből
származó elhatározás, melynél fogva valaki állati vá-
gyait, ösztöneit mintegy megtagadja, megzabolázza,
s némely élvezetektől önként megtartoztatja magát

ÖNMAGA, (ön-maga) ősz. névmásos mn. Egye-
dül ő, nem más; vagy, nem mással egyesülve. Mi-
utón mind elmentek volt, Önmaga maradt. Önmaga
többekkel nembe mert ttáüani. Önmagára haramiát a
négyen. Néha csak egyszerűen jelenti a harmadik
személyt, másokra vonatkozás nélkül Önmagától tu-
dom, ám. ő tőle. Önmagának mondom meg, ám. neki
Viszonyban vannak vele az első személyre vonatko-
zó enmagam, minmagunk, a második személyü te- v.
lenmagod, ti- v. tinmagatok, és többes harmadik sze
mély, ön- v. önnönmaguk.

ÖNMEGTAGADÁS, (ön-meg-tagadás) ősz. fa.
Erkölcsi ért az akarat működése, midőn valaki sa-
ját hajlamait, ingereit, vágyait elnyomja, saját javát,
előnyeit elmellőzi vagy csupán maga jó szántából,
vagy mivel az erkölcsi, vallási kötelességek paran-
csolják. Ki utánam akar jönni, tagadja meg Önmagét,
fogja keretijét, éikOvetie* engem. (Idveritőnk szavai).
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ÖNMEGTAGADÓ, (ön-meg-tagadó) ősz. mn.
Aki saját hajlamait, ingereit, vagyait elnyomja. V.
8. ÖNMEGTAGADÁS,

ÖNMEGTARTÓZTATÁS, (ön-meg-tartóztatás)
ősz. fű. Az önmegtagadásnak egyik neme, mely szerént
valaki bizonyos vagyak, ingerek kielégítésétől ma-
gát visszatartja. V. ö. ÖNMEGTAGADAS.

ÖNMÉRSÉKLÉS, v. —MÉRSÉKLET, (ön-mér-
séklés, r. ménéklet) ös«. fii. Cselekvés, mindőn vala-
ki saját vágyait, indulatját kellő korlátok közé szo-
rítja, önuralkodás.

ÖNMI, (ön-mi) ősz. fh. Valami önmagában;
némelyek által használt szó a bölcseleti értelemben
vett ,objectum' (tárgy) kifejezésére ; ellentétben ac
,önki' (= snbjectom, alany) szóval.

ÖNMILEG, (ön-mileg) ősz. ih. 1) Önmagában.
2) L. TÁBGYILAG.

ÖNMOZGONY, (Ön-mozgony) ősz. fn. Általán
gépmfi, melynek szerkezete olyan, hogy megindítva
nem külső hatásnál, hanem saját bel erejénél fogva
mozog, pl. az óramű. Némelyek szerént ám. autómat,
élettelen test, mely látszatos ok nélkül mozog, milyen
pl. a Kempelen-féle beszélő autómat.

ŐNMÜVELÖ, (ön-müvelő); ÖNMŰVELŐDÉS,
(ön-mfivelődés) I. ÖNKÉPZŐ; ÖNKÉPZÖDÉ8.

ÖNN, nyomatékosabb kiejtése az ön szónak.
V. ö. ÖNNÖN.

ÖNNEN, tájdivatosan ám. önnön; 1. ezt
ÖNNEVELÉS, (ön-nevelés) ősz. fn. Magama-

gának saját erejéből művelése.
ÖNNÖN, (1), személynévmás, mely az egyszerű

harmadik személyre vonatkozó, illetőleg visszaható
dn-nek nagyobb hatású kettőztetése; mint az első
személyé : ennen, a másodiké: tennen, mind a három-
ban a közép n hangzatosságból csúszott be, s tisz-
tán : énen, fenén, önön. „Egy pillanatban önön élőttö
(coram se) megmarattatának. * (Bécsi cod. Dániel.
XIV.). „Egy szántó embernek sok fiai valának, mind
iffiak; melyek önnen közettek (önnön magok, vagy
őmaguk között, egymás között) visszavonok valá-
nak. " Pesti Gábor LJ. meséje. (Toldy Ferencz
kiadása). „Önnen benne" Katalin verses legen-
dájában ám. önmagában. Hozzájárulhat a ,maga'
szó is (mint az én, ttn, min stb. szókhoz is: én-
magam, lenmagad, minmagunk stb.). „Megtaníttat-
ván az elfolyt időnek viszontagságai és a már
hamvaiban nyugvó U-dik József császár csak-
nem tíz esztendőbeli önnönmaga tetszése szerént volt
hatalmas országlásának példája által, mely félelmes
légyen eleinknek bölcs ősi rendeléseitől elállani."
Gr. Battyáni József esztergomi érsek 1790-ben.
„Ilyen választóin (azaz: választ) irth minekünk,
hogy sem ír, sem izén, hanem önnönmaga választoth
ir királynak.'' Levél 1553-ból. (Szalay Ág. 400
m. l.). V. ö. ö, névmás. A több birtokot jelentő sze-
mélyraggal : Simonéi, v. önnöni ám. övéi, magáéi.
„Az föld is, akiket ő maga teremt és szül, azoknak
anyja; az, kiket kegyig te palántálsz, mustohája,

AKID. HOT 8SÓTJÜI TV. KÖT.

azért az önnenit inkább neveli.* Pesti Gábor meséi-
ben „Aesopnsnak élete."

ÖNNÖN, (2), fn. tt. önnSn-t, tb. —Ok. Néme-
lyek által használt szó a bölcseleti értelemben vett
.subjectum' kifejezésére. L. ALANY, 2).

ÖNNÖNKEJÉN, a régieknél ám. a mai .önként'
helyett.

„És azután önnön kéhjén meghala,
És harmad nap feltámada."

Katalin verses legendája.
(Toldy F. kiadása 113. 1.).

ÖNNÖNLEG, (ön-n-ön-leg) ih. Önmagára vi-
szonyítva, alanyilag.

ÖNNÖNLEGÉS, (ön-n-ön-leg-és) mn. tt. OnnOn-
legét-t, v. — ét, tb. — ék, L. ALANYI.

ÖNÖS, (ön-ös) mn. tt SnSt-t, v. —ét, tb. —ék.
Ám. önző. „Valóban nagy szerepet csak egészen
erényes, vagy egészen önös ember gyakorolhat a
világon — az egyik oly ritka, mint a másik." B.
Eötvös J. (Gondolatok. 239. L).

ÖNÖSSÉG, (ön-ös-ség) fn. tt önöttég-éi, harm.
szr. —e. L. ÖNSÉG.

ÖNÖZ: ÖNÖZÉS, l. ÖNZ; ÖNZÉS.
ÖNPRÓBÁLÁS, (ön-próbálás) 1. ÖNKISÉB-

LÉS.
ÖNSÉG, (ön-ség) fn. tt On»ég-ét, harm. szr.

—e. Tulajdonsága oly embernek, ki önző. V. ö.
ÖNZŐ.

ÖNSZÁNTÁBÓL, (ön-szántából) ősz. ih. Saját
akaratából, elhatározásából.

ÖNSZERETET, (ön-szeretet) ősz. fn. Szeretet,
melylyel valaki önmaga iránt viseltetik, midőn saját
előmenetelében, tökélyeiben kedvét leli, azokat elő-
mozdítani iparkodik. Ily értelemben az önszeretetet
gyakorolni szabad, sőt kötelesség, t i. bizonyos hatá-
rok között, s mások jogainak sérelme nélkül. Ellen-
kező esetben untét a neve. L. ÖNZÉS.

ÖNT, (öm-t) áth. m. Ont-SU, pár. —t, fatn. —ni,
v. —em. 1) Szoros ért híg testet bizonyos tartalék-
ból, öbölből, mederből stb. ki, vagy valahová folyat.
A bort pohár mellé Önteni. A motlékot utczára, csator-
nába Önteni. A jó forral folyton Önti a vitet. A hítból
Alizott vitet váluba önteni.

„Serleg telijéből most oltárra 8nte,
Lendítve kicsinyég, társára köszönte."

Arany. (Buda halála).

Vérre vonatkozólag, inkább a vastag hangú ont diva-
tozik. V. ö. ONT. Igekötőkkel: beSnteni a megma-
radt asztali bort a kancsóba; elönleni a levest; fel-
önteni a félig üres pohárba; /dönteni egy ital bort;
kiönteni a mosdóvizet; körUlönteni a fa tövét; leönteni
a ruhát zsírral; megönteni húsvéthétfőn a leányokat;
önveönteni a különféle borokat; vitstaonteni a kút-
ból húzott vizet. 2) A híg testnek folyatása által
valamit eszközöl. Ürgét Önteni, tikjából víz által

75
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kiszorítani. Különösen : holmi elolvasztott testekből
bizonyos minták által alakít valamit. Folyó érezbSl
álgyukat, harangokat önteni. Ólomból gyürilt Vnteni.
Bettiket, gyertyát önteni. 3) Szélesb, és nem oly sza-
batos ért. himlő részekből álló testet kitölt, kidöat
Felüntejti a búzát a.garatra; honnan átv.-ért. és né-
pies tréfanyelven: fcliJnteni a garatra ám. sokat inni.
A személet a kőtárból kiönteni. 4) Átv. mérgét, harag-
ját, fájdalmát, bottuját kiönteni, ám. szóval vagy tet-
tet kimutatni, amit valaki szivében forral.

„Beleöntöm keservemet
Hegedűmnek bárjába."

Kisfaludy S.

A regieknél: ott, honnan ötvös (azaz : öttvös) is.
Ezeu igének elvont gyöke Sm, melyből egyfelől

a cselekvéöt jelentő t képzővel az átható ömt, más-
felől l képzővel az önható öml ömöl, s ebből a közép
ömlik származik. Ily képzési és értelmi viszony van
a bomt bomlik, romt romlik, hámt hámlik, ttámt Mám-
lik, himt himlik között; a legrokonabb hangú dSmt
igének basonlatilag megfelelő dSmKk nincs szokás-
ban, hanem az önható dől, melynek ismét a dojt
(dö-it) felel meg, miből önként következik, hogy köz
gyökük az elvont dS, mint a fttt M, fltt fM, hűt hűl,
nyújt nyúl stb. igéké : tű, flt, hU, nyv.

ÖNTAGADÁ8, (ön-tagadás*) 1. ÖNMEGTA-
GADÁS.

ÖNTELÉK, (öm-t-el-ék) fn. tt öntelék-et, harm.
szr. —e. Amit bizonyos czélból valahová, valamibe
öntenek, pl. bor, melylyel a hordót teleöntik; a ga-
ratra öntött búza, stb.

ÖNTELT, (ön-telt) ősz. mn. Aki magáról töb-
bet tart, mint illik; aki nagyobbat vagy többet kép-
zel maga tehetségeiről a valóságnál.

ÖNTELTSÉG, (ön-teltség) ősz. fn. Tulajdon-
ság, midőn valaki öntelt.

ÖNTÉS, (öm-t-és) fia. tt. öntét-í, tb. — ék,
harm. szr. —e. 1) Cselekvés, mely által valamely
hig testet folyatnak. Öszvetéve : beöntét, f eluntét, ki-
öntés, meguntét, vitttaöntét. 2) Mesterséges cselekvés,
mely bizonyos hig testből mintában képez valamit.
Ágyúöntés, harangöntés, gyertyaöntét. Ért honid, mint
hajdú a harangöntéthez. (Km.). 3) Rendes medréből
ki ömlött árvíz. Át öntetekben tapogatókkal haldttni.
Az öntetek elborították át utakat.

ÖNTÉS, (2), puszta Sopron m.; helyr. Öntet-
re, —én, —röl.

ÖNTET, (1), (öm-t-et) fii. tt. öntet-it, hamu
szr. —e. Amit öntöttek, ami öntés által keletkezett. '
Egy öntet érez. Egy kanábtyi ólomöntet. Egy öntetU '
mU. V. ö. ÖNT. !

ÖNTET, (2), (öui-t-et) miv. m. ünttt-tem, —tél, ,
— élt, pár. Öntett. Eszközli, rendeli stb hogy valaki
valamit öntsön.

ÖNTETSZELGÉS, (öa-tetszelgés) 1. ÖNTET- -
SZÉ8.

SZŐ.
ÖNTETSZELGŐ, (ön-tetszelgő) 1. ÖNTET-

ÖNTETSZELGÖSÉG, (ön-tetaelg&ég) L ÖN-
TET8ZŐ8ÉG.

ÖNTETSZÉ8, (ön-teteséi) CM. fia. Tétatéa, nw
lyet valaki saját akár vatódi, akár képeeK jeleoégn
iránt érez.

ÖNTETSZŐ, /dn-tetsző) ösa. ma. Ki önmagá-
nak tetszik, kivált tál becsülve magit. ÖnteUtó ke-
vély, htít ember.

ÖNTETSZŐLEG, (ön-tetszőleg) ÖM. ih. Ön-
magának tetszve, saját valódi, vagy képzelt előnyei-
vel megelégedve. ÖntetnöUg fitogatni magát.

ÖNTETSZÖSÉG, (ön-tetszőség) ősz. fa. Tulaj-
donság, melynél fogva valaki önmagának tetszik.

ÖNTŐ, (öm-t-ő) mn. tt. öntö-t. Általán, aki va-
lamit önt. Rendesen a viszonynéVvel östvetett sBÓt
alkot, s főnévül hasanáltatik, pl. Aoronjöntó, álgyu-
öntS, rétf«tö. Mondják dolgokról is, melyek által,
vagy melyekben valamit önteni szokás, pl. öntBmet-
tvrttg, SutímiUiely.

ÖNTÖDE, (Sm-t-ő-de) &. tt. VntMé-t. Mibely,
gyár, hol érczből, vagy eresekből valamely euközt,
pl. harangot, gápet stb. öntenek.

ÖNTÖGET, (őm-t-ög-et) gyak. átfa, m. öntöyet-
tem, —tél, —itt, pár. OnWget*. Gyakran, vagy foly-
tonosan önt. A poharakba bort öntögetni. Öuvetéve
beöntöget, felöntögtt, küMögtt. tltíntögel, megOntOget
vitmOMOget. V. ö. ÖNT. ,

ÖNTÖGETÉS, (öra-t-ög-et-é«) fh. tt. tintögetírt,
tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, mely által vala-
mit gyakran, vagy folytonosan öntenek. Gyertyái**-
Wgttét. V. ö. ÖNT.

ÖNTŐHUTA, (öntő-huta) ősz. fn. Huta, mely-
ben érczekből különféle szereket, edényeket stb. önte-
nek. Máskép: öntükoh.

ŐNTŐKOH, 1. ÖNTŐHUTA.
ÖNTÖLYUK, (öntő-lyuk) ösc. fa. Egy vagy

több lyuk az öntőmintán, mely az elolvasztott ereset
a minták* vezeti.

ÖNTŐMESTERSÉG, (öntő-mesterség) öw. fit.
Mesterség, melynek föglalkodása eresekből különféle
szereket, eszközöket, edényeket stb. önteni. V. ö.
ÖNT.

ÖNTÖMINTA, (öntő-minta) ősz. fa. TSbb «raz-
miveeeknél finom agyagból kéantett minta, mely ál-
tal az olvasztott ércsMl külónfae szereket Icépezaek.
Szélesb éri akáraily, hasonló ezélra szolgáló minta,
pl. a gyertyaöntőknél.

ÖNTŐMÜHELY, (ontő-műbely) ősz. fn. Mű-
hely, melyben erőiekből különféle szereket, pl. 41-
gyukat, harangokat, edényeket öntenek, öntdde.

ÖNTÖRÚD, (öntő-tűd) ősz. fa. Apén«ver* mü-
helyekben kifúrt vas rűd, melyben az olvasztott
ezüstöt rndakká képezik. (Stabeingnse).

ÖNTÖTT, (öm-t-ött) mn. tt. oittött-et. Amit
elolvasztott szilárd anyagból készítettek. Öntött var,
öntött ólomból eriutít nerek. Öntittt gyertya.
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ÖNTÖZ, (öm-t-öz) gyak. átb. m. Sníöt-tem,
—tél, —m, pár. — t. Hig testtel azért őntöget vala-
mit, hogy nedvessé legyen, hogy megázsék. Utctákat
öntüzni. Virágokat, kerti véleményeket Sntötni. Húsvét-
hétfőn ét kedden a fiataltág egymást Sntiftm stokta.
TOMet Sntötni, hogy elalugyék. A* e»S, a* árvíz meg-
SníOriame*Sket. Arctát kSnyOk VntVtik. Agyát kVnyUk-

ÖNTÖZÉS, (öm-t-Öz-és) ft>. tt. Sntötés-t, tb.
— ék, harm. szr. —e. Cselekvés, melynél fogva va-
lamit többszöri öntés által megnedvesítenek, megáz-
tatnak. V. ö. ÖNTÖZ.

ÖNTÖZGET, (öm-t-Ö2-g-et) gyak. áth. m. öníöt-
get-tem, — tél, — itt, pár. UntSzgess. Gyakran, folyto-
nosan, vagy kicsinyezve öntöz. A virágokat esténként
SnitSfgetni. V. ö. ÖNTÖZ.

ÖNTÖZGETÉS, (öm-t-öz-g-et-és) fn. tt. Vntte-
getét-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
öntözgetnnk valamit.

ÖNTÖZKÖDÉS, (öra-t-öz-k-öd-és) fn. tt. öntto-
kSdés-t, tb. — ék, harm. szr. — e. Cselekvéstel vegyes
szenvedő állapot, midőn ketten, vagy többen öntőnk
egymást Huwétünnepi Ontötködétek.

ÖNTÖZKÖDIK, (öm-t-öz-k-öd-ik) k. m. Sntto-
kSd-tem, — tél, —Stt. Ketten, vagy többen viszonyo-
sán öntözik egymást. Húsvéthétfőn és kedden a legé-
nyek és leányok Önt8*ködni uoktak.

ÖNTÖZŐ, (öm-t-öz-ő) mn. U. SntSsS-t, tb. — k-
1) Aki öntöz. Önfótö napszámosok a kérteiteknél. Vi-
rágait OntStS leány. 2) Amivel Öntöznek, mely érte-
lemben a viszonynévvel öszvetett szót alkot ÖntSzö-
edény, SntStölapát, öntözőkanna. Használtatik egysze-
rűen is főnév gyanánt. Bádogbál készített SntStó'. 3)
Minthogy hazánkban, kivévén túl a Danán, húsvét-
hétfőn és kedden a fiatalság öntözködni szokott,
innnen öntöfö hétfb' ám. húsvéthétfő, midőn a legé-
nyek a leányokat, Vntötd kedd, ám. husvétkedd, mi-
dőn a leányok öntözik a legényeket.

ÖNTÖZŐKANNA, (öntöző-kanna) ősz. fh.
Kanna, rendesen bádogból, melylyel a kertészek ön-
tözni szoktak.

ÖNTÖZŐLAPÁT, (Öntöző-lapát) ősz. fn. Kerté-
szek lapátja, melylyel a barázdákba eresztett vizet '.
a kerti véleményekre locsolják. !

ÖNTÖZŐPAMACS , (öutöző-pamacs) ősz. fa.
Vízbe mártott pamacs, melylyel különféle czélból
bizonyos testeket befecskendeznek , pl. a molnárok
karapolója, melylyel a gabonát megnedvesítik, a ko-
vácsok pamacsa stb.

ÖNTUDAT, (ön-tudat) Ősz. fn. Az elmének ki-
fejlett, ép, rendes, éber állapota, midőn érzi, tudja,
hogy létezik, vagy működik, midőn magát más tár-
gyaktól megkülönböztetni, vagy működésének okát ;
adni képes. A csecsemőnek, a forró lázban levőnek, i
a bolondnak, az ájultnak, az alvónak nincs öntudata, j
A kiképzett művész öntudattal szerkeszti müveit. Szó- '
rosb ért. önérzet, melyet valaki saját erkölcsi álla- !

potáról bir. Nemes öntudat, vétkes Öntudat. A méltat-
lan rágalom ellen legerSsb paizs a tistta öntudat.

ÖNTUDATLAN, (ön-tudatlan) ősz. mn. Öntu-
dat nélkül levő. Öntudatlan kisded, lázbetey. Határo-
zóként ám. öntudatlanul, öntudat nélkül. V. ő. ÖN-
TUDAT.

ÖNTUDATLANSÁG, (ön-tudatlanság) ősz. fn.
Lelki állapot, midőn valakinek öntudata nincsen. V.
ö. ÖNTUDAT.

ÖNTUDATLANUL, (ön-tudatlanul) ősz. ih-
Öntudatlan állapotban; magán kivfil; ösztönileg. V-
ö. ÖNTUDATLAN.

ÖNTUDATOS, (ön-tudatos) ősz. mn. Kinek
öntudata van; öntudattal járó, öntudatból eredő. V.
ö. ÖNTUDAT.

ÖNTUDATOSAN, (ön-tudatosan) ősz. ih. Öntu-
dattal, öntudatból, oly állapotban, midőn érzi, tudja,
hogy létezik, hogy működik, s miként, mi okból mű-
ködik.

ÖNTUDATOSSÁG, (ön-tudatosság) ősz. fa.
Állapot vagy tulajdonság, midőn valaki öntudat-
tal bir.

ÖNTÚLBECSÜLÉS, (ön-túl-becsü lés) ősz. fn.
L. ÖNHTTÉGETÉS.

ÖNTVÉNY, (öm-t-vény) fa. tt öntoény-t, tb.
— ék, harm. szr. —e. Mű, mely öntés által keletke-
zett, pl. álgyu, harang.

ÖNÚfi, (ön-úr) ősz. fa. Korlátlan hatalmú,
egyedül uralkodó fejedelem. (Autocrator).

ÖNÜRALKODÁ8, (ön-uralkodás) őss. fn. l)
Mások beavatkozási joga nélkül korlátlan hatalom-
mal ttiött uralkodás. 2) Uralkodás önmagán, saját
indulatain éa szenvedélyein.

ÖNURALKODÓ, (ön-uralkodó) ősz. fa. Lásd
ÖNÚR.

ÖNURALOM, (ön-uralom) lásd ÖNURAL-
KODÁS.

ÖNURASÁG, (ön-uraság) ősz. fn. Korlátlan
hatalom, melyet valamely fejedelem bizonyos ország,
illetőleg nép fölött mások beavatkozási joga nélkül
gyakorol.

ÖNVÁD, (ön-vád) ősz. fa. Vád, midőn valaki
saját lelkiismerete előtt bevallja, hogy roszat, vagy
bűnt követett el.

ÖNVAKÍTÁS, —VAKITÁS, (ön-vakítás) 1.
ÖNCSALÁS.

ÖNVÉDELEM, (ön-védelem) ősz. fa. Védelem,
mely által valaki saját személye és jogai ellen tett
megtámadásokat elhárítani törekszik.

ÖNVÉDELMI, (ön-védelmi) ősz. mn. Önvédel-
met illető, arra vonatkozó, ahhoz tartozó. Önvédelmi
jog, kötelesség.

ÖNVÉDELMILEG, ÖNVÉDÖLEG, (ön-védel-
mileg, v. — védőleg) ősz. ih. Önmagát védelmező
állapotban.

ÖNVISELET, (ön-viselet) ősz. fn. Erkölcsi ért.
szabad cselekvények öszvege, melyek valakinek

76*



1191 ÖNZ—ÖNZŐ -ŐR—ÖRDÖG 1192

erkölcsi becsét meghatározzák. Erényét, tterény, fér-
fiat, erkölcstelen, pajkot önvitelet. Különösen ásón
mód, melyet valaki a társadalmi, társalgási viszo-
nyokban követ, gyakorol. Uriat, finom, gyöngéd,
páriát, durva, nyert önviselet. Kedvet, udvariat, ttere •
tetreméltó tfnvitelet. Máskép: magaviselet.

ÖNZ, (ön-i, vagy ön-öz) önh. m. önt-ött, pár.
On«w, htn. —étit. Tetteinek indokául ás czéljául sa-
ját javát, kényét, gyönyörét használja, midőn mások-
ért is kellene valamit tennie; vagy, mások javának
ürügye alatt a magáét keresi, eszközli; inkább ma-
gához húz, mint, jog, vagy illem szerént, másokhoz.

ÖNZÉS, (ön-z-és) fn.tt ön*ét-t,Ü>. —ék, harm.
szr. —e. Önhasznát kereső cselekvés; kivált rósz
értelemben, mely mások jogainak csorbításával,
vagy mások iránt tartozó illem elmellőzésével törté-
nik ; az önszeretetnek azon túlságos működése, mely
egyedül csak saját javát, kényét, gyönyörét, kényel-
mét stb. tűzi ki tetteinek czéljául. Van nemesebb
önszeretet is, melyről mondja b. Eötvös J. „Azon
nagy s állandó befolyásnak, melyet a keresztyénség
ás emberek erkölcsi kifejlődésére gyakorolt, egyik
fő okát abban találhatni, mert természetünk egyik
főbb s legáltalánosabb tulajdonát: az önzést, tekin-
tetbe részi. Önszeretetfink az, mit parancsában, hogy
felebarátunkat, mint minmagunkat szeressük — sa-
ját s más emberek közötti viszonyaink mérlegéül fel-
állít. Önszeretetfink az, mire még akkor is hivatko-
zik, midőn az önmegtagadást éltünk főfeladataként
tünteti fel, de saját tökéletesbülésünk s boldogságunk
érdekében, hogy ekként azon önzés ellenében, mely
az embereket ás anyaghoz köti, s köstök csak súrló-
dásokat idéz elé, egy más, nemesebb önzés támadjon
szivünkben, mely magasabb hajlamaink, vágyaink
kielégítése után fárad, s mely által senkivel ellen-
tétbe nem jövünk." (Gondolatok. 25. 1.).

ÖNZÉSTELEN, (ön-z-és-te-len) mn. tt. öntét-
telen-t, Üt. —ék. Akiben önzés nincsen, ami önzés
nélkül történik. Öntéitelen jótevő, barát. Öntéstelen
tett. Határozóként ám. Önzéstelenül, önzés nélkül.

ÖNZÉSTELENSÉG, (ön-z-és-te-len-ség) fh. tt.
öntéttelentég-ét, harm. szr. —e. Tulajdonság, midőn
valaki önzéstelen.

ÖNZÉSTELENÜL, (ön-z-és-te-len-ül) ih. Önzés-
nélkül, saját hasznát vagy előnyét félretéve, mellőzve.

ÖNZETLEN, (ön-z-et-len) 1. ÖNZÉSTELEN.
ÖNZETLENSÉG, (ön-z-et-len-ség) 1. ÖNZÉS-

TELENSÉG.
ÖNZETLENÜL, (ön-z-et-len-ül) 1. ÖNZÉS-

TELENÜL.
ÖNZŐ, (ön-z-ő) mn. tt. 9n*S-t. Saját hasznát,

kényét, örömét stb. tulzólag, és mások hátratevésé-
vel kereső.

„Szívtelen a világ, önző minden ember,
Ki ás ember becsét forintonkint méri."

—ŐR, 1) névképző, pl. göd-ör, vöd-ör, ctöm-9r,
gönd-ör szókban, hangrendi változattal: ár, őr, ér,
őr, mint: av-ar, tav-ar, sik-er, emb-ér, bok-or, stb.
2>igekópzö, plgyöt-ör,pöd-ör, változattal ár, ér, ér,
őr : tak-ar, etav-ar, kev-er, péd-ér, Icot-or. L. —R,
mint képző.

ŐR, gyök, mely különböző értelmű szócsaládok
alapját teszi. 1) Oly szók gyöke, melyekben alap-
értelem világosan a kerekség, forgás, vagy melyek-
nek tulajdonságai közé a forgás, kerekség, keringés,
is tartozik, pl. orv, örvény, orvot, őrt, örök ; menyojt-
va ÓV, Sröl, Sringel, örjül, Srjöng, előtéttol dSre; való-
színűleg ide tartozik ás Ördög, v. ördöng, is. Vas-
tag hangon őr forgást jelent az őr tó, kerek gömbö-
lyűt, a bortó, korsó stb. szókban. 2) Az öreg szár-
mazékban különösen távolságra vonatkozva, tulaj-
donkép ám. magas, nagy, kivált a régi emlékekben,
s viszonyban áll azon szókkal, melyekben ás őr,
vagy ár nagyot, magasat jelent, mint orj, orom, óriás,
hóri, gór, górt, stb. V. ö. ŐR, gyök. 3) Ás örtó,
örvend, öröm valószínűleg hangutánzók. V. ö. ÖRÜL.

ÖRDÖG, fh. tt ördög-öt, harm. szr. —e. Ke-
resztény hittani értelemben, gonosz szellem, ellentéte
a jó lelkeknek, vagy angyaloknak, mely ás embere-
ket roszra csábítani s erkölcsileg megrontani, meg-
vesztegetni, kárhozatra vezetni törekszik; bibliai nyel-
ven : sátán, s különféle kTépes kifejezéssel: csábtíó,
régi kígyó, bukott angyal, kísértő lélek stb. a neve, és
mely nagy számú, s melynek tulajdonképi lakhelye po-
kolban van. Mint hitregei lényről a nyelvekben álta-
lán, és így a magyarban is igen sok jellemző elnevezé-
sek és mondatok divatoznak, melyek részint ntálatos
alakjára, részint gonosz természetére, erkölcstelen-
séget okozó akaratára, cselekvéseire, részint tartóz-
kodási helyeire stb. vonatkoznak. Fekete, lólábu, keet-
keldbu, kalánfulü, tánta ördög. Az ördögöt l v. a* Ör-
dögbe ! csodálkozás valami rósz sikerültén. Megttál-
lotta a* ördög, v. ördög bujt bele, v. ördög van v«U.
Ördöge van. Ördöggel határát, béliéit. Ördögnek való.
Ördög a lelke. Éten ember valódi ördög. Vidd ördög,
tárttá pokol. Közmondások: Fél tőle, mint ördög a
ssentelt vittöl, vagy tömjéntől; vagy: kerüli, mint Ör-
dög a tömjént, v. nentelt vitet. Olyan át ördög, tokot
igér,keveset ad. Ördög i» ügy ölte meg fiát, enni adott,
inni nem. Ördög ebéd, farkat vactora (ahol megenni
való nincs). Sok ördög sem ér egy angyalt. Ha Ördög-
gel lakói, Ördöggé kell lenned. Ördögben it Ugrostabb
a sánta. Kifog a tánta ördögön it. Ctapd pofon a*
ördögöt, mondj igatat. Ördöggel álmodik (ki éhen fek-
szik le). Nem olyan át ördög, amint festik (nem oly
rettenetes ás ördög, amint írják). Ördögnek maradt
át út, mikor mind a két saemköztjövő kitér az útból
s ez üresen marad. (Erdélyi János). E* úttal a* Ör-
dögnek tartottunk, ha valaki eltéved, és vissza kell-

' vén térnie, hiába járt. (Erdélyi J.). Ördög bujt bele.
! Angyal a ttava, ördög a trive. Best, mint Ördög a jóra.

Irigy, mint át ördög. Kerüli, mint ördög a kápolnát.
Pompéry. , A* ördögnek it kell néha gyertyát gyújtani stb. Elvitte
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a* ördög. Meghvtta magát, mint Ördög <u odúban.
Ördög kápolnája, ám. kocsma stb. ördög edénye,
így szidják a hamis, csintalan gyermeket

A régi halotti beszédben: n közbetéttel: «w-
dwtg =— ördöng, melyből a ma is divatos ördöngöt
származott Hangokban rokon az örjöng szóval, s
talán ebből alakalt át Csagataj nyelven Vámbóry
szerént örttíng ám. elrejtett, vagy rejtekezett.

ÖRDÖGBAJ, (ördög-baj) ősz. fn. Népies nyel-
ven ám. képzelt baj, semmi baj, kntyabaj. Tetteti
magát, hogy beteg, pedig OrdOgbaja, vagy ördögbaja
tinct.

ÖRDÖGBOCSKOR, (ördög-bocskor) lásd ÖR-
DÖGBORDA.

ÖRDÖGBORDA, (ördög-borda) ősz. fa. Az
iringók neme alá tartozó növényfaj; szara ágasbo-
gas; gyökérlevelei nyelesek, a többiek nyeletlenek,
mind szárnyasán szabdaltak; sallangjai szétberzedtek,
kemények, tövishegytik. Megszáradva, és tövéről fel-
szakadva a széltfii ide-oda kergetve hengereg, bon-
nan máskép szintén köznéven: ördögtzekér, v. ördög-
boakor, v. ördögoldal, v. ördögrokolya, v. ördögke-
ringd, v. mactka-, v. ttátfejü, v. fejér, v. meséi, v. bő-
tnorkánytövit, v. alkotott szamár ; növénytani néven:
netei iringó. (Eryngium campestre).

ÖRDÖGPAJ, v. — PAJZAT, (ördög-faj, vagy
—fajzat) ősz. fn. ördög fia, származéka, ivadéka.
Átv. ért. ördöghöz hasonló, ördögileg gonosz ember,
ördög edénye.

ÖRDÖGFALVA, puszta Heves m.; helyr.
—falvaira, —*, —ról.

ÖRDÖGFI, (ördög-fi) ősz. fn. A népmesebeli ör-
dögnek szülöttje, magzatja, milyenek az Árgiras histó-
riájában az apjok bocskorán és ostorán veszekedő ör-
dögfiak. Átv. ért ördögi gonosz tulajdonsága ember.

ÖRDÖGHALÓ, (ördög-háló) ö.z. fn. Különös
hálófaj. Átv. ért cselvetés, cselszövény, leshányás,
mely által a gonosz szellem bűnbe keveri, roszra
csábítja az embert.

ÖRDÖGHARAPTAFÜ, (őrdög-harapta-ffi) ősz.
fn. Növényfaj a sikkantydk neméből; virágai egyen-
lők; szára felálló, fölül ágas; ágai egy viráguk;
gyökérlevelei tojáskerekek, épek; szárlevelei lán-
csásak, többnyire fogasak; virága gömbölyű, kék,
vagy fehér; másképen szintén köz nyelven : elhara-
pott gyökerű fö; növénytani néven : ctonkagyökerU
rikkantyd. (Scabiosa succisa).

ÖRDÖG-HENYE, fal.. Szála m.; helyr. —He-
nyé-re, —n, —röl.

ÖRDÖGI, (ördög-i) mn. tt SrdSgi-t, tb. — ék.
Ördög tulajdonságával felruházott, ördög gonoszsá-
gához hasonló; ördögtől származó. Ördögi kevélység,
matertég, gonoszt ág. Ördögi fajtat.

ÖRDÖGIDÉZÉS, (ördög-idézés) ősz. fn. Babo-
naszerü cselekvés, mely által ait akarja, vagy véli
eszközölni valaki, hogy az ördög bizonyos helyen és
időben megjelenjen.

ÖRDÖGIDÉZŐ, (ördög-idéző) ősz. mn. és fn.
Ki bizonyos babonaszerü szertartások által ai ördö-
göt felhívja, kényszeríti, hogy jelenjen meg.

ÖRDÖGILEG, (ördög-i-leg) ih. ördögi módon,
ördögi mesterséggel.

ÖRDÖG-KERESZTÚR, erdélyi falu Doboka
m.; helyr. —Keretttúr-ra, —ön, —ról.

ÖRDÖGKERINGŐ, (ördög-keringő) ősz. fn. L.
ÖRDÖGBORDA.

ÖRDÖGKÚT, erdélyi falu Doboka m.; helyr.
—kút-ra, —ön, —ról.

ÖRDÖGLAKÁS, puszta Somogy m.; helyr.
—lakát-ra, —ön, —ról.

ÖRDÖGLÓ, (ördög-ló) ősz. fn. 1) L. ÖRDÖG-
SZEKÉR. 2) Hossza lába, karcsú dereka, vékony,
átlátszó röpfi rovarfaj, mely sebes csapongással röp-
köd ide s tova. Máskép: aeta, szitakötő, kígyólepke.
3) Átv. ért. lótifuti, szeleverdi ember.

ÖRDÖGLOMBA, (ördög-lomba) ősz. fn. Lásd
ÖRDÖGSZEKÉR, 2).

ÖRDÖGLÜK, puszta Somogy m.; helyr. -luk-
ba, —bán, —bál.

ÖRDÖGMALOM, paszta Tolna m.; helyr.
—malom-ba, —bán, —ból.

ÖRDÖGOLDAL, (ördög-oldal) lásd ÖRDÖG-
BORDA.

ÖBDÖGÖS; ÖRDÖGÖSSÉG, 1. ÖRDÖNGÖ8
ÖRDÖNGÖSSÉG.

ÖRDÖGÖSKÖDIK, (ördög-ős-köd-ik) k. m. Ör-
dögötkod-tem, --tél, —ott. ördögi gonoszságot gya-
korol; kivált a gyermekekről ám. csintalankodik,
pajkoskod ik.

ÖRDÖGROKOLYA, (ördög-rokolya) lásd ÖR-
DÖGBORDA.

ÖRDÖGSÉG, (ördög-ség) fn. tt ördogtég-ét,
harm. szr. —e. ördögi dolog, mesterség, gonoszság.
Szelídebb kos értelemben: nehézséggel járó, kedvet-
len dolog. A* át ordögtég, hogy . . . Nem ördögiig,
hogy meg ne Ithetsen tenni.

ÖRDÖGSZAR, (ördög-szar) ősz. fn. 1. BŰZ-
ÁSZÁT.

ÖRDÖGSZEKÉR, (ördög-szekér) ősz. fa. 1)
1. ÖRDÖGBORDA. 2) Néhutt úgy neveztetik a bal-
lagó sóvár (salsola tragua) is, másképen szintén köz-
népi nyelven: borongó kóró, v. csak ballagó, ballá. 3)
Veszedelmes játék neme, melyet már csak néhutt
gyakorolnak a falusi snhanczok, mely egy levert
czölőp fölött keringő rúdból áü, s ha sebesen hajt-
ják, a rajta ülőt elszédíti, és legény legyen, hogy
le ne röpítse; máskép: ördögló, ördög lova, ördög
lomba.

ÖRDÖGTEJ, (ördög-tej) ősz. fn. A fQtejek
neméhez tartozó növényfaj, máskép szintén köz nyel-
ven: kit tárfü; növénytani néven: kistár-fütej.
(Euphorbia esula, Pápai Páriz szerént: esula major).

ŐRDŐGÜZÉS, (ördög-fizés) ősz. fa. Bizonyos
szertartással járó cselekvés, mely által a rósz szelte-
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met valahonnan eltávolítni törekesznek. Egyházi ér-
telemben megfelel neki az exorcitmus.

ÖRDÖGŰZŐ, (ördög-űző) ősz. mn. é» fn. Ki
ördögöt valahonnan el-, vagy valakiből kittz. Köz-

'mondásilag ismeretes az ördögtítö Fábián. Egyházi
ért exorcista.

ÖRDÖQZSÍR, (ördög-zsír) ősz. fn. Kantiban
égetett, fekete, büdös repczeolaj, szekérkenésre. He-
ves vármegyei tájszó.

ÖRDÖNG, I. ÖRDÖG.
ÖRDÖNGÖS, (1), (ördöng-ös) mn. tt. ördön-

gSt-t, v. —el, tb. —ék. Kit az ördög megszállott,
népies kifejezéssel, kibe ördög bujt Átv. ért. ördögi
tetteket, mesterséget, cselszövényt, gonoszságot üzö;
szelídebb ért. furfangos. ÖrdVngVt fiaskó. Bibliai ért.
fbnév, tt. ördöngöt-t, tb. —ük. Ördögtől megszállott,
zaklatott, üldözött személy. Káldinál: ördögöt. „Est-
ve pedig hozának neki sok ördögöteket.'' Máté. 8.
16. „És mikor a tengeren általment volna a gerasé-
nusok tartományába, két ördögöt jőve elébe." Máté. 8.
28. A Müncheni codeiben: ördögvalló, daemoniom
habens, mely Károlyi Gáspárnál: ördöngös.

ÖRDÖNGÖS, (2), puszta Csongrád m.; holyr.
Ördöngöt-re, —ön, —rSl.

ÖRDÖNGÖSKÖDIK, (ördöng-ös-köd-ik) k. m.
ördöngösköd-tem, —M, —ott. Babonás mesterséget
Űz, furfangoskodik.

ÖRDÖNGÖSSÉG, (ördöng-ös-ség) fn. tt Srdön-
göttég-et, harm. szr. —«. Ördöngös mesterség, babo-
nás mesterség, mely által valaki oly rendkívüli dol-
gokat Óz, mintha az ördöggel czimborálna. Szelídebb
ért. cselszövtf furfangosaiig.

ÖREG, (ör-eg) mn. és fn. tt. öreg-e't, harm. szr.
—e, v. —jé. 1) Tnlajd. ért. mint Molnár A. értel-
mezi, és köz divatu népszokás szerént ma is ám. a
maga nemében a többinél nagyobb, (grandis, magnus).
Ellentéte: kit, apró. Ily jelentése van ezekben : öreg
Mentit ssüva, öreg alma, öreg getttenye, Öreg dió, mo-
gyoró ; üreg fejtté, öreg két, öreg kövecs; Sregre tSrt
tó. Sregre vágóit dohány; öreg ujj (hüvelyk), öreg
háló, öreg kötél; öreg bftH, irat; öreg etitma, öreg
ttUr (hosszú szűr) ; öreg cseber, dézta, ütt; öreg vat-
macska, v. horgony; öreg templom, öreg oltár, öreg
mise stb. „Kik öregbek (qui majores sünt Tatrosi
codex. Máté XX.)." Továbbá: „De valamely tű kö-
zöttetek akaraud öregb lenni (major fieri. Ugyanott)."
„Ment inkább tő öregbek vagytok azoktól (quanto
magi* vos pl'.ires estis illis. Ugyanott. Lukács XII.)."

A kisebb falukra egy-egy vágó Ökröt, az öregb fa-
íukra peá'« ~ kettöt> Báromat." Gr. Eszterházy M.
nádor levele 1645-Wl, (Tört. Tár VIII. k.). 2) Mond-
ják emberről, ki társadalmi, tiszti, állapod tekintet-
ben nagyobb fokon AH. (freg bíró, ellentéte: kit bíró;
öreg esküdt; öreg pap (plebamu), ki a káplánnál
fólebb áll; öreg bérét, örrg dajka, Öreg bojtár. Atv.
ért. öreg Itten, Atyaisten, fő Isten.

„Az öreg Istennek adassék tisztelet,"
Arany. (Buda halála).

3) Másokhoz képest nagyobb kora, vénebb, idősebb,
i t. i. a természet rendé* menete nerént az illető léoy-
| nek teljes nagysága, bizonyos korosaággal jár. Órtg
l fa, mely kellő nagyságát elérte, öreg ember, 9reg 4r,

Öreg atttony, öreg apa, máskép: nagy apa ; öreg anya,
öreg néne ; öreg embernek bor bogara, káta peetemyéje,

' (Km.). Nincs oly öreg, ki tovább ne IcMrrma (ÜL
(Km.). Öreg ember előtt kelj föl. (Km.).

„De az öreg ember csak tövis az ágon,
Látja, hogy ő nem kell eien a világon."

Arany. (Buda halála).

V. ö. AGG, VÉN.
Ez értelmezésekből kitűnik, hogy az öreg szó-

ban eredeti alapfogalom a nagyság, és pedig tnlajd.
ért. a térbeli, átv. ért. az időbeli nagyság. Emel
fogva gyöke őr azon azok osztályába sorozható, me-
lyekben a rokon vastaghangn őr v. ár nagyot, maga-
sat jelent, mint az orj, orom, mór, morj, áriát, Úri,
gór, góré szókban. Mi alkatát illeti, arra nézve két-
felé vélemény lehetséges, vagy az őr tiszta gyökWH
lett ég képzővel ör-eg, mint réteg, felleg, kéreg, féreg,
és több mások; vagy pedig eredetileg göre volt,
melynek vastag hangon megfelel: góré, s átvetve
lett belőle öreg. így változkodik a gór és rög, a gtr
és reg, honnan gerjed ám. ég, és reggel, midőn a nap
lángja fölemelkedik. Az öreg szóhoz legközelebbi
rokon a csagataj ireg, mely ugyancsak ezen nyelv-
ben reggelt is jelent (Vámbéry); de alaphangokban
és hangáttétellel szintén rokonok ahhoz a latin gran-
dit, német grott stb. Kétségen kívül rokon vele gyök-
ben különösebben a 3-ik értelemben a német úr,
mely régi felső németben, mint ár, t'r, ér is elájön, a
hollandban: őr, oor, az irland nyelvben: oer stb.
Figyelmet érdemebek itt a görög «£*-, tpt is, mint
öszvetételekben nagyító értelemmel birok.

ÖREGÁLGYU, (öreg-álgyu) ősz. fn. A maga
nemében nagy álgyu, milyenek az ostromálgyuk.

j „Öreg álgyukot nem vittönk vala magunkkal." Gr.
Eszterházy M. nádor levele 1648-ból. (Tört Tar.
192. 1.). V. ö. ÖREG.

ÖREGANYA, (öreg-anya) ősz. fh. Apánknak,
vagy anyánknak anyja, máskép: nagyanya, mánk-
anya. Apai öreganya, anyai öreganya. A* öreganyái
szeretik unokáikat,

ÖREG APA, (öreg-apa) ősz. fn. Édesapánknak,
vagy anyánknak apja; máskép: nagyapa, másikapa,
öregatya.

ÖREGATYA 1. ÖREGAPA.
ÖREGB, (ör-eg-b, v. ör-eg-ebb) fh. tt öregb-et,

harm. szr. —jé. Maga az öreg melléknévnek máso-
dik foka, s jelent személyt, ki bizonyos testület tag-

'. jai között, mint olyan idősebb (senior). Mi N. várota
1 sebestéinek öregbjei. A* egyetemi karok Sregbjei. F51-
veszi nagyobb határozottság s könnyebb kiejtés vé-

' gett is az ik ragot: tirtgbik, honnan népnyerrwn örey-
bik uram, ám. férjemnek bátyja, ifjobbik, v. üwfcftít
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uram ám. féljem öcscse. Általán a föntebb! alakban
(öregb) jóhangzás okáért rendszerént csak akkor szo-
kott használtatni, ha előhangzóa rag vagy képző
járul hozzá, pl. pregb-tí, tfregb-edik, üregb-ul, Sreg&ik,
örtgb-et, Oregb-ek; ellenben Sregebb-nek, Sregebb-
töl gtb.

ÖREGBÉDÉS, (őr-eg-b-éd-és) fa.tt. öregbedét-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Térben, tárgyilagos meny-
nyiségben Taló nagyobbodás. A tetteknek növés általi
öregbedéte. 2) Korbeit, időbeli nagyobbodás, vénhedés.
V. 8. ÖREGBÉDIK.

ÖREGBÉDIK, (ör-eg-b-éd-ik) k. m. Sregbed-
tem, —tél. —élt. 1) Terjedelmileg nagyobbodik, so-
kasodik, szaporodik. A gondok idővel Vregbednek. 2)
Korosabbá, vénebbé, idősebbé leszen. Mennél inkább
SregbedUtik, annál óvatosabbak lettünk.

ÖREGBÉL, (öreg-bél) ősz. fn. Végbél, vastagbél.
(Intestinnm crassum).

ÖREGBÉRES, (öreg-béres) ősz. fű. 1) Széles
ért hat, vagy nyolca ökrös szekéren járó, és dolgozó
béres, kinek segéde kitbéret, v. ostorot. 2) Szorosb
ért. bizonyos majorság béresei között az első, ki a
többit igazgatja, s ki rendesen a szerszámcsináláshoz
is ért, honnan faragó bérűitek is hívják.

ÖREGEIK, (ör-eg-b-ik) mn. tt. Vregbik-et,
harm. sz. —e, v. —jé. L. ÖREGB.

ÖREGBIRÓ, (öreg-biró) ősz. fn. A falának,
helységnek főnöke, első bírája, ki után a torvénybiró
következik. A kisbiró az öreg bírónak segéde, futára ;
átr. ért leikiesméret, mint az emberi tettek bírája,
melyhez képest a mindentudó igaz Isten öregbiró.

ÖREGBÍT, (ör-eg-b-ít) áth. m. öregbÜ-étt, pav
—t, htn. —ni, v. —eni. Valamit a maga nemében
nagyobbá tesz, nagyobbít, szaporít, sokasít. A tok
gyermek üregbiti a ttttíék gondját. „Akivel (= ami-
vel) maga és édes hazája jovát is öregbe ti." Gr.
Eazterházy M. nádor 1627-ben. (Tört. Tár. VIII. k.
20. 1.). „Fizetését öregbítse meg kegyelmetek." Bá-
thori István király 1583-ban. (Ugyanott. 228.1.).
Mondhatjuk : öregbíteni a bectttletet, mert mondjuk :
ma* nevét, hírét, beetttletét ne kitebbOtd. V. ő. ÖREG,
ÖREGB.

ÖREGBÍTÉS, ÖREGBÍTÉS, (ör-eg-b-ít-és) fn.
tt. ortgbtiét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés,
mely által valami öregbbé, azaz: nagyobbá, többé
tétetik; nagyobbítás, sokasítás.

ÖREGÉÜL, ÖREGÉÜL, (ör-eg-b-ül) önh. m.
öregbul-t. A maga nemében nagyobbal, szaporúl, többé
lesz. Öregbulnek növés áttol a fák.

ÖREGBÜLÉS, ÖREGBÜLÉS, (ör-eg-b-fil és)
1. ÖREGBÉDÉS.

ÖREG-CSERTŐ, puszta Pest-Solt m.; helyr.
— Cterto-re, —n, — rM.

ÖREGEDÉS, (ör-eg-éd-és) fn. tt. öregcdés-t, tb.
— ék, harm. szr. —e. Állapot, midőn valaki korra
nézve öregedik, korosodás, vénhedés.

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

ÖREGEN, (ör-eg-en) ih. 1) Nagy mértékben,
nagy alakban, a maga nemében nagyon. Öregen vá-
gott dohány. Öregen irt bettík. Öregen bettél ám. nagy
hangon. 2) Öreg állapotban.

ÖREGES, (ör-eg-és) ran. tt. ttregé+t, v. — ét,
tb. —ék. Korra vonatkozólag ám. a véneknél szoká-
sos, régi korra mutató. Öreg korba menő. Öreget vi-
telét, járat, bestédmód. Öreget úr.

ÖREGESEN, (ör-eg-és-en) ih. Öregek módjára
Örtytten jár, bettél.

ÖREGPALU, falu Torontói m.; belyr. —falu
ba, —bán, —bél.

ÖREGFEJSZE, (öreg-fejsze) ősz. fn. Hosszú
nyelfl nagyobbféle fejsze, melytől különbözik a szé-
les bárdforma stektrczt, és a kisebb nemű balta.
Öregfejttévei vágni a fát.

ÖREGFÜRÉSZ, (öreg-fűrész) ősz. fn. Nagy
fürész, melyet legalább is ketten húznak, pl. a geren-
dákat, fenyűszálakat hasogató fűrész.

ÖREG-GYÁNT, puszta Tolna m.; helyr.
—Gryánt-ra, —ön, — ról.

. ÖREGGYÖNGY, 1. SZÉMGYÖNGY.
ÖREGHEGEDÜ.v. —HEGEDŰ, (öreg hegedű)

ősz. fn. Nagyobbféle hegedű, melynél a közönséges
hegedű kisebb, olaszul: viola, viola alta, viola di
braccio, németül: Brattche, Armgeiffe. Máskép ma-
gyarul is: karhegedt. (A kishegedfí violino ; violine,
a magyarban egyszerűen hegedű).

ÖREGHEGY, puszta Fehér m.; helyr. —hegy-
re, —én, —rül.

ÖREGHORGONY, (öreg-horgony) ősz. fn. Ten-
geri hajókon levő nagy horgony, melyet vihar, szél-
vész idején vetnek le.

ÖREGHURKA, (öreg-hurka) ősz. fn. Vastagbél
az állatokban, pL a disznó öregburkaja, melyből töl-
telékkel leszen a vastaghurka. Máskép : hurkabél.

ÖREGÍT, ÖREGÍT, (ör-eg-ít) áth. m. iSrtyit-éU,
pár. —s, htn. —ni, v. —eni. Vén korúvá, vagy vén
korúhoz hasonlóvá tesz valakit. Az idő mindnyájun-
kat oregü. Néha ám. kimutatja, hogy valaki vénül,
korosodik. A tetteket a felnőtt gyermekek öregtíik.
Néha ám. a valóságnál idősebbnek állít A fiatalok
olykor oregUni, a vének fiataUtni méretik magukat.

ÖREGÍTÉS, ÖREGITÉS, (ör-eg-ít-és) fn. tt.
oregüét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselekvés, midőn
valakit öregítenek. V. ö. ÖREGÍT.

ÖREGKARSZÉK, (öreg-kar-szék) ősz. fn. Ké-
nyelmes, félig fekvő ülésre alkalmas zsellyeszék.

ÖREGLAK, falu Somogy m.; helyr. —Idk-ra,
—ön, —ról.
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ÖREGLEGÉNY, (grog-legény) ősz. fh. 1) A
czéhbeli iparosoknál, mesterembereknél korosabb,
vagy mesterségében legügyesebb legény, ki a többi
között, s az illető műhelyben némi kiváltságokkal
bír, s a mesternek első segéde, olykor helyettese is.
2) Szélesb ért agg legény, nó'telen koros férfi.

ÖREGLIK, (öreg-lik) ősz. fn. Széles ért. a
maga nemében nagyobb lik. Boncztani ért. lik a
nyakszirton. (Foramen magnum occipitís).

ÖREGMESTER, (öreg-mester) ősz. fn. A czéh-
testűletnek azon tagja, ki többi társai között, mint
felavatott mester 'legidősb.

ÖREGMISE, (öreg-mise) ősz. fn. Népies nyel-
ven ám. nagy mise, énekes mise, mely több szertar-
tással jár, és több ideig tart, mint a kit miié. Vasár-
napon ét Ünnepen Oregmitét hallgatni. V. ö. MISE.

ÖREG-NÉMA, puszta Győr m.; helyr. — Né-
má-ra, —a, —ról.

ÖREGOLTÁR, (öreg-oltár) ősz. fn. Főoltár, a
templom szentélyében levő nagy oltár.

ÖREGRÁSPOLY, (öreg-ráspoly) ősz. fn. A
maga nemében nagy ráspoly, melylyel valamit öre-
gében, nagyjában ráspolnak.

ÖREGRESZELŐ, (öreg-reszelő) ősz. fn. LAsd
ÖREGRÁSPOLY.

ÖREGSÉG, (ör-eg-ség) fh. tt. öregtég-ét, harm.
szr. —e. Régente Molnár A. szerént, nagyság, nagy-
sági állapot, vagy tulajdonság; de már ma ám. vén
kora állapot, vénség. Titttet Öregség. Öregtég, beteg-
tég. Legjobb futót it eléri át öregség. (Km.). Sok kO-
hOgö tárnál jár a* Öregtég. (Km.).

,, Tiszte* öregségben az lesz neme atyja."
Arany J. (Buda halála).

V. ö. ÖREG.
ÖREGSZÉMÜ, v. —SZEMŰ, (öreg-szemű) ősz.

mn. Aminek átv. értelemben nagy szeme van. Öreg*
ttemil bab, bortó, lencse, buta. Öregtsemü stilva, ete-
rettnye. ÖregizemVt térit, lőpor. V. ö. SZEM.

ÖREGSZIK, (ör-eg-sz-ik) k. Ez alakot csak
a jelen időben tartja meg; m. öregéd-tem, —tél,
—itt, függő m. Oregvém, r. Öregedem, pár. Öregedjél,
htn. Öregedni. Igekötőkkel: elOregttik, megöregstik.
Értelmére nézve 1. ÖREGEDIK.

ÖREGTEMPLOM, (öreg-templom) ősz. fn. Né-
pies nyelven, főtemplom valamely városban, vagy
helységben, pl. érseki, püspöki, plébániai templom.

ÖREGTÉNY, puszta Pest-Solt m.; helyr. Öreg.
tény-be, —ben, — bol.

ÖREGUJJ, (öreg-ujj) ősz. fa. L. HÜVELYK-
UJJ.

. ÖREGÜL, ÖREGÜL,.(ör-eg-ül) önh. m. öregül-t,
L. ÖREGEDIK.

ÖREGÜLÉS, ÖREGÜLÉS, (ör-eg-ül-és) fh. L.
ÖREGEDÉS.

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

jában, öregében csapkodják a falra, és le nem si-
mítják.

ÖRGÖDÖR, falu Vas m.; helyr. Örgödtr-re,
—Ön, —rSl.

ÖRJÖNG; ÖRJÜLstb. Lásd ÖRJÖNG; ŐR-
I JÜL stb.
{ ÖRMÉNY, mn. és fn. tt örmény-t, tb. — ék. Ör-
; ményországi lakos, vagy ezen országnak ős népétől
l származott, s annak nyelvén beszélő, annak szoká-
{ sait, vallását követő, milyenek az Erdélyben nagyobb
| számmal lakó örmények. Örmény nyelv ; Örmény wer-
í tartásit keresttények ; Örmény püspökök. V. S. ÖR-
! MÉNYORSZÁG.

ÖRMÉNYES, faluk Közép-Szolnok m.; erdélyi
falu Aranyos sz.; helyr. Orményet-re, —én, —rSl.

ÖRMÉNYORSZÁG, (örmény-ország) ősz. fn.
Ázsiai tartomány: Arménia. Mai .ösmertebb neve:
Erterum.

ÖRMÉNYORSZÁGI, (örmény-országi) őse. mn.
Örményországból való, azt illető, arra vonatkozó,
annak határai közt levő, stb. Orményorttági gyarma-
tok, termények, hegyek, folyók.

ÖRMÉNY-SZÉKES, erdélyi falu Alsó-Fehér
m.; helyr. —Stéket-re, —én, —rVl.

ÖRMÉNYÜL, (őrmény-fil) ősz. ib. örmény
nyelven. Örményül tanulni, bettüni, intL

ÖRÖ, tájdivatos, és régies UrU helyett.
ÖRÖG, tájdivatosaa ám. öreg.
ÖRÖK, (ör-ök) mn. és fn. tt örök-öt, harm. sir.

— e, v. —jé. Szoros ért ami mindenkor volt, és le-
szen minek idő szerént sem kezdete sem vége. A*
Itten Örök valótág. Örök mindenhaló Itten. Szélesb

| ért halhatatlan, végetlen. Örök életet élni. Örífk üd-
| vöttég, boldogtág, kárhotat. Átv. ért végső időkor ig
| tartós, maradós. Örök hírt, dicsőséget ttenetni. Örök em-

léketetben maradni. Örök időre alkotott mű. Továbbá
i ami bizonyos időnek végéig folytonosan tart Örök
\ fogtágra ítélt ember, t i. mig élete tart Örök ttégye-
í nedre válik, mig élni fogsz.
l „Csakhogy nálunk még Örök
j Nem lett akkor a török."
| Kisfaludy S.
j Köz életben némi nagyítással használják rövidebb
j időről is, midőn azt hosszú gyanánt veszik. Örök
' veszekedésben élni. Örök JXMOM, sírás. Örök mindig
} mátokon alkalmatlankodik. 2) Vagyonra birtokra vo-
I natkozólag, ami valakinek kiholta után természeti

vagy törvényesen kgelelt utódára száll által, apá-
. ról fiúra, unokára stb. átmenő jószág. Ét nekem Sti
; örököm. Áfásnak örökét erSnakkal elfoglalni. Szokot-
I tabban ugyan az örökség használtatik, de hogy ás
i örök valóságos főnév, kitűnik az örökös származék -
l ból, mely oly személyt jelent, kinek öröké van, és
! örökül bírni valamit ám. örök gyanánt. Örökbe fo-
gadni, venni, tartani valamely gyermeket.

„Másnak örökébe száll a hitvány fattyú."
j Falndi
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Az örök szónak mindkét nemű értelmében alap-
fogalom bizonyos állapotnak folytonos tartása, bizo-
nyos körben való forgása, keringése, melyet soha el
nem hagy az illető tárgy; miért valószínűleg állíthat-
ják, hogy ásón őr gyökű szókkal áll fogalmi rokon-
ságban, melyek valami köröset, forgót, keringőt je-
lentenek, milyenek: orv, örvény, orvot; előtéttel: kör
KOrSt, gSr görbe stb. Tudniillik a régiek az örökké-
valóéig fogalmát gyűrű, vagy karika jelvével fejezték
ki. Mennyiben az örök firól fira, ágról ágra szálló
birtokot jelent, gyökre rokon hozzá a latin haeret,
és német Érbe.

ÖRÖKBEFOGADÁS, (örökbe-fogadás) ősz. fin.
Cselekvés, midőn valakinek természetes örököse nem
lévén, idegent veséén föl saját gyermekéfii és örö-
köséftL

ÖRÖKBEFOGADOTT, (örökbe-fogadott) ősz.
mn. Kit valaki saját gyermeke gyanánt fogad, nevel,
és javainak örökösévé tesz. örökbefogadott árva.

ÖRÖKBEN, (ör-ök-ben) ih. 1) Örökös gyanánt
Örökben tartott, nevelt gyermek. 2) Örökségül. Örök-
ben kapott jÓBiág. E* örökben maradt ránk.

ÖRÖKBÉR, (örök-bér) ősz. fh. Ha a birtokos
állandón, vagy öröklőleg egyedül a föld tulajdona
elismeréséül tesz valamely csekély adózást, ezt örök-
bének nevezik; azon földet pedig örökbéri, v. örök-
bérjómág-iak, az ez iránt tett szerződést örökben
tsers&to-nek, s az örökbér iránti jogot örökbérlet-wí;
különbözik az örökhatfonbér.

ÖRÖKBÉRJÓSZÁG, (őrök-bér-jószág) ősz. fa.
Örökbér mellett birt, s örökösökre, Uletőleg fiúról
fiára is átszálló föld, vagy jószág. V. ő. ÓRÖKBÉR.

ÖRÖKBÉRLET, (örök-bérlet) ősz. fa. Jog va-
lenely örökbér iránt V. ö. ÖRÖKBÉR.

ÖRÖKBEVALLÁS, (örök-be-vallás) ősz. fo.
Régi magyar törvény szerént, nemesi jószágnak, vagy
jószágoknak örökös eladásáról valamely hiteles he-
lyen történt bejelentés; továbbá maga az ezen ela-
dásról szóló hiteles okmány. (Passió perennalis; lit-
terae fassionales).

ÖRÖKÉTIG, (örök-éltig) ősz. ih. Tájdivatos
szó, kivált túl a Dunán, a szokottabb őrükké helyett,
olyan mint: mindéiig = mind-éltig. „Örökéltigh való
Bzolgálotom útban." Levél 1557-ből. (Szalay Ág.
400 m. L).

ÖRÖKETLEN, (ör-ök-et-len) mn. tt örökeüen-t,
tb. —ék. Kinek öröksége nincsen, kire örökség nem
marad. A törvénytelen agyból ttUletett gyermek öröket-
len. Öröketteimé tenni a* elkoretotult fiat.

ÖRÖKHAGYÁS, (örök-hagyás) ősz. fa. Cselek-
vény, vagy állapot, midőn valaki örökséget hagy,
vagy valakinek halála után örökség marad az ille-
tőknek.

ÖRÖKHAGYÓ, (örök-hagyó) ősz. fa. Személy,
ki bizonyos vagyont örökségül hagy, vagy kinek
halálával örökség marad az illetőknek.

ÖRÖKHASZONBÉR, (örök-haszon-bér) ősz. fa.
Ha valakinek valamely jószág haszonvétele, vagyis

AKAD. 3U«T SSÓTÍB IV. KÖT.

haszontulajdona öröklőleg oly feltétel alatt engedte-
tik át, hogy az évenkénti haszonvételeket a jövede-
lemhez mérsékelt évenkénti pénz, vagy termés, vagy
arányos szolgalatból! adózással viszonozza, ezen
adósást örökhaszonbérnek nevezik, s az erről kelt
szerződést örökhatfonbérí tterdSdég-néí.

ÖRÖKIFJÚ, v. —IFJÚ, (örök-ifjú) 1. ÖRÖK-
ZÖLD, 2).

ÖRÖKÍT, ÖRÖKÍT, (ör-ök-ít) áth. m. Vröktí-
étt, pár. —», htn. —ni, v. —ént. E szóban az örök
tartós időt jelent, s ám. örök időre megállapít vala-
mit Nevét dictö tettek által örökíteni.

ÖRÖKÍTÉS, ÖRÖKÍTÉS, (ör-ök-ít-és) fa. tt.
öröktiéi-t, tb. —ék, harm. SUT. —e. Cselekvés, mely
által örökítünk valamit V. ő. ÖRÖKÍT.

ÖRÖKJOG, (örök-jog) ősz. fa. Törvények által
megalapított polgári jog, melynél fogva valaki bizo-
nyos vagyonra, mint egykor rászállandóra, vagy
szállhatóra számot tart; vagy pedig különösebben,
melynél fogva már valamely hátrahagyott vagyont,
hagyatékot birtokba vehet ön birtokra vonatható örök-
jog. A* örökjog csime, vagy ős örökhagyónak nyilvá-
nított akaratán, vagy örökttenSdéten, vagy a törvé-
nyen alapnik.

ÖRÖKJÓSZÁG, (örök-jószág) ősz. fa. 1) Min-
den örökölt jószág. 2) Tulajdon jószág, mely mind-
két nembeli örökösökre általszáll, különböztetésül a
hübérjószágtóL

ÖRÖKKÉ, (ör-ők-é, v. ör-ök-vé) ib. 1) Szoros
ért kezdet és vég nélkül. A* Itten örökké való lény.
2) Végtelenül, mindig, mindenkor. Örökké tartandó
mennyei boldogtág, pokoli kinok. Dictértették a Jésut
neve mind örökké.

„Atyafivér vízzé, sőt epeméreggé
Hogy változik által, azt látom örökké."

Arany. (Buda halála).

„Tarts, mondom, örökké a fülbesugóktól."
ü. ott

8) Köz értelemben ám. aránylag sokáig, tartósan.
Örökké aeon töri fejét, hogy .... Örökké nyakunkon
van, ét alkalmatlankodik. Valószínű, hogy e szóban
a k csak nyomatosság végett van megkettőztetve,
mint ,örökkön' szóban, s eredetileg örök-é, valamint:
tok tolc-á; ha csak azt nem véjjük, hogy a ke átala-
kult ve képző, mintha volna SrSk-vé.

ÖRÖKKÉPES, (örök-képes) ősz. mn. Aki vala-
mely örökség átvételére, törvény szerént, jogosítva
van. A moldvai alattvalók, a* autfiriai álladalmakban,
mindaddig örökképeteknek iimerendSk, míg a moldvai
kormány ezen álladalmak alattvalói iránt hatonló eljá-
róit követ. (Ausztriai ált polg. tkönyv. Függelék. 50.).

ÖRÖKKÉVALÓ, (örökké-való) ősz. mn. 1)
Szoros ért kezdet és vég nélküli, milyen az Isten.
Örökkévaló Itten. 2) Végtelenül tartandó, halhatatlan.
Örökkévaló élet, mennyei boldogtág. 3) Köz ért sok
időig tartó, folytonos. Örökkévaló gondok.

76



1203 ÖRÖKKÉVALÓSÁG—ÖRÖKÖL ÖRÖEÖLÉ8—ÖBÖKÖ8ÍTÉ8 1204

ÖRÖKKÉVALÓSÁG, (örökké-valóság) ősz. fn.
Állapot, vagy tulajdonság, mely uerént valami örök-
kévaló; különösen lelkűnknek és élet utáni állapota,
halhatatlanáig, másvilág. Örökkévalótágba töÜiWfö.
Máskép: Öröklét. V. ö. ÖRÖKKÉVALÓ.

ÖRÖKKÖN, 1. ÖRÖKÖN.
ÖRÖKLÉS, (ör-ök-öl-és) fn. tt örökUt-t, tb.

—ék, harm. szr. —e. A birtoksMnésnek aion neme,
midőn valaki bizonyos jószágot örökjog szerént által-
vesz, és azt magáévá teszi.

ÖRÖKLÉSI, (ör-ök-öl-és-i) mn. tt. VrSUéri-t,
tb. —ék. Öröklést illető, ahhoz tartóid, arra vonat-
kősó. ÖriSkléiijog. ÖrtSkléti képestég. ÖrVkUti rend.

ÖRÖKLÉT, (örök-lét) ősz. fa. Végtelen, minden
időt tálhaladó lét Tágabb ért sokáig, bizonyos idő-
szak fogytáig tartó lét „Valamint az öröklét, úgy a
teljes megsemmisülés, túl fekszik azon határokon,
melyek között elménk tiszta fogalmakat talál." B.
Eötvös J. (Gondolatok). Máskép: örokktoaUtÁg.

ÖRÖKLÉTÜ, v. —LÉTÜ, (örök-létü) ősz. mn.
Szoros ért kezdet és vég nélkül létező. Öröklét*
Itten. Máskép : örökkévaló, örök éW.

ÖRÖKLEVÉL, (őrök-levél) öss. fn. Örök-beval-
lásról szóló hiteles okmány. V. ö. ÖRÖKBEVAL-
LÁS.

ÖRÖKLIK, (ör-ök-ől-ik) személytelen ige. m.
örökl-ött, htn. —ént. Tartósan késő időre megállapo-
dik, rendesen meg igekötővel jár. A rőt* ttokátok,
némely betegtégek megöröklenek. Máskép : öröködik.

ÖRÖKLŐ, (ör-ök-öl-ő) mn. tt orokK-t. 1) L.
ÖRÖKKÉVALÓ. 2) Aki valamit örököl. V. ö. ÖRÖ-
KÖL.

ÖRÖKLŐLEG, (örök-öl-ő-leg) ih. Örökös-, vagy
örökségként

ÖRÖKOSZTÁLY, (örök-osztály) öss. fn. Bir-
toklás neme, midőn ás örökösök a rajok maradt vagy
hagyott örökjószágot magok között felosztják, s maga
részét kiki általveszi.

ÖRÖKÖDÉS, (ör-ők-öd-és) fh.tt. örSkOdét-t, tb.
—ék. l) Örökké, azaz tartóssá, maradandóvá levés. 2)
örökösödés. V. ö. ÖRÖKÖDIK.

ÖRÖKÖDIK, (ör-ök-öd-ik) k. m. örVköd-tem,
—tű, —ott. 1) Tulajdonképen: örök lesz, acaz időre
vonatkozólag ám. tartóssá, állandóvá, maradandóvá,
örökkévalóvá leszen. 2) Hasenáltatik, ámbár nem
szabatosan, örökötödik helyett is, azaz: bizonyos örök-
jószágban maga vagy többekkel együtt részt kap.
„Nem szabatos értelemének mondók, mert ,örökö-
dik' a szófejtés szerént nem tehet mást, mint ,örök
lesz'; ez pedig sehogy sem jelenti azt, hogy: örökös
lesz; valamit ,örökft' is csak azt jelenti: örökkéva-
lóvá tesz, örök időre megállapít valamit

ÖRÖKÖL, (ör-ök-öl) önh. és áth. m. öröM-t,
vagy öröklött; htn. örökölni, vagy örökleni. Bizonyos
jószágot, mint örököt kap, általvesz. Apjok végrende-
lete tterént mindnyájan egyaránt örököltek. Mint áth.
az általános szabály szerént, a viszonynevet tárgy-
eseti raggal vonzza. ÁM apai átat a legkitebbik fiú

SroVOte. Sok péntt ét fekoS birtokot örökölni. Átvite-
tik más örökölhető tárgyakra is. ÖrökSU nemettég,
méltótág. Örökölt betegtég.

ÖRÖKŐLÉ8,1. ÖRÖKLÉS.
ÖRÖKÖLHETÉ8, (ör-ök-öl-het-és) fh. tt 6V5-

köütetéft, tb. —ék. L. ÖRÖKÖLHETŐSÉG.
ÖRÖKÖLHETŐ, (őr-ök-öl-het-ő) mn. tt öröfóí-

hetS-t. 1) Ki a bevett törvények szerént bizonyos jó-
szágot örök gyanánt kaphat 2) Amit őrök gyanánt
általvenni, megkapni lehet A hivatallal járó javada-
lom nem örökölhet*.

ÖRÖKÖLHETŐSÉG, (ör-ök-öl-het-ő-ség) fn. tt
örölcölhetötég-ét. Képesség arra, hogy valaki valamit
örököljön. Ki vagyonkénéire jogontva van, rendűé-
rént örökölhetőséggel it bír.

ŐRÖKÖN, (őr-ök-őn) ih. Mindig, végtelenül,
vagy bizonyos időszaknak legvégéig. Az örökké szó-
val egyesülve akifejesés nyomatosságát emeli, ifínd
örökön örökké. Ámen. Terjedelmes tájszokás szerént
kettőzött i hanggal: örökkön.

ÖRÖKÖS, (1), (őr-ők-ös) mn. tt örökot-t, v.
—«t, tb. —ék. 1) A tágabb ért vett örök siármazfts,
ám. sokáig, folytonosan, szüntelenül tartó, maradó.
Örököt békettég, korog, gytiifltég. Örököt kenyér, hiva-
tal, jobbágytág, katonáikodát. Örököt kötet a náda-
soknál, örököt léét a nádfödélen. 2) Örökként vala-
kire szálló, vagy szállott Örököt jóttág. Örököt tar-
tomány.

ÖRÖKÖS, (2), (mint föntebb) fn. tt örököt-t,
tb. —ők, harm. szr. —e. Kire bizonyos dolog, jósság
örök gyanánt néz, vagy általszálL A gyermekek a *•*-
léknek terméttetet orökotei. Örökötök otutálga. Örököt-
tártak kütti ctivódát. Hamu keretménynek kmete nem
ttáll kormod OrOkOire. (Km.). Különösen személy,
kire bizonyos jog, rang, méltóság, hatalom örök gya-
nánt vár, vagy már szállott Koronaörököt. Örököt-
föitpán. ÖrOkOthereteg. Örökötfejedelem.

ÖRÖKÖSEN, (ör-ök-ös-en) ih. 1) Minden utóbbi
időre. Örököte* eltávomi valahonnan. Örököten lemon-
dani valamiről. 2) Birtokra vonatkozólag, örök gya-
nánt Örökösen bírt jóuág. Örököten eladni, adomá-
nyotni valamit.

ÖRÖKÖSI, (ör-ök-ős-i) mn. tt örököt-it, tb.
—ék. Birtokló örököst illető, arra vonatkozó. Örököli

jog. Örököti nyilatkotat.
ÖRÖKÖ8ÍT, ÖRÖKÖSIT, (ör-ök-o>ít) 4th. m.

örököttí-étt, pár. —«, htn. —ni, v. —em. l)örököa,
azaz sokáig, mindig tartó időre megállapít. Hírét
nevét jelet tettek által örököiüeni; máskép: örökít.
2) Birtokra vonatkozólag bizonyos jószágban, dolog-
ban örök gyanánt részesít valakit „Vigságot és ör-
vendezést gyűjt reája, és örökkévaló névvel örököM
őt." (Haereditabit illum). Káldi, Sirák fia 15. 6.

ÖRÖKÖSÍTÉS, ÖRÖKÖSITÉ8, (ör-ök-ös-ít-és)
fa. tt SrVkOttíét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. Cselek-
vés, mely által valami, vagy valaki örökössé tétetik.
V. ö. ÖRÖKÖS.
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ÖRÖKÖSNÉLKÜLI, (örökös-nélküli) ősz. mn
Mondják hagyatékról, melyre nézve törvényes, külö-
nösen vénzerénti, legfólebb hitveatársi örökös nem
Wtexik. ÖrökötnélkOli jóstág.

ÖRÖKÖSÖDÉS, (Sr-ök-ös-őd-A»)&. tt yrtOOf
dét-t, tb. —ék, harm. sir. —«. Állapot, midőn va-
lami, vagy valaki örökösödik. Örökösödés rendé, ide-
je. V. ö. ÖRÖKÖSÖDffi.

ÖRÖKÖSÖDÉSI, (ör-ök-ös-öd-és-i) nm.tt.SrS-
kStSdéti-t, tb. —ék. örökösödést illető, arra vonat-
kozó. ÖrSkötedési jog. ÖrSkStSdén törvényeit.

ÖRÖKÖSÖDIK, (ör-ök-ös-öd-ik) k. m. örökö-
töd-tem, —tél, —ott. 1) Folytonosan tartó, késő
időre terjedő tulajdonságává leszen. Rendesen meg,
vagy el igekötővel jár. A gonost ttokat megörökötö-
dött benne. Nyavalyája elörökötödött, elidfilt. 2) Bir-
tokra vonatkozólag, bfconyos jószág örök gyanánt
száll rá. A gyermekek srtléik halála után örökötSdnek.

ÖRÖKÖSSÉG, (ör-ök-ös-ség) &. tt örököttég-
ét, harm. ser. —e. Tulajdonság, vagy képesség, mely
valakit mint birtokló örököst illet A menetének le-
mondanak át örököuégrSl. A nemetek örököttégéröl
tvtU térvények.

ÖRÖKÖ8TÁRS, (örökös-társ) ősz. fa. Aki va-
lamely hagyatékban közösen örökösödik, pl. anya és
gyermekek, fivér és a másik fivér gyermekei, vég-
rendeleti és törvényes örökös.

ÖRÖKÖSTELEN, (ör-ök-ös-te-len) mn. tt. örö-
küttelen-t, tb. —ék. Kinek törvényes örököse nincsen;
különösen: magtalan, gyermektelen, közvetlen ter-
mészetes örökös nélkül való, kinek jószága a polgári
törvény szerént idegenre száll; máskép: örVköméücUli.
L. ezt Határozóként ám. örökös nélkül.

ÖRÖKÖ8TELENÜL, (ör-ök-ös-te-len-nl) ih.
Törvényes örökös, vagy örökösök nélkül; különöseb-
ben magtalanul, gyermektelenül.

ÖRÖKÖSTÉTEL, (örökös-tétel) ősz. fa. Az
örökhagyónak, vagy végrendelkezőnek nyilvánítása,
melynél fogva halála esetére vagyonát egészben,
vagy részben egy vagy több személynek mint örö-
kösnek, vagy örökösöknek átengedi (Erbe-Einse-
tzung); s az ily nyilvánítás az osztrák általános pol-
gári jog elvei szerént egyedül hivatik végrendelet-nek.;
ha pedig valamely végakarat nyilvánításában nincs
örökös nevezve, hanem az másnemű intézkedéseket
foglal magában, annak azon törvény szerént ,codicil-
lus' neve van.

ÖRÖKÖSÜL, ÖRÖKÖSÜL, (fc-ök-ös-ül) önh.
m. SrSkVtU-t. 1) Bizonyos jószágban örökös gyanánt
részesfii. 2) Időre vonatkozólag, tartóssá, állandóvá,
maradandóvá lesz.

ÖRÖKÖSÜLÉS, ÖRÖKÖSÜLÉS, (ör-ök-ös-ttl-
és) fn. tt örökötüUt-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1)
Bizonyos jószágban, mint örökségben részesülés.
2) Állandó, legvégső ideig terjedés.

ÖRÖKÖSVALLÁS, (örökös-vallás) I. ÖRÖ-
KÖSTÉTEL.

ÖRÖKPÉNZ, (örök-pénz) ősz. fn. Pénz, mely
.örökségben szállott valakire.

ÖRÖKRE, (ör-ök-re) ih. 1) Végtelen időre,
mely nem múlik el soha. Örökre ttdvStOlni, elkárhot-
m.

„Född, vad fa! örökre az ifjú nevét*
Vörösmarty.

2) Végképen, mindenkorra. ÖrSJere elvettett. Örökre
oda van.

„Jó gyermekem t a haza szebb idejét,
Elmúlt az örökre, ne zengjed."

Vörösmarty.

ÖRÖKRÉSZ, (örök-rész) ősz. fn. Jószágrész,
melyet valaki örökségül kap.

ÖRÖKSÉG, (ör-ök-ség) fn. tt örSktég-ét, harm.
szr. —e. 1) Kezdet és vég nélküli állapot. Isten
Sröktége.

„Az idők az örökségbe,
Mint a vizek a mélységbe,
Lefolytának."

Kisfaludy S.

„Ezt nem idő, három rövid év ezt nem teszi; perez az
A boldogságnak; de maró bánatnak örökség."

Vörösmarty.

„Üli vala az Isten abban az székiben,

Thrónusa helyheztetve nagy örökségben."
Gr. Zrínyi M.

2) Tágabb ért igen sokáig tartó állapot 3) Birtokra
vonatkozva, azon vagyonnak, jószágnak öszvege,
mely örök gyanánt száll valakire. ÖrSktígen osztozó
tettverek, rokonok. „A mi örökségünk idegenekre szál-
lott" Jeremiás imáds. 2. vers. KáldináL

„Most Buda országol, (mert ő vala közbül)
Atyja örökségén, három fia közziil."

Arany. (Buda halála).

ÖRÖKSÉGI, (ör-ök-ség-i) mn. tt oroktégi-t, tb.
•ék. Örökséget illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó.

Örttktégi jog, törvények. Öröktégi rétz. ÖrOktégi kere-
tet. Öröktégi nyOatkotal. V. ö. ÖRÖKSÉG.

ÖRÖKSEGLESŐ, (örökség-leső) ösz.mn. és fn.
Ki az illetőnek halálát esennen lesi, várva várja,
hogy a rá néző örökséget megkaphassa. ÖröktégletS
atyafiakfVtódok.

ÖRÖKSÉGÜL, (ör-ök-ség-ül) ih. Birtokra vo-
natkozva ám. örökségként, vagy gyanánt bizonyos sze-
mélyt illetőleg. Örökségül kapott jótzág. Öroktéatil tok
pénz ét fekvő jóstág maradt rá. V. ö. ÖRÖKSÉG, 3).

ÖRÖKSZERZŐDÉS, (örök-szerződés) ősz. fn.
Szerződés valamely leendő hagyaték iránt A* örök-
ttertSdét a» otttrák polgári jog tterént ctak hátastár-
tak kost engedtetik meg.

76*
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ÖRÖKTELEK, (örök-telek) ősz. fő. Telek, mely
örökfii firól fira, ágról ágra száll.

ÖRÖKTŐL, (ör-ök-töl) ih. Kezdet nélkül vére
bizonyos létezést. Ás Itten öröktől van. Ugyan ezt
jelenti a való és fogva utóitokkal. ÁM Itten öröktől
való lény, öröktől fogva létetik.

ÖRÖKÜL, (ör-ök-fil) ih. Mint birtokra vonat-
kozó örök ragy örökség. Ét örökül jutott rám.

ÖRÖKÜL, T. ÖRÖKÜL, (ör-ök-lil) Önh. m. örö-
kul-t. L. ÖRÖKÖDIK, 1).

ÖRÖKÜLÉS, ÖRÖKÜLÉS, (ör-ök-ttl-és) fn. tt.
örök&lét-t, tb. — ék. L. ÖRÖKÖDÉS, 1).

ÖRŐKVALLÁS, T. —VALLOMÁS, (örök-val-
lás, v. — vallomás) 1. ÖRÖKBEVALLÁS.

ÖRÖKVÉTEL, (örök-vétel) ősz. fa. Vétel, mely
által bizonyos jószágnak birtoklási joga végképen a
vevőre, és ennek örököseire általmegy.

ÖRÖKZÖLD, (örök-zöld) ősz. fn. 1) Köz neve
némely növényeknek, melyek folyvást zöldellenek,
milyenek a közönségesen ismert fényűk, pnszpángok.
2) Átv. és költői értelembén mondják eszményi élet
vagy világról, melyben örökké csak tavasz virul.

ÖRÖM, (ör-öm) fa. tt. öröm-et, harm. szr. —e. Nem-
csak szép hangzat végett helyesebb nyilt «-vel ragozni:
örömek,örömem; hanem örömett is matatja, hogy az ál-
landóbbszokás az e ragozást kedveli. Nem hangugrató,
mint több társai, pl. üröm, verem, köröm, korom stb. 1) A
kellemes érzésnek nagy foka, melyet bizonyos jelen-
lévő élvezet, vagy jövendő jónak élénk képzelete
gerjeszt bennünk. Örömet éretni; örömre fakadni;
örömmel fogadni valamit; Örömében ugrálni, nevetni,
tirni ; mátnak örömet ttere*ni ; nyallak falták egymátt,
hogy öröm volt okét némi (népmeséi kifejezés); örö-
mében nem tudja, hová Ügyen; öröme telik benne;
atyai, anyai öröm; mátok örömét zavarni, háborttni;
örömet hirdetni; nagy öröm miatt ott tem tudja, mit
tegyen, mit ttóljon ; örömében nem tud hová lenni. Ás
öröm nyomán jár a ttomorutág. (Km.). Örömnek gyak-
ran ttomorwtág a vége. (Km.).

„A földhöz minket baj, s öröm kötöz."
Vörösmarty.

„Életemnek örömei
Be rövidek valátok."

Kisfaludy S.

„Járatlan utakon ki jársz,
Keblet viharra, vészre társz,
Örömtől idegen."

Vörösmarty. (A Hontalan).

Öröm, űröm ctak egy betűben kUlönbötnek. (Km.). 2) Ma-
ga az örömérzetnek nyilatkozata, kitörése. Beueg volt
öröm. Ctak láttad volna astae örömet. 8) Azon tárgy,
mely örömet gerjeszt. Te vagy a* én örömem, ét gyö-
nyöriltégem. Minden öröme gyermekeiben van.

„Szerencsés te, örömeket
Énekelsz, én keserveket."

Kisfaludy S.

4) Jelent különös kéasséget valamire. Kedvedért
örömmel megfenek mindent. A vitetek örömmel memtek
a otatába. 5) össvetett ásókban oly személyekre ve*
natkozik, kiket a köz örömből legnagyobb rés* illet,
pl. örömapa, örömanya, továbbá: oly tárgyakra,
melyek bizonyos örömre mutatnak, emlékestetnek,
vagy örömet hoznak, pl. örömév, örömlövét, örömuap,
örömóra, örömtu*, örömhír, örömmondát, örömtzótat,
örömének stb.

Azt lehetne vélni, hogy eaen szó őr gyöke a
kereket, forgást, forgót jelentő orv, örvény saók gyö-
kével rokon, minthogy az öröm gyakran keringő for-
gással nyilatkozik: de valószínűbb, hogy itt a hang-
utánzó őr rejlik, mely mint gyök röh hangátvetéssel
megvan a röhög igében, mely mind emberről, mind
oktalan állatról használtatik, pl. a ló megröhögi az
abrakot, midőn örül neki, vagy a csíkiját, midőn
megtalálja; ez értelemben és hangokbán rokonok
hozzá a szanszkrit ram (gaudere, oblectari); csagataj
tírUn (lovagjáték; mulatság), török írla-mak (dalolni,
vigad-ni); a finn riemu (őröm ; Fábián), rehoían, v. rei-
kotan (röhögök; Fábián); latin rideo; szláv roda
(öröm), radott (őrvendezés); mandsu urgun; f elő-
téttel a német froh, freuen, Freudé; torokhangi elő-
téttel a mongol-kalmük khurim (Fest, Gastaahl);
persa kharám (Freudé), khuram, v. khurram (laetas,
hilaris). Mind az öröm, mind a harag, és riadát, re-
megét, rettegét, legélénkebb, leghirtelenebb, az ide-
geket egyszerre átvillanyozó indulatok, s ebből fejt-
hetni meg, hogy több nyelvekben ezen érzelmeket
kifejező szók alaphangja az r, mint: 4>£«Aw, Freudé,
rideo, öröm, rada; őpjuif, Zöm, ira, harag, horttm;
<JiQÍtrm, tekreeken, horreo, terreor, tremo; remegek,
rettegek, ntraeh stb. Talán azért oly hasonló az öröm
szóhoz az üröm is, mert ennek keserű íze erős ideg-
rázkódást okoz.

ÖRÖMÁLDOZAT, (öröm-áldozat) ősz. fn. Ál-
dozat neme a régieknél, melyet bizonyos örömünne-
peken tettek. Ilyenféle volt őseink áldomáta is. Átv.
éri ajándék, jótétemény, melyet valaki bizonyos
élvezett nagy őröm emiékeni nyújt, illetőleg alapít,
.vagy veszélytől menekülve örömében hoz.

ÖRÖMANYA, (őröm-anya) ősz. fa. Anya, vagy
anyai viszonyban levő nőuemély, pl. mostoha, neve-
lőanya, kinek fia házasodik, vagy leánya férjhez
megy, mennyiben a lakodalmi násznép között főleg
őt illeti az öröm.

ÖRÖMAPA, (őröm-apa) ősz. fn. A házasodó
legénynek, vagy férjhez menő leánynak apja, vagy
oly férfi, ki az illetőkkel apai viszonyban van, s az
örvendező lakodalmi népnek mintegy főnöke. Tréfás
népnyelven néhutt, nevezetesen tál a Dumán, ör«g
victorí, v. vigyori, mintha örömében neki kellene
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leginkább vigyorognia; így a vöfél tréfái neve izgé-
kony, finczárosó ••okiiától: fi*eto». .

ÖRÖMATYA, (orom-atya) ősz. fa. L. ÖRÖM-
APA.

ÖRÖMDAL, (öröm-dal) ősz. fő. Lantos költe-
mény neme, melynek tárgyit örömérset, örvendetes
esemény teszi. Stertimi, mutyektöi, diadalmi örom-
dalok. Át ,örömdal' és .örömének' között szabatosan az
a különbség van, mely a dal és ének között V. ö.
DAL, ÉNEK.

ÖRÖMELET, (öröm-élet) ősz. fa. Az életnek
ásón kedvező folyamata, melyben valaki örömekre
örömeket élvez, melyet bű, szomorúság stb. nem
háborítanak, mely különösen csak élvezeti érzelmek-
ben telik el. Gyermekek, ifjak örVméletet élnek.

ÖRÖMÉLV, v. —ELVEZET, (öröm-élv, vagy
—élvezet) ősz. fa. Az örömnek kedves benyomása
az érzékekre.

ÖRÖMÉNEK, (öröm-ének) ősz. fa. Ének, mely-
nek tárgyát örömérzet, örömesemények teszik. Az
örömének szabatosan véve magasabb nemii lantos
költemény az örömdalnál. Mótetnek örömeiteké, a vö-
rös tengeren átkelés után. Dávid ifrüménekei. V. ö.
DAL, ÉNEK.

ÖRÖMES, (ör-öm-es) mn. tt. SrSmet-t, v. —ét, tb.
—ék. Örömmel járó, örömindalatból fakadó, seives. EB
agyán elavult szó, de él a belőle származott örtfmett,
azaz: örömesen, örömmel. Mondhatnék: örömet lá-
tót, fogadat. Örömet ttolgálat, mtmka stb. Eléjön
örifmetb, vagyis igehatározóilag: örömetben, pl. Gr.
Easterházy M. nádornál: „Noha bizony pogány okra.
mennék örömesben, mint magam nemzetére." (Rákó-
ezy Gy. erdélyi fejedelemhez 1644-ben).

ÖRÖMESBEN, (öröm-es-ben) lásd ÖRÖME8-
TEBB; és v. ». ÖRÖMES.

ÖRÖMEST, (ör-önves-t) ih. fokozva: SrSmettebb,
mint alább. Különös örömmel, szívesen, belső vonza-
lomból. Leginkább tettekre vonatkozik, melyeket
bizonyos készséggel, hajlammal hajtank véghez.
Kedvedért SrUmett tették mindent. Örömett tanulni,
dolgomi, máinak ttolgálni.

„Sok, kegyes szív érzetének
Hódol örömest."

Vörösmarty.

A régieknél eléjön orometüt, v. örömetVtt is, pl. a
régi magyar Passióban: „Igen örömetöst hálálatot
mondanék, avagy adnék teneked." (Toldy F. kiadása,
168.1.). Ellentétei: erötetve, kényszerítve, kedvet-
lenül, akaratlanul. E szóban a t képző egy értékű
éa jelentésű az én an határzó képzővel: örSmeten,
mint: vegyett vegyeten, alkalmait alkalmatan, képeit
képeim. A régieknél ezen határzó-alak szokottabb
volt, mint ma, pl. Kinizsi Pálné imakönyvében: kivo-
natott ám. kívánatosán; méUótágoil (dignanter) én-
gSm meghallván, kegyeimest ám. kegyelmesen; a régi
magyar Passióban: elégedel'ótt stb. Néha mindkét

képző egyesül, mint a képetiní (képesent), alkalma-
iint, (alkalmasan!) szókban.

ÖRÖMESTEBB, (ör-öm-es-t-ebb) másodfokú ih.
az Örömett törzsökből, s ám. szivesebben, kedveseb-
ben, nagyobb készséggel, több önkéntes érzelemmel.
És a fiú örömettebb tanul, mint ómat. Örömettebb megy
templomba, mint unnhaeba. Máskép: örömetben.

ÖRÖMESZTENDŐ, I. ÖRÖMÉV.
ÖRÖMETÉS, (öröm-et-és) 1. ÖRVENDETES.
ÖRÖMÉV, (öröm-év) ősz. fa. Általán év, mely-

ben valamely nevezetes örömeseményt megünnepel-
nek. Különösen: tzdtadot, félttátadoi örömév, vala-
mely alapítvány, intézet emlékére; hatattánale Wn-
éve, melyet öszvekeltök huszonötödik, vagy ötvene-
dik évében ünnepelnek meg. A régi zsidóknál min-
den ötvened év örömév (annua jnbilaris) volt, mely
alatt országszerte a szántásvetéstől megnyugodtak,
a rabszolgákat szabadon bocsátották, s az eladóso-
dott telkeket régi birtokosaiknak viaszaadták. A ró-
mai egyházban VIII. Bonifacz pápa rendeletéből a
XFV-dik századtól kezdve minden század első éve
örömév (annus jnbilaens), melyben teljes búcsút en-
gedett azoknak, kik a világváros templomait meglá-
togatják, s bűneiket megbánják. Utódai ezen intéz-
kedést rövidebb időre szabták, nevezetesen VI. Ke-
lemen 1350-ben rendelé, hogy ezután minden ötve-
ned év örömév legyen. VI. Orbán 88-rá, VI. Siztus
pedig 26-re szállította le. Későbbi rendeletek sze-
rént az örömév jótéteményeiben azon hivek is része-
sülnek, kik akárhol a búcsúnyerés kiszabott kellé-
keinek eleget tesznek.

ÖRÖMHÁBORÍTÓ, (öröm-háborító) ősz. mn.
Aki, vagy ami oly érzéseket gerjeszt másokban, me-
lyek az örömélvesetet zavarják. Örömhábortíé gyáit-
Urnák. ÖrömMboriló tterenetJOentég.

ŐRÖMHAJHASZAT, (öröm-hajhászat) ősz. fa.
Cselekvés, midőn valaki minden áron, még egészsége
rovására is, örömélvezeteket keres.

ÖRÖMHANG, (öröm-hang) ősz. fa. Ás örömnek
nyilvánulása hallható szóban.

„Oh az égést természetben nincs semmi Örömhang,
Nincsen erő többé, mely engem tenne vidámmá."

Vörösmarty. (Omár és Ida).

ÖRÖMHÍR, (öröm-hír) ősz. fa. Hír, mely vala-
mely örvendetes eseményről szól, mely kedves re-
ménynyel kecsegtet, szóval, mely az illetőben öröm"
érzést gerjeszt

ÖRÖMIDŐ, (öröm-idő) ősz. fa. Idő, melyben
örülni kell, vagy lehet, mely leginkább alkalmas
arra, hogy örüljünk. ÁM egymátt tteretS új hátatok
örömidöt élnek. Az ifjú kor örömidS. LegySttVk a*
ellentéget, vége a vestHynde, üt át örömidS, most Ör-
vendjünk.

ÖRÖMITTAS, (öröm-ittas) ősz. mn. Képes,
költői kifejezéssel, ám. fölötte örülő, ki örömében
némileg a részeghez hasonló, s mintegy édes, kedves
mámorban van. Leginkább nemesebb érzelmekre és
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elvesetekre vonatkozik, milyekre a szeretet, uerelem,
műélvezet gerjeszti a szivet V. ö. ÖRÖMMÁMOR.

ÖRÖMITTASAN, (öröm-ittasán) ősz. ih. öröm-
ittas állapotban.

ÖRÖMJEL, (öröm-jel) ősz. fa. Általán az ar-
czon, beszédben, taglejtések által mutatkozó jelek,
melyekben az öröm mintegy visszatükröződik. Stemé-
ben. arctan, t*avában, minden motdvlatán látnának
ÓM örömjelék.

ÖRÖMKERESÉS, (öröm-keresés) lásd ÖRÖM-
HAJHÁSZAT.

ÖRÖMKIÁLTÁS, (öröm-kiáltás) ősz. fn. Kiál-
tás, mely valakiből az örömtárgynak benyomása kö-
vetkeztében kitör, mely az egyéniség, műveltség, az
öröm foka stb. szerént különböző szokott lenni. Ilye-
nek : ijjuh l ujjuh l ujjuju ! ijjvju ! ihuhií l üiala t

ÖRÖMKÖNY, (öröm-kőny) ősz. fa. Köny, me-
lyet szelídebb, nemesebb, finomabb, gyöngédebb, kü-
lönösen erkölcsi érzelem fakaszt. Atyai, anyai, baráti,
vitfonlátáii örömkOnyek. Hálából fakadó Mtmkönyek.
ÖrömkönyektSl átott arc*. ÖrOmkOnyekkel Snittem a
jótevő kenet, a megtérő fiú arctát.

ÖRÖMLAK, (Öröm-lak) őse. fa. Átv. költői ért
mennyország, melyben a boldogultak örök lelki őrö-
met élveznek.

ÖRÖMLAKOMA, (öröm-lakoma) ősz. fa. Vala-
mely örvendetes esemény alkalmával tartott lakoma.
A várva várt kedvet vendégek megérketétére adott
örömlakoma.

ÖRÖMLEÁNY, (öröm-leány) ősz. fa. Szépített,
gyöngédebb, s a nemesebb társalgási beszédben, és
Írásban használható neve a kéjhölgynek, ki alsóbb,
köznépi nyelven : kurva, rima, ttajha, ringyó, na-
bad ttemély stb. V. ö. KÉJHÖLGY, KÉJLEÁNY.

ÖRÖMLÖVÉS, (öröm-lövés) ősz. fa. Lövés, va-
lamely örömünnep alkalmával, vagy általán, mely-
lyel bizonyos esetekben örömünket akarjak kijelen-
teni, pl. kedves, föranga vendég érkeztekor, valamely
szerencsés tett végrehajtása után stb. Ágyukból, mo-
tiarakból, putkákból örömlövéieket tenni. ÖrOmlüvétek-
kel üdvötleni a diódáimat fejedelmet.

ÖRÖMMÁMOR, (öröm-mámor) ősz. fa. Képes
kifejezéssel, túlságos örömérzetből támadt, szinte
elfogultságig nőtt kedély! állapot, melyben az illető
személy eszméletét mintegy mámor homályosba el.
Alapfogalmánál fogva inkább csak érzéki, nem szel-
lemi, nem erkölcsi örömekre alkalmazandó.

ÖRÖMMÁMOROS, (öröm-mámoros) ősz. mn.
Kit örömmámor fogott el, érzéki örömekben, élveze-
tekben elszédült. Örömmámorát tterelmesek. V. ö.
ÖRÖMMÁMOR.

ÖRÖMMÁMOROSAN, (öröm-mámorosán) ősz.
ih. Örömmámoros állapotban.

ÖRÖMNAP, (öröm-nap) ősz. fa. Általán nap,
melyen valakit, vagy többeket különös örömérzet
lep meg; mely kiváltképen arra van rendelve, hogy
örömünket nyilván kijelentsük valami fölött, melyen
valamely szerencsés esemény emlékét ünnepeljük,

vigalommal, lakomával stb. megfiljjük.
pot élni. Örömtiapra virradni. Viuonlátá
Oromnapja.

gyMem

ÖRÖMPOHÁR, (őröm-pohár) OBI. fa. Atv. ért.
maga azon elveset, melynek örömét érezzük ; tovib-
bá : áldomás, ital, melyet bizonyos örömélveset esbne
alatt meguznnk. Örömpokarat köttöntoti a tatot
vendégekre.

ÖRÖMRÉSZEG, (öröm-részeg) 1. ÖRÖMTTTAS.
ÖRÖMRIVALGÁS , (öröm-rivalgás) őst. fa.

Sséles kedvből fakadó, rikoltozó őrömkiáltáwk. T.
ö. RTVALGÁS.

ÖRÖMSUGÁRZÓ, (öröm-sugárzó) ön. mn.
Mondják az arcsról, midőn fölötte nagy öromft
annyira kitünteti, hogy ez mintegy sogárokban öm-
ledezik belőle. Örömtugártó arcúnál jött élénkbe.

ÖRÖMTÁNCZ, (öröm-táncs) ősz. fa. Tana,
melyet valaki örömében jár, mely különösen ssökdö-
sés és keringés által szokott, kivált a' gyermeteg ke-
délyüeknél, jelentkezni ; örömtombolas.

ÖRÖMTELEN, (ör-öm-te-len) mn.tt SrSmttl»t,
tb.—ék. 1) Kinek öröme nincsen, kinek kedélyét vig ér-
zelmek föl nem villanyozzák. Örömíelen remete, «jj
legény, vén leány. ÖrOmtelen atya, kinek tsOSi OrOmei
nincsenek, 2) Ami örömmel nem jár. örömíelen vét-
»ég, élet. Örífmtelen fogadat, vittonlátát.

„Még sokat és búsan szolának őrömtelen éjjel.'
Vörösmarty. (Omár és Ida).

Határozóként ám. öröm nélkül, örömtelenfll.
ÖRÖMTELENŰL, (ör-öm-te-len-ftl) ih. öröm-

érzet, örőmélvezet nélkül. ÖrífmtelenUl leüt topok.
„Vagy zengj, de magadnak, őrömtelenül,

Hol vad sas az éjjeli béreseken ÖL"
Vörösmarty. (A magyar költfi).

V. 3. ÖRÖMTELEN.
ÖRÖMTELI, ÖRÖMTELJES, (öröm-teli, ngj

—teljes) ősz. mn. Örömek bőségében levő; sok
nagy örömet élveső, vagy hozó, okozó. Örömig
táv, kebel. Örömteljet tMék, kátattártak. ÖrOmteljet

iidSk.
ÖRÖMTELVE, (öröm-telve) ősz. ih. örömek

ín.
ÖRÖMTOMBOLAS, (örőm-tombolás) ős*, fn.

Cselekvés, midőn valaki nagy örömét tombolátbu
nyilvánítja.

ÖRÖMTÜZ, (öröm-tttz) ősz. fa. Öröm jeléül
rakott tűz, pl. hegytetőkön; továbbá: örömünne-
pélykor csinált tttzjáték.

ÖRÖMUJJONGÁS, (öröm-ujjongás) OK. fa-
Cselekvés, midőn valaki őrömében ujjong. L. ÖRÖM-
RIVALGÁS ; és v. ö. ÖRÖMKIÁLTÁS.

ÖRÖMÜNNEP, (Öröm-ünnep) ösx. fa. Ntp,
melyen valamely örvendetes esemény emlékét meg-
m\í,p\.diadalmi,»tabadtági örömtUmep; viaonlátíé
örömünnep; fejedelmi vendég tíateletére tartott M*
ünnep ; egyházi, polgári örömünnep.

ÖRÖMVADÁSZAT, (öröm-vadászat) l. ÖBÖM-
HAJHÁSZAT.



1218 ÖRÖMVEB8—ORV ÖRVEND 1214

ÖRÖMVERS, (öröm-vér*) öu. fii. Lantos köl-
temény, melynek tárgyat bizonyos öröménél teszi, kü-
lönösen : örömétől, örömének.

ÖRÖMVESZTÉTT, (öröm-vesztett) ősz. mn.
Akit örömétől egy vagy más szerencsétlenség meg-
fosztott.

ÖRÖMVESZTETTEN, (öröm-vesztetten) ősz.
ih. Örömvesztett állapotban.

ÖRÖMZAJ, (öröm-zaj) ősz. fa. Zaj, melyet
több örvendező személy fit Lakodalmat nép, diódái-
mat vitetek örömtaja.

ÖRÖ8S, falu Zemplén m.; helyr. Öröu-re,
—Un, —rSl.

ÖRS, (1), (őr-ös) fa. tt. ört-öt. Hadtudományi
nyelven 1) bizonyos állomásra, pontra őröJ kiállított
vitás. EWSrtSk, kik a vonulásban levő sereg előtt
mennek (Vorpoeten). 2) őrködés, őrhely. Örtre menni.
Orion dllani. Őrire legények ! Örtetata. V. ö. ŐR.

ÖRS, (2), ALSÓ—, FELSŐ—, KŐVÁGÓ—,
KIS—, faluk Szála, MEZŐ—, Győr, TÁRNA—,
TISZA—, Heves m.; helyr. Ört-re, —*i, — rM.

ŐRSI, (1), (őr-ös-i) mn. tt örti-t, tb. —ék.
Örsre vonatkozó, őrsöt illető; őrstől származó. Őrsi
etata.

ŐRSI, (2), puszta Heves m.; helyr. Örti-be,
—ben, —m.

ÖRÜ, L ŰRÜ.
ÖRŰI, L ŰRÜL
ÖRÜL, ÖRÜL, (ör-ül) önh. m. örUl-t. Kedélyét

azon kedves érzet izgatja, melyet örömnek nevezünk.
V. S. ÖRÖM. 1) Tulajdonító ragu viszonyneveket
vonz. Örül életének, a* ajándéknak. A gyermek örül
a játéknak. Örül, mint vak kígyó a fiának. (Km.).
Örül, mint koldut a fényét garatnak. (Km.). örül
neki, mint Üt a pogácsának, mint Oláh Geeti a fekté-
mének. (Km.).

„De bármily nagy vesztesége,
örülj csonka mátkádnak."

Kisfaludy 8.

Ezen igéről igen számos népies közmondás létezik.
Öszvetéve: megörül. 2) Állapító ragu viszonyúéwe l
sün. folytonos örömet érez valami fölött Mát tteren-
ctéjén, boldogtágán örülni. Felebarátod kárán ne
SrfÜj. Atom Örttl leginkább, hogy . . . Örülök rajta,
hogy ... 8) Különösen a társadalmi nyájasáig, szi-
yesség, vonzalom, szeretet érzelmeinek kifejezésére
haazniltatik. Örülök, hogy nerenetém van, hogy Ott-
telhetem. Örülök, örvendeJc. A lelkem it »ml bele, mi-
aut 8*vemWl örülök.

ÖRÜLES, ÖRÜLÉS, (ör-fil-és) fa. tt. örWt-t,
tb. —&, harm. szr. —e. Kédélyi állapot, melyben
az van, ki valaminek, vagy valamin örül. Különösen
azon külső jelek, taglejtések, melyek által az öröm,
mint kedélyi működés mutatkozik. V. ö. ÖRÜL. .

ORV, (őr-v) fa. tt örv-et, tb. —ék. Az általá-
nos divata orvét mutatja, hogy (a tőrzsben már lé-

tező 0 miatt különben is jobb hangzású) e-vel rago-
zandó. Gyűrű-, vagy karikaféle nyakkerítő, különö-
sen, milyet az ebek nyakára szokás kötni. Stijból,
vatból, rétből való orv. Stéget orv a komondor nya-
kán. Szélesb ért gyűrüalaku körvonal némely állatok
nyakán, melyet bőreik, szőreik, tollaik színe képez,
honnan: orvét kígyó, orvét galamb, orvét rigó. A nö-
vényeken is orv, v. gyűrű a levelek, vagy virágok
nyelei-, vagy kocsánykainak a szár vagy kocsán körül
egyenlő magasságban való kiindulása, vagyis Diószegi
szerént, mikor a virágok a szárat karikában körülve-
szik. (Vertícillus). Átv. ért bizonyos külszin, mely
vagy a valóságot eltakarja, s mintegy körülveszi,
hogy ne láttassék, vagy az a czélja, hogy a mutatott
külsőség való gyanánt vétessék. Betegtég orvé alatt
kivonni magát a munka alól. Stegénytég örvével ki-
menteni magát át adótáttól. Bittottíát orvé alatt üti tár-
tul ttegödni valakiket, atután kirabolni, megölni üt. Ez
máskép: ttin, vagy ürügy.

Ezen szónak gyöke, mint alapfogalmából ki-
tetszik, azon őr, mely hangzóváltozattal, több ár, ér,
őr, w gyökü szókban kerekdedet, kört, köröset je-
lent, különösen ily értelme van az örvény származék-
ban, mely nem egyéb, mint körösen tekergő víz, és
az általa képzelt mélység, gödör, mint ezt a latin
gwrget, vortex, vorago (forgó), és német Strudel,
Wirbel bizonyítják. Midőn az orv átv. értelemben
vétetik, a hasonlítás pontját azon tekervényes cse-
lekvés teszi, mely által a dolog valósága mintegy
körülhálóztatik, hogy eltakartassék.

Képzésre nézve hasonló az orv, terv, tterv, kedv,
terv, nedv, üdv, redv, tzarv stb. nevekhez, melyekben
a v átalakult ó ú, S ü, ezen hasonlatok szerént: ülő
ölü ölő, nyelő nyelü nyelő, homo hamu hamv, és így
orv ám. örS ám. valamit körítő, s örü-böl lett való-
színűleg az örügy, ürügy, s mint néhntt ejtik, ürüt,
ürüd. A kört jelentő tfr-hőz alapfogalomban rokon
azon öl főnév, melyből ölel, ölelkesik erednek. V. ő.
ÖL, fa.

ÖRVEND, (ör-v-end) önh. m. örvend-étt, htn.
—m, v. —ént. Az örül igének némileg nyomatéko-
sabb mása, mely az örömérzetnek nagyobb bélie-
mére (intensio) látszik mutatni, innen az örülök ör-
vendek, szólásmód, mely különösen azon részvétet
fejezi ki, mely mások öröméből ered bennünk. Ily
nagyító értelműek: ti rí, tíuát rivát, W bánat,

l fái. Mint az örül, tulajdonító és állapító ragu
viszonyneveket vonz. pl. Örvendeni felebarátunk tte-
renctéjének. Nem kell aton örvendeni, midőn mát háta
ég. (Km.). Örvendek, midőn hSrpentek. (Km.). Megér-
ketéteden Örvendek. Túl a Dunán, nevezetesen Győr
vidékén, tárgyesetes viszonynevet is vonz, pl. Orvén-
di a tanulást ám. örömest tanúi.

Ezen ige alakra nézve hasonló a fectkend, Ok-
rend, etileland igékhez, melyekben, úgy látszik, az n
becsnsztatott hang, vagy pedig az értelmet öregbítő,
mint a kereng, tolong, bolyong s több másokban.
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Gyöke: Őr, melyből kifejlett: Or-U, ör-ü-ed, Orved,
mint, öl, olu, ofaad, olvad; ham, hamu, hamvad, kom-
vad; pos, posuad, posvad; kotg, kotyuad, koíyoad;
s n közbevetéssel lett: örvend. Valószínűleg ezen ha-
sonlat szerént a fentebb említett igék is eredetileg:
ciildad (csikolad) feetked, Okred. Hogy ás ad kép-
zőjü igéknek nem mindig felel meg out képiőjü, mu-
tatják a ragad (rapit), és fogad, melyekből nincs
rokon értelmű ragastt, fogant, t amazok mar maguk
is átható értelműek.

ÖRVEND, falu Bihar m.; helyr. Örvénd-re,
—én, —rSl.

ÖRVENDÉS, (ör-v-end-és) fa. tt Orvendés-t,
tb. —ék, hann. szr. —e. Igen kedres hatású értés
nyilatkozása, melyből kitetszik, hogy örvendünk va-
laminek, vagy valamin. V. ö. ÖRVEND.

ÖRVENDET, (ör-v-end-et) fa. tt. Srvendet-ct,
hann. szr. —e. Nagyobbféle örömérzet, különösen,
mely bizonyos ünnepély alkalmával, és szertartással
nyilatkozik. OdvOtlS, névnapi Orvendet. Továbbá:
maga ezen nagy örömérzet tárgya, honnan Orvende-
te», pl. hír, melynek tárgya valamely nagy öröm.

ÖRVENDETES, (ör-v-end-et-és) mn. tt Srven-
dttét-t, v. —tt, tb. —e*. Ami különösen nagy őrö-
met gerjeszt, midőn a vágyakat kitűnő mértékben
kielégíti, vagy váratlan jó által meglepi a kedélyt.
Örvendetet hir, üenet, tudósítás. Örvendetes esemény.
Komjáthinál rokon értelmű az örömetet, mint: kelle-
metes, sterelmetts, a maguk nemében sajátságos kép-
zésű melléknevek.

ÖRVENDETESEN, (ör-v-end-et-és-en) ih. Ör-
vendetes állapotban, nagy örömet élvezőleg. Örven-
detesen KU el a* égést nap.

ÖRVENDETÉS8ÉG, (ör-v-end-et-ós-ség) fa. tt
Orvendetéseég-ét, harm. szr. —e. Tulajdonsága vala-
minek, melynél fogva örvendetes, azaz : nagy örömet
hoz, gerjeszt A kivitt stabadság éonapjdnak Orven-
detessége.

ÖRVENDEZ, (ör-v-end-éz) gyak. önh. m. Or-
vendés-tem, —tél, —M, pár. —t. Folytonosan, tar-
tósan, többféle jelekkel, szertartásokkal jelenti, nyi-
latkoztatja, hogy örvend. A diadal után örvendez-
nek a vitetek. Örömünnep alkalmával örvendez a nép.
Ujjongva, ugrálva, víg dalok, játékok kötött örven-
dezni. „Örvendezzetek a mi segítő Istenünknek." 80.
zs. Káldi. „Jertek (jöjjetek el) örvendezzünk azúr-
nak." 94.(95) zs. Káldi, Károli. Általán bibliai <!s egy-
házi ért ám. jubilat. Különösen: nyájas társadalmi
tekintetben, ám. mások örömében részt vesz, s ezen
szíves indulatát bizonyos módon, és szertartással ki-
fejezi. Valakinek születeti napján örvendesni.

ÖRVENDÉZÉS, (ör-v-end-éz-és) fa. tt. Orvendé-
tis-t, tb. —ék, hann. szr. —e. Szóbeli, vagy bizo-
nyos szertartással járó nyilatkozás, mely által kimu-
tatjuk, hogy magunk, vagy mások szerencséjén, ja-
ván, előmenetelén stb. örvendezünk. V. ö. ÖR-
VENDEZ.

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

ÖRVENDEZTET, (ör-v-end-éz-tet) mivelt m.
örvendéttet-tem, —tél, —itt, pár. Orvendettess. Vala-
kit örvendezem gerjeszt, vagyis eszközli, hogy ör-
vendezzen, midőn olyat mond, vagy tessen neki, mi
a kedélyre meglepőleg kedves hatással van. Át
aggodat, vésttSl, remegStjó hírrel, a rabot ttabadtág-
gal megOrvendeitetni. V. ö. ÖRVENDEZ.

ŐRVENDÉZTETÉ8, (ör-v-end-éz-tefres) fin. tt
Orvendéttetés-t, tb. —ék. Eszközlés, midőn valakit
valaki, vagy valami megörvendeztet V. ö. ÖRVEN-
DEZTET.

ÖRVENDÍT, (ör-v-end-ít) áth. m. OrvendU-étt,
pár. —«, htn. —ni, v. —én*. Örvendővé tesz valakit
Az Orvendtí egyszerű, az örvendettet gyakorlatot ér-
telmű, s ebben különböznek egymástól.

ÖRVÉNY, (1), (ör-v-ény) fa. tt örvényt, tb.
—ék, harm. ssr. —e. Sebes mozgású, csiga- vágj
köralaku forgás, melyet különösen a víz, vagy levegő,
illetőleg szél, bizonyos pont körül képez. Továbbá:
azon kerek mélység, melyben a víz ilyképen forog.
A* Örvény besodorja a viten vstó testeket, csónakot.
Az örvényes levegőt köz nyelven forgóstél-ítek mond-
ják, valamint a vízörvényt máskép: forgó-iok. Átv.
erkölcsi ért bonyolódott kedélyi, lelki, erkölcsi álla-
pot, mely bizonyos erőszak által mintegy elsodorta-
tik. Steavedélyeí, bűnök Örvényébe merülni.

Gyöke a köralakot jelentő'őr, törzsöké orv, •
alapfogalom benne a forgás, keringés, tekergés, és
mint ilyenhez rokonok a csagataj írvom (forgás; öt-
vény) ; latin vortex, vorago, vortit; továbbá: gyru*,
gwget; német Wirbel; tót io«r, és wráttii (for-
dítni) stb.

ÖRVÉNY, (2), TISZA—, puszta Heves m.;
helyr. Örvény-be, — ften, — Mtt.

ÖRVÉNY ALAKÚ, (örvény-alakú) őw. mn.
Alakra nézve az örvényhez hasonló, azaz tekervé-
nyes, keringős. A hátgerinet gySrittete Örvény alakú.
A hajót Orvényalaku stélvést elsodorta. V. ö. ÖR-
VÉNY.

ÖRVÉNYDED, (ör-v-ény-ded) mn. tt örvény
ded-ét. L. ÖRVÉNYALAKÚ.

ÖRVÉNYES, (1), (ör-v-ény-és) mn. tt Orvényés-í,
v. —ét, tb. —ék. Örvényt, vagy örvényeket képező,
hol örvények vannak. Örvényét helyek a folyóban.
Örvényes tenger. Továbbá: örvény által kikotort mély-
ségű.

ÖRVÉNYES, (2), faluk Bihar és Szála m.;
helyr. Örvényes-re. —én, —röl.

ÖRVÉNYFÜ, (örvény-ffi) 1. ÖRVÉNYGYÖ-
KÉR, 1).

ÖRVÉNYGYÖKÉR, (örvény-gyökér) öaz. fu.
1) Növényfaj a sertecsékek neméből; szára magái, fö-
lül ágas; csészepikkelyei tojáskerekek, benedtek ; le-
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veiéi szárölelők, tojáskerekek, ránczosak, máskép
növénytani néven: örvénytertecték. (Inula helenium.).
9) Ezen növényfajnak gyökere.

ÖRVÉNYRE, (ör-T-ény-ke) fn. tt örvényké-t.
Állatnövényfaj, meljnek mozgékony, s öszvehuzódó
•setéi Tannak, • midőn kinyúlik, örvényesen mozog.
(Bracbyonua. L.)

ÖRVÉNYLIK, (ör-v-ény-1-ik) személytelen, m.
Srvényl-étt, htn. —em. örrényt képez, örvény gya-
nánt forog, tekerídzik. MéTytégek fStött örvénylik a
vit. Örvénylik a forgottéitól felkapott por. V. ö. ÖR-
VÉNY.

ÖRVÉNYSÉRTECSÉK, (örvény-sérte-esék) ősz.
fa. L. ÖRVÉNYGYÖKÉR, 1).

ÖRVÉNYZIK, (3r-v-ény-éz-ik) személytelen, m.
Krvény**tt, htn. —eni. Örvény alakban forog, teker-
gőzik ; máskép : örvénylik.

ÖRVES, (ör-T-es) mn. tt. ö+vet-t, T. — ét, tb.
—ék. Általán, ömrel, Tagy örvalaku jegygyei ellá-
tott. Orvét eb, komondor. Orvét nyak. Orvét galamb,
lúd, rigó, melyek nyakain a tollak orvét képeznek;
Orvé* kígyó stb.

ÖRVEZ, (ör-T-ez) áth. m. Sroet-tem, —tél,
— itt, pár. —«. Örrrel ellát, orvét köt valamely
állat nyakára. Ebeket, komondorokat örveeni. Átv. ért
valóság helyett, vagy ennek eltakarására bizonyos
kfllszint állít elé, a dolgot mintegy körfilhálózza.
Alattomot tiámdékát, terveit, ctéljait holmi kifogások-
kal, álttinnel Srvesi. V. ö. ORV.

ÖRVÖS; ÖRVÖZ, 1. ÖRVES; ÖRVEZ.
ÖRZSE, női kn. tt Örtsé-t. Erzsébet, vagy

Orssébet szónak kicsinyített módosulata, máskép:
Önti, Értté, Emi, Bűzne, BSzti, BStke, Pere. L. ER-
ZSÉBET.

ÖRZSÉBET, 1) L. ÖRZSE. 2) Puszta Fehér
m.; hr. Óruébet-re, —eh, —röí.

ŐS, gyöke ÖSVÉNY szónak, azonos az alhangu
öt gyökkel OSON szóban. V. ö. ÖSVÉNY.

ŐS, ŐSI stb. L. ŐS, ŐSI stb.
— ŐS, (1), melléknéTképző; 1. —ÁS.
—ŐS, (2), igeképző; L -OS, (2), -ÉS, (2).
ŐSI, (1); ÖSISÉG, 1. ŐSI; ŐSISÉG.
ŐSI, ('2), paszta Veszprém m.; helyr. Ön-be,

—ben, —bM.
ÖSKÜ, falu Veszprém m.; helyr. Ötkü-be,

—ben, —607.
ÖSME; ÖSMÉR; ÖSHÉRET; ÖSMÉRKEDIK

•tb. L. ISME; ISMER; ISMERET stb.
ŐSÖD, falu Hont m.; helyr. ÖtVd-rt, —Ön,

—rSL
ÖSSZE; ÖSSZES ; ÖSSZESÉG stb. stb. Lásd

ÖSZVE; ÖSZVES; ŐSZVESÉG stb.-
ÖSSZHANG; ÖSSZPONTOSÍT stb. L. ŐSZ-

HANG ; ÖSZPONTOSÍT stb. V. ő. ŐSZ.
—ŐST, 1. —ŐST, és T. ö. ÖRÖMEST.

MUP. IU»T MOTÍB. IV. BOT.

OSTOR, l. ESTER.
ÖSTÖRPARÉ, T. —PARAJ, v. — PARÉJ,

(östör-paré, v. — paraj, v. —paréj) ősz. fn. Máskép :
etttrparé. Népies neve a fejér libatoppnak. (Cheno-
podium album. Diószegi, Gönczy).

—Ö8TÜL, 1. —ASTÜL.
Ö8TVE, tájdÍTatosan ám. ettve; 1. ezt
ÖSVÉNY, (ös-vény) fn. tt Stoény-t, tb. —ék,

harm. szr. —e. A székelyeknél: Omeny. Szoros ért.
mint Molnár A. értelmezi, kis út, félút, gyalogút;
továbbá : ásón irányvonal, melyet a járókelő szeke-
rek kerekei vágnak. Mi szerént a mai vaspályákra
alkalmazva, azon sinvasak, melyeken a mozdonyok
kerekei futnak. A fS út, ttekérát mellett elvonuló «t-
vények. A ttántó/SMeket keretitől vágó, vagy elválantó
Stvények. StSlök kusti ötvények. Átv. ért élet Stvénye,
erkSlot Dévénye, blinotök ötvénye, azon irányt fejezi
ki, melyet valaki tetteibea követ

E szónak gyöke a szóképzési hasonlat szerént,
elvonva a vény képzőt, öt, mely valószínűleg egy
azon vastag hangú öt gyökkel, melyből a siető me-
nésre vonatkozó ötön származik, t L a> öt és St oly
•viszonyban állanának egymással, mint az omlik omt,
Omlik Smt igékben az óm és 9m, és így Stvény vastag
hangon annyi, mint otvdny; így tájdivatosan és Ver-
seghynél is öttVrmény ám. ostonnény. E föltevést
onnan is támogathatni, hogy ,ösvény' szóban alapér-
telem a menés, és Molnár A. szerént jelent megyét
is, melynek gyöke megy. Képzésre leghasonlóbbak
hozzá: Icösxvény, fötvény, potvány. Törökfii: i* ám.
ösvény ; lábnyom. (Fuszsteig; Fusztapfe).

ŐSZ, gyök, melyből Sttve, ötzvee, ifttoetég, és
származékaik erednek, melyek alapértelméből azt
lehet kivonni, hogy az ü«* valami együvé gyűlt, egy
tömegben, seregben levő sokaságot, többséget jelen-
tett Némely újonnan alkotott szókban ösavetétel
alakjában is eléfordul; amidőn nevek előtt ám. Sa-
vét, és igék előtt ám. ötzve; ilyen szók: tfwátíam,
8»fogalom, östhang, SsttterU, Stfpontottí, önpotitotul
stb. melyeket két ««-vel irni nem szükséges; de
nincs is oka, mert az utóbbi M már az Sttoe szóban
levő v-nek áthasonlásából létesült; ötaeeállam, Sttve-
hang pedig helytelen volna. Megfordítva «s&y honnan
ttb', ttíiueí, ttövelkesik, ttSvettég, melyek szintén több
egyneműek együvé köttetésére vonatkoznak. Mennyi-
ben az Ots, ösxvetég szorosb egyesülést jelentenek,
rokonaik a t*ög, két vonalnak együvé szorulása, és
a tsitk, melynek szélei egymáshoz közelednek. Ha e
szót hangszervileg elemezzük, és azt teszszük fel,
hogy a magyar a többségnek együvé kapcsolását ré-
szint öszvegömbölyödő ajak közöl kinyomuló tf hang-
gal akarta utánozni és kifejezni; úgy alaphangban
rokonok hozzá: tSm, temérdek, tömör, topik, töpörö-
dik, két és kot," részint az tz hangban is a ,sok' értel-
mét találjuk, mit matat a magyar ,asám' és német
tammt, tutammen stb. szók is. V. ö. ÖSZVE. A*
öttve származékban a ve képző ug/anax, ami az

l egyU-ve szóban; alhangon —va, pl. ho-va, eredetileg
7'
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az o, e matató szócskák. Kinizgy Pálné iraakőnyvé-
ben eléjön n toldalékkal: Smen.

Ö8ZÁLLAM, (Ssz-állam) ősz fa. Valamely
illám, minden részeivel, vagyis tartományaira!
együttvéve. A magyar öszállam magában foglalja
a szoros értelemben vett Magyarontagon kivfil,
Erdély-, Horváth-, Szlavonországot, a magyar ten-
gerpartot, a katonai végvidékeket.

ÖSZB1RODALOM, (ön-birodalom) 1. ŐSZ-
ÁLLAM.

ÖSZFOGALOM, (Bú-fogalom) ősz. fn. Több,
vagy minden fogalom együttvéve.

Ö8ZHANG, öez. fn. 1) A zenészét s énekmü-
vészetben több hangnak bizonyos arányú viszonya
egymáshoz, melynél fogva az érzékekre többé-ke-
vésbé kellemesen hatnak, s az illető művészet sza-
bályaival megegyeznek. Különbözik az VfthangwU,
mely több öszhangot foglal magában, s mely idegen
nyelven: harmónia, az önhang pedig csak Accord ;
de a ,hangzat' magában szintén megfelel az ,Accord'
szónak. V. ö. HANGZAT. 2) Átv. ért eszmék, isme-
retek, elmemfivek, szépmfivek tulajdonsága, mely-
nél fogva a maguk nemében kellő egészet képeznek,
öszveillenek. Ezen értelemben megfelel a* idegen
,harmonia' szónak.

ÖSZHANGOS, (ősz-hangos) ősz. mn. Minek
hangjai a bangmüvészet, illetőleg zenészét szabályai
szerént öszveillő viszonyban vannak egymással. Ott-
hangot Imrének, fene. V. ö. ÖSZHANG.

ÖSZHANGÚ, v. —HANGÚ, (ösz-hangil) lásd
ÖSZHANGOS.

Ö8ZHANGÚLAG, v. —HANGULAG, (ősz-
hangiilag) ősz. ih. Hangokra vonatkozva, a hangmüvé-
szet, illetőleg zenészét szabályaival egyezőleg. Ön-
hangvlag nóló tenetterek. Önhangvlag éneklS nép.
Átv. ért egyetértőleg, köz szavazattal, egyhangúlag.
Ötthangvlag mtgegyetiti valamiben.

ÖSZHANGZÁS, (ősz-hangzás) ősz. fn. Állapot,
midőn zenei vagy énekhangok, s átv. ért. a gondola-
tok, cselekvények stb. egymáshoz kellő arányban
állanak, egymással teljesen megegyeznek.

Ö8ZHANGZAT, (ősz-hangzat) ősz. fn. t) Több
őszhangból álló zenemű, vagy ének. V. ö. ÖSZHANG.
2) Átv. ért. a szép s általán szellemi müveknek az
illető szabályokkal valóságos megegyezése; különö-
sen, midőn alkotó részeik kellő arányban viszonyul-
nak egymással; ezen átv. ért. egyezik .öszhang*
szóval.

ÖSZHANGZÓ, (ősz-hangzó) ősz. mn. Több
bangszervek, vagy hangszerek, illetőleg hangok,
melyek egymással kellő arányban szólanak. Át énék-
ISk ttótatjai-, a hegedű húrjai-, a tenekar hangtereinek
mindig Otthangzóknak kell lenni. Átv. ért. egymással
teljesen megegyező. A ttabályokkal ötthangtó tevé-
kenyttg. „Hiányzik az öszhangzó értelem." Madách
Imre.

Ö8ZHANGZÓLAG, (osz-hangzólag) ősz. ih.
Egymással őszhangsásban. V. ö. ÖSZHANGZÓ.

ÖSZHANGZÓSÁG, (ősz-hangzóság) ősz. fn.
össhangzó minőség, vagy állapot

ÖSZLET, (ősz-let) fn. tt Otdet-ét. L. ÖSZVEG.
ÖSZLETÉZ, (öss-let-éz) áth. m. Vtalrttt-tom,

-léi, —ett. L. ÖSZVEGEZ; Ö8ZVEAD.
ÖSZNEV, (ősz-név) L GYÜNÉV.
ŐSZÖD, falu Somogy m.; helyr. ÖaSd-re,

-««, — rfií.
ÖSZÖDFALVA, fala Ugocsa m.; belyr. —fal-

vd-ra, —n, —r<5L
ÖSZPONT08ÍT, v. —PONTOSÍT, (öw-pon-

tosft) ősz. áth. Egy pontba öszvehúz vagy von, köz-
pontosít (Concentriren).

ÖSZPONTOSÍTÁS, v. —PONTOSÍTÁS, (ősz-
pontosítás) ősz. fn. Egy pontba öszvehúzás vagy
vonás, központosítás. (Concentrirnng).

Ö8ZPONTOSÓL, v. —PONTOSUL, (ösz-pon-
tosúl) ősz. önh. Egy pontban egyesül.

ÖSZSZE; ÖSZ8ZEAD ; ÖSZSZEAKGAT, stb.
stb. L. ÖSZVE; ŐSZ VE AD; ÖSZVEAKGAT stb. stb.

ÖSZSZEG, 1. ÖSZVEG.
ÖSZSZES; ÖSZSZESEN; ÖSZSZESÉG, L

ÖSZVES;ÖSZVESEN, stb.
ÖSZSZÓ, (ősz-szó) ősz. fn. Általán két, vagy

több egyszerű szóból öszvetett szó, pl. hámét = Aw-
vét, éjfélkor = éj-fél-kor, Ubujjkegy = Ub-ujj-kegy.

ÖSZSZERU, v. —SZERŰ, (ősz-szerű) öez. mn.
Az idegen ,concret* magyarítására némelyek által
használt szó, amely t i. olyan fogalomról értetik,
mely a tapasztalásban valósággal, minden jegyáréi
öszvefoglalva elé fordul; ellentétben az elvont foga-
lommal. Máskép: Sstvelet.

ÖSZSZERÜSÉG, v. —SZERŰSÉG, (ÖM-ezerü-
ség) ősz. fn. Öszszerü állapot, vagy tulajdonság. V.
ö. ÖSZSZERÜ.

ÖSZTÖKE, (üz-dög e, azaz üzdőgő, tájejtéarcl:
iisztoke) fn. tt. StttSké-t. Széles ért hegyes bot, vagy
karóféle eszköz, szúrásra, szurkálásra való, honnan
ötztSke'lni ám. szarkáivá menésre, mozgásra, cselek-
vésre nógatni, ingerelni. Szorosb ért. szántók esz-
köze, kajla nyelii bot, végén hegyes vassal, melylyel
a szántó a csoroszla és szántóvas elől a gazt elpisz-
kálja, és a kormánydeszkához tapadt főidet letisztítja,
s néha-néha a lassú ökröt is bőködi. Átv. ért. etff-
sebbnemü inger, erőszak, mely cselekvésre fiz, hajt,
honnan a közmondás: Vtneddmet az VtttSke elit*
rugoldotni.

E szóban két alapfogalmat találunk, egyik ás
iizés, nógatás, sürgetés, másik az illető eszköznek
szaró bökő alakja, tulajdonsága. Az elsőre nésve
megegyeznek vele az ött/ön, SatönSt, s bangvéltos-
tatva a> ütskölöl, és közős gyökük az erősen nógató,
üt, melyből lett U*dSg, tttdSgd; UtdSgS, VtdVye, e*r
(Skt, SttlSke, azaz: üzésre való hegyes eszköz Tagyia
bot; az ilttkötöl átvetett szó az UntSköl, UtdSgöl eredeti-
ből. Tájdivatosan: enteke is (Szabó Dávid). A be-
gyesség fogalmára nézve rokon hozzá: öttttrlt, ás
Őrségben: VtttVlU, néhntt: ttdrró, tntoní, mely hegye*
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karókkal, illetőleg fa vagy más szegekkel ellátott
különféle készületeket jelent Idegen nyelvekben
rokonok hozzá a szanszkrit ttok (steckeu, stoszen), a
német ttechen, íitaehel, ttecken stb.

ÖSZTÖKÉL, (ÖMtöke-el) áth. m. ötttökél-t.
Tnlajd. ért. ösztökeféle eszközzel szurkai, sürget,
hajt. Átv. erkölcsi erővel nógat, ingerel, buzdít Táj-
divatosán : Sutokéi, etttekél, vatíkil. V. ö. ÖSZTÖKE.

ÖSZTÖKÉLÉS, (ösztöke-el-és) fn. tt övíticé-
lét-t, tb. —ék, barna. szr. —«. Cselekvés, mely által
valamit, vagy valakit ösztökélünk; szarkáló nóga-
tás, üzés, toszkolás.

ÖSZTÖN, (tiz-tön, vagyis Uz-d-ő, üz-d-ön) fn.
tt ötttön-t, tb. — ők, hara. szr. —e. Általában in-
gerlő valami, mely az embert, vagy állatot a termé-
szetnél fogva akaratán kívül indítja, vonja. Különösen
1) Külsőleg ingerlő eszköz, mely az embert, vagy
oktalan állatot mozgásra nógatja, buzdítja. Östtiin
ellen rugoldotni.

„Mit ér ragoldozui mondám, ösztön ellen?"
Zrínyi.

Ilyen eszköz különösen az ösztöke, miért Molnár A.
értelmezése szerént: stimulus, és buceutrum. 2) Bei-
érzéki inger. Termettet Stttöne ,• tetti ösztön; nemi
ötttön; állati ötttön. 3) Szélesb átv. ért mindenne-
mű erkölcsi inger, buzdítás. Tanulási öntőn. Néme-
tebb ötttVntöl indíttatva tenni valamit.

Alapértelménél fogva gyöke az erős nógatást
jelentő Se. Egyezik vele a szláv oszten, és a szigonyt
jelentő szerb otstoa. V. ö. ÖSZTÖKE.

ÖSZTÖNDÍJ, (ösztön-díj) ősz. fn. Általán díj,
melyet azért adnak valakinek, hogy szorgalomra,
iparra ébreszszék, illetőleg jutalmazzák; különösen
ily díj az intézetek növendékeinek számára, vagy
azokéra, kik valamely hatóságnál, vagy testületnél
mint annak jövendő tagjai képezik magukat

ÖSZTÖNDÍJAS, (ösztön-díjas) ősz. mű. Ki
ösztönd(jat kap. Ösztöndíjas tanulók, gyakornokok. V.
ö. ÖSZTÖNDÍJ.

ÖSZTÖNÖS, (ösztön-ös) mn. tt. ötfOfnöt-t, v.
—ét, tb. —ék. l) Szuróféle eszközzel ellátott ÖtttS-
nlft bot. 2) Akit, vagy amit ösztönözni kell, hogy
valamit tegyen, tunya, lassú. Az igás baromra vo-
natkozva máskép: hajtót.

ÖSZTÖNÖZ, (ösztön-őz) áth. m. Vtstönöa-tcm,
—tél, —ott, pár. —t. Erkölcsi ért valamire nógat,
buzdít; különféle erkölcsi eszközök által tevésre, ipar-
kodátra ingerel. Dicsérettel, jutalommal ötttüuSmi a
tanulókat. A becttOetoágy ösztönön őt. V. ö. ÖSZ-
TÖN.

ÖSZTÖNÖZÉS, (ösztön-őz-és) fn. tt ötttönö-
sé+t, tb. —ék, ham. szr. —e. Cselekvés, mely által
valakit ösztönöznek, tevékenységre nógatnak, buz-
dítanak. V. ö. ÖSZTÖNÖZ.

ÖSZTÖN8ZEBÜ, v. —8ZEBÜ, (ösztön-szerű)
ö«z. mn. A természeti ösztönnek hódoló, az ösztönt
követő. ÖtttöntxtrU ctelekvét, működi*.

ÖSZTÖNSZERÜLEG, v. SZERÜLEQ, (ösztön-
szerüleg) ősz. ih. A természeti ösztönnek hódolva, az
ösztönt követve.

ÖSZTÖNZ 1. ÖSZTÖNÖZ.
ÖSZTÖNZÉS, L ÖSZTÖNÖZÉS.
ÖSZTÖR, fn. tt. östlör-t, tb. —ők. Lásd ŐSZ-

TÖRÜ.
ÖSZTÖRHAJ, ÖSZTÖRHÉJ, l.ESZTERHA, v.

ESZTERHAJ.
ÖSZTÖRJE, fn. tt. ötztöiyé-í. L. ÖSZTÖRÜ.
OSZTÖRÜ, fű. tt. ötztörü-t. Máskép: öntör,

StttSiye, eateró, etzterú. Örségben: ötttöltí. Elemzé-
sére nézve 1. ÖSZTÖKE és ESZTERO. Értelmére
nézve jelent általán hegyes karókkal, fa vagy más
fogakkal, szegekkel ellátón különféle akasztó készü-
leteket Innen Arany Jánosnál:

„Nőm tudom, Odinnak asztalához ül-e,
Kit felakasztottak magas öaztöriire."

Arany. (Buda halála).
Ilyenek különösen a) a mészárosok ösztörüje, azaz:
fogas állványa, melyre a feltagolt húst akgatják; b)
a majorosnők ösztörüje, melyre az üres köcsögöket
szúrják; c) a madarászok ösztörüje, ágas póznája,
melyre a lépveszszö'ket rakják, vagy Szabó D. sze-
rént ágas-bogas fa, mely lábtó helyett szolgál; d)
a tímárok ösztörüje, melyen a bőröket kifeszítik, és
szárítják; e) a folyóvizeket gátló ösztörü, hegyes
czölöpökből csinált gát; ámbár ez utósóra nézve
azt is gyaníthatni, hogy öszvetett szó, s ám. ibs-
íerő, öttterelö, mivel az áradozó vizet Sttvetereli, s
ez alapfogalomnál fogva rokon volna hozzá: etzt-
renga, juhokat öszvezáró korlátfák, a magyarból ele-
mezve om-terengö, t i. több tájszokás szerént az öt*,
Vttve így is ejtetík: est, éttve, étttte. f) A régieknél,
pl. a Debreczeni Legendáskönyvben több helyütt is
ám. kínpad, g) Göcsejben östt&lü ám. tám- v, gyámfit.

ÖSZTÖVÉR, (ösz-tövér, azaz: ösz-töpér) ősz.
mű. tt ötttövér-t, tb. —ék. Szoros ért mondják bús-
ról, mely sovány, melynek zsirosa nincsen; továbbá
állatról, mennyiben sovány, vékony húsa van: ellen-
téte: köoér, hisott, stiros. Stegény hántol ötttövér t*a-
Ionná. Östtöoér, lúd, ökör, konc*. Átv. ért ötttövér
alku, mely kevés hasznot bajt Jobb ás öttíöoér alku,
mint a bírónak kövér végtéte. (Km.).

Minthogy az ösztövér ellentétben a kövérrel,
hízottal oly húst jelent, melynek rostjai öszveasztak,
Öszvetöpörödtek: innen legvalószínűbb, hogy öszvetett
szó az ön és töpér alkatrészekből, s ám. ött-töpS,
öszveUSpö; t L töpér, mint igéből képzett szó hasonló

f oh/ár, fotdár, sugár, hajttár, tölttér stb. azokhoz,
ttogy a p és v, mint rokon ajakhangok egymással
fölcseréltetnek, a nyelvekben általán elég példa van rá.

ÖSZTÖVÉRÉDIK, (ösz-tövér-édik) ősz. k. m.
ömtövéred-tem, —tél, —éti. Ösztövórré leszen, sóvá-
nyodík; rostjai öszvezsogorodnak, zsírja, kövérsége
elfogy. V. ö. ÖSZTÖVÉR.

Ö8ZTÖVÉREN, (ösz-tövéren) ősz. ih. Ötztöver
állapotban, sovány hassal.

77*



1223 Ö8ZTÖVÉBÍT— ŐSZVEAD ÖSZVEADAS—Ö8ZVEÁLL 1J24

ÖSZTÖVÉBÍT.ÖSZTÖ VÉRIT, (ös«-tövérít) öu.
áth. m. 6»tí»vértí-étt, pár. —t, htn. —ni. v. — en».
Ösztövérré tesz, azaz: soványít, zsírjától, kövérsé-
gétől megfoszt V. ő. Ő8ZTÖVÉR.

ÖSZTÖVERÍTÉS, ÖSZTÖVÉRITÉS (ösz-tövé-
rités) fő. tt ötttOvértíét-t, tb. — ét. Ösztővérségétöl
megfosztás.

ÖSZTÖVÉRSÉG, (ösz-tövérség) ősz. fn. tt.
iftttövértég-e't, harm. szr. —e. Ösztövér állapot, vagy
tulajdonság, soványság. Át ötttöoirtég egétztcgetebb
mint a nagy kövértég. V. ő. ÖSZTÖVÉR.

ÖSZVE, (ösz-ve) igehatároló, illetőleg igekötő.
11) Együvé, egy seregbe, egy tömegbe, egy helyre.
ÖitoetaláHcotni valakivel. Östvegytíltti a teremheti.
Peruét ottvegyüjteni. 2) Bizonyos sokaságnak, mennyi-
ségnek részeit mind együtt véve. Ötmieadni a ttámo-
kat. Ötzveii-ni át ország lakottöt. Ugyan ily értelme
van ezen öszvetételben: mindottve. Különösen ám.
egészen. Otzvtjdmi a várott, egészen bejárni, .egy
részét sem hagyván el. Ösive/öl a h«t. (Jnzvehidegstik
a tette. Öttveimi az ívet, egészen beírni. Öttoekarctolni
ae aizlaU, falat. 3) Közel, szoros viszonyba, szövet-
ségbe. Öttveállani bitonyot terv kivitelére. Öttvero/en-
ni, Stevebettélni, Sttvebujiii. Öttvetterkettteni, oteve-
ragatttani, otsveálUtani holmit. V. ö. ŐSZ. Ellenté-
tei : tíét, tterte, tétova, kUlün, részint, nem egétten.

A régieknél legtöbbször .együtt' jelentése van,
pl. a Müncheni codeiben: velük ötévé, S fiaival öttve,
át erodiánutokkal Ottóé, ám. együtt, egyesülve. Ide
tartozik a mai: mindötsve. Továbbá Kinizsy Pálné
imakönyvében előfordul n toldalékkal Oteven is:
„Barátimmal, ét> ellenségimmel ősz ven." E szót így
is Írják : Ottze, de elemzés szerént Ottóé lévén s a v
áthasonulván, némelyek szerént helyesebb volna, ösz-
sze, mint; nettttel netttté, e helyett: nettvei nettvé ;
azonban nem tagadhatni, hogy a va- ve végzet csak
képző lévén, ez a tönszsel Korosabban is öszveforr-
hat A latinban, midőn az öttve bizonyos egyesült
többségre vonatkozik, megfelel neki a rimul és tűm-
ma, melyekkel gyökben rokonok a szanszkrit sta-
"*&» (együtt), a német tammt, mtamme*, tammeln,
é« a déli szláv ttaw, ttwe.

ŐSZVEAD, (öszve-ad) ősz. áth. Általán két,
vagy több külön tárgyat bizonyos egységgé képez,
együvé hoz, tesz, kőt, stb. Különösen: 1) Szám és
mennyiségtan! ért. külön-külön számokat, mennyisé-
geket bizonyos szabályok sxerént egy egészszé alkot,
melyhez képest amazok részek, pl. midőn ötöt és
tizet őszveadnnk, az egész lenen tizenöt, melynek
öszveadott részei öt és tíz. 2) Akármiféle okból vagy
czélra valamit többed magával egy köz tömegbe tesz,
fizet, nyújt, ajándékoz stb. A ftegények ttdmdra péntt
adm Vttve. A* ifjak bőt mulattágra éter forintot adtak
0M»«. 8) Jegyeseket szokott szertartással, ünnepélye-
sen öszveköt, megesket Vén embert ifjú ledöynyal
Ofsveadni. A pap nem adta őket Vtitve, etak Ayy élnek
egyUtt.

ÖSZVEADÁS, (ösrve-adá.) ősz. fn. Cselekvés,
mely által külön tárgyakat öszveadnak. 1) Számtaai
mennyiségi öszveadás. 2) Bizonyos értékű jószágnak,
lénznek egy tömegbe való öszvetevése. 3) Házaspá-
rok esketése. V. ö. ŐSZVEAD.

ÖSZVEADOGÁL, (Sszve-adogál) ösü. gyak. áth.
Folytonosan, többször adva bizonyos mennyiséget
egy tömegbe gyűjt Ás elégettek uámára a vagyono-
sabbak péntt, gabonát, ruhákat adogáUak Sttve.

ÖSZVEAGGAT 1. Ö9ZVEAKOAT.
ŐSZ VE AKAD, (öszve-akad) ősz. önh. 1) Mt>z-

gás, menésközben egy más testtel ütközésbe jön, pl.
íét ellenkező irányban haladó szekér tengelye. 2)
Valakivel véletlenül találkozik. Öuveakadni valaki-
vel át úton. Jó, hogy Ostveakadtam veled, mondani
valóm van. Óvakodjál, hogy tSbbé Snve ne akadj velem.

ÖSZVEAKASZT, (öszve-akaszt) ősz. áth. 1)
Külön levő, egymástól elvált, elszakadt stb. testeket,
vagy részeket bizonyos eszköz által egymáshoz fűz,
tűz, köt, csatol, kapcsol, stb. A meglőtt madarakat
trineggel ottveakantani. A* elrepedt ruhát Ottveakatt-
tani. 2) Két külön irányban mozgó testet öszvefitköz-
tet A kocsitengelyt mát kocti tengelyével Sttveakatt-
tani.

ÖSZVEAKASZTAL, (öszve-akasztal) ősz. áth.
Az illető cselekvésnek valamivel több gyakorlatát
fejezi ki. mint az fctveakastl, e tulajdonkép ám. ösz-
veakgat. Tudniillik az okosít és akatztal között oly
különbségű értelemárnyéklat van, mint a magatft és
magasztal, vigattt és vigatttal, nyugottt és nyugosztal,
engettt és engesttel között.

ÖSZVEAKGAT, (öscve-akgat) ősz. gyak. áth.
Több külön egymástól független testeket bizonyos
esközzel csak úgy nagyjában együvé fűz, köt, varr,
kapcsol, stb. Gombostűvel öttoeakgatni a* elrepedt
ruhát. Varrat előtt Sttveakgatni a kútabott vásznat,
potztót. A meglőtt madarakat trineggel Ottveakgatni.

ÖSZVEAKLAL, (össve-aklál) ősz. áth. Bizo-
nyos gúnyt, és kicainylést rejtő értelemben ám. va-
lamit imígy-amúgy, nagyjában, nagyokat öltve Sezve-
akgat, Őszvevarr, mint az ügyetlen, vagy sietve dol-
gozó varrók, szabók, foltozok tesznek. TájszokáaiUg:
ötrveabdál, öttvebakgat, férctel. V. ö. AKLÁL.

ÖSZVEALKALMAZ, (őszve-alkalmaz) 5as. álk.
Különféle idomú holmikét úgy alakít, módosít, hogy
egymással öszveilljenek, hogy bizonyos czélra alkal-
masakká legyenek. Ötaxalkalmami át ó divat* *•**•-
darabokat át új divatuakkal. EnkOtöket, trtrttémekat,
gépeket VtwvealJcalmafm.

ÖSZVEÁLL, (öszve-áll) ősz. önh. 1) Többed
magával egy csoportba áll, gyülekezik. Eigy körbe
otfoeáUtak, ét tanáotkottak. 2) Bizonyos ozélból egjr
testületet képezve többen egyesülnek. Ama wtjy
terv kivitelére uUktéget, hogy Otten ota>eájfrat*k.
Álfrmlc öttve, hogy át irodalmat tUmetdtímle. ft) Atr.
ért valamely híg, folyó testnek részei mereven; •*-
lárd tömeggé alakulnak. ÖttveáU a tej, nitfa beouV
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j4k, midőn megalszik. Öttoeátt a kocsonyáié, a meg-
fagyott tár, stb.

ÖSZVEÁLLÍT, v. —ÁLLÍT, (öszve-állít) ősz.
áth. 1) Többeket egy tömegbe, seregbe, csoportba,
rendbe állít Háromsorosán, csapatonként, onlopokba,
ottveáUtíama katonákat. A tanulókat osztályonként
OttotáUÜam. 9) Törvényes ért a feleket, vagy bün-
tánakat szembesíti. 3) Atv. ért különféle dolgokat
úgy szerkeszt öszve, hogy bizonyos egészet, egységet
képezzenek. ÖtxoeáttUani a háttetíSt. Bitonyos itmére-
teket, történeti álatokat rendszeresen östveátttíani.

ÖSZVEÁLLÍTÁ8, v. —ÁLLÍTÁS, (őszve-állí-
tás) ön. fn. Cselekvés, mely által őszveállítunk vala-
kiket, vagy valamiket. Seregek öttveáUtíása. Btmtár-
sak, felek OttveáUítáta. Óépek, födélfák Ottveáütíáta.
V. ö. Ö8ZVEALLÍT.

Ö8ZVEÁLMODIK, (öszve-álmodik) alakjára
ősi. k. hanem ezen öszvetételben áthatólag divatos.
Sokat, sokfélét, mindent önveálmodm, ain. általában
sok mindenféle zavart képet látni, sok mindenféle
képpel tépelödni.

Ő8ZVEAPRÍT, v. —APRÍT, (öseve-aprít) ősz.
átb. Bizonyos testet apró részekre metél, vagdal.
Barmok stámára ottveaprOani a Malmát, burgonyát,
répát. Különösen, többféle testeket apró részekre
vágva kever öszve. A kenyeret ét kúsl Sttoeaprítam a
levetbe. TVkOt dinnyehéjjal üstveaprtíva adni a ditt-
nóknak.

ÖSZVEÁRKOL, (öszve-árkol) ősz. fn. Árokkal
öscveköt A tavakat lecsapolás végett a legközelebbi
folyóval SttveárkoM.

ÖSZVEASZALÓDIK, (öszve-aszalódik) ősz.
belsz. Aszalás által öszvetöpörödik, zsugorodik. Ssé-
lesb ért akármily melegség, pl. napsugár által meg-
töpik, nedvei kiröpttlnek, s szűkebb teríméjQ leszen.
Mondatik növényi és állati testekről. V. ö. ASZAL.

ŐSZVEASZ1K, (öszve-aszik) ősz. k. Növényi,
vagy állati nedvei, nyirkai elfogyván öszvetöpik,
öwvesisirad. Különösen állati, s emberi testre vonat-
kozva, elsoványodik, bőre össveránczosodik.

ÖSZVEATYAFI80DIK,(őszve-atyafisodik) ösa.
k. Idegen családdal, nemzetséggel atyafiságba lép,
öczvesógorosodik. Szélesb ért. öezrebarátkozik, bizo-
dalmas viszonyt köt valakivel, mennyiben t i. az
atyafi népnyelven némi rokon érzetet kifejező csitn,
mi szerént, kik egymást atyafinak czimeiik, erkölcsi-
leg öszveatyafisodtak.

Ö8ZVEÁZIK, (őszve-ázik) ősz. k. Mondják oly
testről, melyet a nedvesség egészen áltálján, külö-
nösen melyet az eső loncsossá tett

„öszveazott minden teste lelke,
Hogy facsarni hétszer meg lehetne."

Bemete Péter, Czuczortól.

Ö8ZVEBAGGAT, v. helyesebben: —BAK-
OAT (dszve-bakgat) 1. Ö8ZVEAKLÁL.

Ö8ZVEBARÁTKOZIK, (östve-barátkozik) őse.
k. Valakivel baráti viszonyba lép. A rokon lelkek ha.

mar öttoebarátkotnak. Szélesb ért. nyájas társalgásra
szövetkezik, birodalma* ismeretséget köt Az utattár-
tak egymáttal Ottoebarátkotnak. Mogorva emberrel
nehét Ottuebarátkosni.

ÖSZVÉBB (ösz-ve-ebb) az .öszve' igehatározó
másod foka, mint Savébbhútni, Stzvébbforrni.

ÖSZVEBÉKÉL, (ÖBEve-békél) ősz. önh. 1. ŐSZ-
VEBÉKÜL.

ÖSZVEBÉKÉLTET, (öszve-bckéltet) ősz. mi-
velt. 1. Ö8ZVEBÉKÜLTET.

ŐSZVEBÉKÜL, v. — BÉKÜL, (öszve-békttl)
ősz. önh. Kik egymással haragban, gyttlölségben,
ellenségeskedésben stb. voltak, kölcsönös kiengesxte-
lődéa után ismét békére lépnek. A perlekedő felek,
otaládok, meghatonlott fejedelmek, nemzetek, oruágok
öttvebeTcltl*ek.

ÖSZVEBÉKÜLÉ8, v. — BÉKÜLÉS, (öszve-
békttlés) ősz. fn. Viszonyos kiengesztelődési cselek-
vés, vagy állapot, midőn az ellenséges felek egymás-
sal békére lépnek, békét kötnek.

ÖSZVEBÉKÜLHETETLEiN , v. —BÉKÜL-
HETLEN, (öszve-békulhet[et]len) ö»z. mn. Felekről
mondjuk, kik az egymás elleni haragot, gyUlölséget
le nem vetkőzhetik.

ÖSZVEBÉKÜLTET, (öszve-békültet) ősz. mi-
velt Eszközli, hogy az ellenséges, haragos, perleke-
dő felek egymással békére lépjenek. ÖttoebékUltetni
a* egymással harctoló fejedelmeket. A* egymást Uldötö,
gyűlölő tettvéreket, hátattártakat öttvebékUltetni.

Ö8ZVEBÉN6ÉSZ (öszve-béngész) öcz. áth. A
szedés, szüretelés, aratás után elmaradozott gyümöl-
csöket, bázafejeket stb. őszvekeresgéli, szedegeti. A
tsUretelSk után egy kőtár szőlőt ét stSISttemet Sstve-
bengéttett. Átv. ért mások szellemi müveiből holmi
ismereteket gyűjtöget öszve. Jeles írókból válogatott
mondatokat Sttvebengétmi.

ÖSZVEBÉRZENKÉDIK, (öszve-bérzenkédik)
ősz. k. Valakivel viszonyosán berzenkedve szembe-
száll, öszvevesz; perbe keveredik. Mondják különösen
ebekről, macskákról stb.

ÖSZVEBERZESKÉDIK, (öszve-berzeskédik) 1.
ÖSZVEBÉRZENKÉDIK.

ÖSZVEBESZÉL, (öszve-besztíl) ősz. önh. 1)
Bizonyos távolságról, vagy a nagy tömegből kiválva
beszél valakivel. A nemlcött lakók át ablakból öttve-
bettünek. 2) Valami iránt viszonyos tanácskozás,
beszélgetés által egyetértésre határozza el magát
másod, vagy többed magával. A napttámotok öttve-
bettéltek, hogy a lestáUUoU díjért nem dolgoznak. 3)
Beszélve különféle dolgokat öszvehord, öszvezavar.
Sót bolondot, ottobatágot OtmebettéU.

ÖSZVEBE8ZÉLÉS, (őszve-beszélés) ősz. fa.
Értekezés, tanácskozás által véghez vitt egyetértés
bizonyos tettnek eszközlése végett; különösen, midőn
és némi titkolódzással történik.
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ÖSZVEBOCSÁT, (öszve-bocsát) ősz. fn. Meg-
engedi, meghagyja, hogy a külön válautott embe-
rek, vagy állatok együvé mehessenek, egymással lehes-
Bcuek. Otsveboctátani a foglyokat. Párotodá* végett a
Mm állatokat a nőstényekkel Stsoeboctátani. Viadaljá-
tékban a bikákat oftoeboctátani. V. ö. BOCSÁT.

ÖSZVEBOGOZ, (öszvc-bogoz) ősz. áth. Vala-
mely szálas testet rendetleii kötözgetéa által bogos-
sá, csomóssá tesz. A székelyeknél Ferenczi János
Bzerént két czérna végét öszvekőtí.

ÖSZVEBOJTOZ, (öszve-bojtoz) ősz. áth. Vala-
mely testnek, szövetnek szőrét, szálait őuvekoazálja,
gubanczossá teszL A bogáctok, tütkék otzvebojtották a
komondor nörét. Az eső öttvebojtozsa a kalpagot.

ÖSZVEBOLYHOZ, (öszve-bolyhoz) ősz. áth.
Különösen, rövid szála, barkáju szövetnek fölszinét
öszveviszálja. Ösxvebolyhotni a posztót, kalapot. Ellen-
téte : \enmit. Mondják a megfésült hajról is, midőn
a szél, vagy akármi inas öazvckuszálja. V. ö. BOLYH,
BOLYHOS.

ÖSZVEBONT, (öszve-bout) ősz. áth. Valamely
testnek szálas, rostos részeit rendes helyzetekben
megzavarja, és öszvevisszakevori, öszvekuszálja, pl.
midőn valamely köteléket megoldani akarván azt még
bouyolodottabbá teszi.

ÓSZVEBQJrTÓDlK,(öszve-bontódik) ősz. belsz.
Mondják csomóról, kötelékről, midőn oldás alatt ösz-
vekeveredik.

ÖSZVEBONYOLÍT, v. —BONYOLÍT (öszve-
bonyolít) ősz, áth. 1) Szálas, rostos testet, pl. fona-
lat, madzagot, kendert, köteléket rendetlenül öszve-
kever, keresztül kasul egymásba fűz, minél fogva
azokat egymástól elválasztani nehéz. GombolyÜátkor
öftcibonyolitani a ceérnát. 2) Átv. valamely ügynek
menetelét, baladását bökni nehézségek által akadá-
lyozza, új meg új szövevényekkel behálózza. Külö-
nösen az elmemüvek tárgyait, pl. pereket, tudomá-
nyos kérdéseket, feladatokat, regények meséit rendet-
lenül, öszvezavarva adja elé.

ÖSZVEBONYOLÓD1K, v. -BONYOLÓDIK,
(öszve-bonyolódik, v. bonyolódik) ősz. belsz. 1)
Holmi szálas, rostos testek részei egymással szövevé-
nyesen öszvekevereduck. 2) Átv. ért. valamely ügy, v.
elmemü a vele bánónak készakarata, vagy tudatlan-
sága által rendetlenül öszvezavarodik, s kivitele meg-
nehezedik.

ÖSZVEBORÚL, v. —BÓKUL, (öszve-borúl)
ősz. önh. Egymásra befelé hajlik, egyik tárgy vagy
egyik rész a másikat beburkolja.

ÖSZVEBORZAD, (öezve-borzad) ősz. önh. A
rendkívüli nagy ijedség egész valóját által járja. A
szörnyű csapás hallatára iisivelorzadt. V. ö. BOR-
ZAD.

ÓSZVEBORZAZ, (ö«zve-borzaz) ősz. áth. Szőrös,
hajas, tollas testet öszveknszál, gubanczos, egymásba
kever, zavar. Ottveborsami a hajfUrlöket. A megge-
rebenetett ctöpüt Vnveborsasni. A veszekedő kajtatok
tstvebortazták egymát toílaü.

ÖSZVEBÚ, v. —BÚJ, v. —BÚVföszve-bd
v. —búj, v. —búv) ősz. öiih. L. ÖSZVEBÚIK.

Ö8ZVEBÚIK, v. —BÚJIK, v. —BŰIK, T.
—BÚVIK, (öszve-búik, v. — bújik stb.)ös*. k. Marád,
vagy többed magával valamely rejtekhelyen öuve-
jön, egyesül. Ö«*vebúnak, t egymái latit vígnak búg-
nak, Östvebúnak, mint a tzegeny ember malactai. (Km.).
Különösen, titkos szerelmeskedéa, nemi ősztön kielé-
gítése végett egyesül

ÖSZVEBURKOL, öuve-borkol) ősz. áth. Bur-
kolva beföd, betakar.

ÖSZVEBÜDÖSÍT, v. BÜDÖS1T, (öszve-büdö-
sít) ősz. áth. Minden oldalról, egészen büdössé teái
valamit. Egy ttemernyi péztma a* égett tzobát, ruhatárt
öttvebudotíti. A ditxnóaklok öttvebüdöttíik a vidéket.

ÖSZVEBÜDÖSÖD1K, (öszve-büdösödik) öaz. k.
Minden részében, egészen büdössé vauk. Forró nyár-
ban ötsvebadotSdik az állott W*.

ÖSZVECSAL, (öszve-csal) ősz. áth. 1) Külön-
féle édesgető, kecsegtető, ravasz eszközökkel, és mód-
dal többeket öszvegyüjt. Étekkel, tippal, ctalókánal
Sttvectahti a madarakat, hogy törbt, hálóba jojenek.
ígérettel, pénstel bUntártakat csalni fon*. 2) Hamis,
csaló üzlet, kereskedés által vagyont, pénzt gyűjt.

ÖSZVECSAP, (őszve-csap) ősz. áth. 1) Ceatt*-
uólag öszvefit. Bámtdíábao öttveetapta keteit. 2)
Többeket egy seregbe, nyájba, csordába őszvehiyt-
A falu rideg barmait egy gulyába öttcecsapni. S) Ön-
hatólag, egymással sebes rohanva ütközésbe jön, egy-
bekeveredik. A két ellenfél ötzveetapott. Feje fölött
Vtsvectaptak a hullámok.

ÖSZVECSAPÓDIK, (öszve-csapódik) ősz. bel*z.
Csattanólag egy másikkal öszvefitődik. A hullámok
a zátony, a tttkla, a hajó fölött osxvectapódnak,

ÓSZVECSAPOL, (öszve-csapol) öss. áth. Csap-
pal öszveköt, öszvefoglal. Ösxvecsapolni a padolaí-
gerendákat.

ÖSZVEC8ATOL, (öuve-csatol) ősz. áth. Szoros
ért csatféle eszközzel öszveköt, egybefüz. (fesvecsa-
tolni a mente, szárnyait, a lónerstámokat. Szélesb 4tv.
ért. külön dolgokat, személyeket saoroí viszonyba
hoz egymással. V. ö. CSATOL.

ÖSZVECSATTAN, (össve-csattan) ősz. öah.
1) Két, vagy több tárgy csattanó hangot adva ösare-
ütódik. 2) Szavakkal ösiveperel.

ÖSZVECSAVAB, (öszve-csavar) ősz. fii. Csa-
varva öszvecsugorít, szűkebb térben egyesít, csomóba
teker. Öttveetavarni a papiríveket.

ÖSZVECSAVABOL, (öszve-csavarol) öss. áth.
Csavarféle eszközzel öszveszorít, öszveköt. Két dett-
kát, gerendát Vavectavairplm.

ÖSZVECSÉMPÉLÖDIK, (öszve-csémpélfidik)
ősz. belsz. 1) Egy tömegbe gömbölyödik, öasveoso-
mósodik, pl. a nedves, megázott szőr, az öszveknasmlt
szösz, kender. 2) Átv. ért titkos, nevezetesen forra-
dalmi czélra többed magával szövetkeaik, egyesál,
öszveszÜri a levet Molnár A. szerént: V«s*ees9**pS-
lyifdik.
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Ö9ZVECSÉNGET, (Öszve-csénget) ősz. étb.
Csengette Által többeket öszvehí, bizonyos helyre
iáét. Öttveetengeíni a munkátokat. Miiére líttveottn-
getni a falu Mveít.

Ö8ZVECSERÉL, (öszve-cserél) ősz. Ath. 1)
Csere Utal öszvckever, pl. két szekérből az ökröket,
rágj lovakat. 2) Csere Által bizonyos mennyiségű
vagyont, Arat öszveszerez.

Ö8ZVECSERÉLGET, (öszve-cserélget) ősz.
gyakorító Ath. Több holmit öszvecserél.

ÖSZVEC8IGÁZ , (öszve-csigAz) ősz. Ath. Átv.
ért. kiniAs Által igen meggyötör, megkinoz. BrKt
munka, verés, koplaltatát által öxeveaigásni a barmot.

ÖSZVECSIKLANDOZ, (öszve-csiklandoz) ősz.
Ath. Minden oldalról, igen nagy mértékben megcsik-
landos. Úgy ttnveciiklandozták őt, hogy majd belő
halt. V. ö. CSIKLANDOZ.

ÖSZVECSIKORGAT, (öszve-csikorgat) ősz.
gyak. Ath. EgymAs ntAn többszőr öszvecsikorít. Ö«t-
veetikorgatott fogak. V. ö. ÖSZVECSIKORÍT.

ÖSZVECSIKORÍT, v. — CSIKORIT, (öszve-
csikorít) ősz. Ath. Csikorítva öszveszorít. Fogait fosve-
eitkortínt.

ÖSZVECSINÁL, (őszve-csinAl) ősz. Ath. 1) Kü-
lönálló, de egymAshoz való tárgyakat, dolgokat együ-
vé illeszt, egymáshoz idomít Öitvectinálni a gép re-
neit. Öltözetét tzépen Vttvectinálta. 2) Bizonyos meny-
nyiségfi pénzt valamely czélra öszvegyüjt, öszvesze-
rez. A* égettek némára Otsvectináltunk szán forintot.

ÖSZVEC81RÍZÉL, (öszve-csirízél) ősz. fn. Csi-
rizzel őszveragaszt Öuvecsírízelni a papírdarabokat,
a bSrtgeleteket.

ÖSZVECSÓKOLGAT, (öszve-csókolgat) ősz.
gyak. Ath. Gyakran, és ahol éri, mindenfitt elborítja
csókjaival. Át anya Stzveciókolgatja kedvei gyerme-
kének ttáját, oretáját, nemeit, kactóit.

ÖSZVECSÓKOLKOZIK, (öszve-csókolkozik)
5sz. k. Valakivel viszonyos csókot, vagy csókokat vAlt
A tserelmetek, a* egymáit UdvötlSk, a hű barátok Sít-
vectókolkotatak.

OSZVECSÓKOLÓDZIK, (öszve-csókolódzik) 1.
ÖSZVECSÓKOLKOZIK.

ÖSZVECSOMÓSODIK, (öszve-caomósodik) ősz.
k. Csomók nőnek, fejlődnek rajta, öszvegöngyölödik.
V. K. CSOMÓSODIK.

ÖSZVECSOPORTOZlK,(ö«zve-csoportozik)Ö8z.
k. Többen egy csoportba gyülekeznek, öszvejövén
egy csoportot képeznek. Az égő ház körül Stzvecio-
portomk a nép. V. ö. CSOPORT.

ÖSZVECSÖDÍT, v. — C8ÖDIT, (öszve-csődít)
ősz. Ath. Eszközli, hogy többen vagy sokan csődülve
öszvegyüljenek. V. ö. CSÖDÍT, CSŐDÜL.

Ö8ZVECSŐDÜL, v. — CSŐDŰL, (öszve-csődül)
ősz. önh. Valamely új, meglepő eseményre tolongva,
•ietve, futva őstvegyül. Látódat, forradalom alatt,
ritka látványra Vttvect&Ull a nép. V. ö. CSŐDÜL.

ÖSZVECSÖMPÖLYÖDIK, (öszve-csömpölyö-
dik) ősz. k. L. ÖSZVECSEMPELÖDIK.

ÖSZVEC8UK, (öszve-esnk) ősz. Ath. Többeket
bizonyos kerített helyen, pl. akolban, házban, udvar-
ban, szobában, börtönben együvé berekeszt, bezár.
KUlOnféle rangú foglyokat Vm-ecsukni. V. ö. CSUK.

ÖSZVECSÚNYÍT, v. — CSÜNY1T, (öszve-csn-
nyít) ősz. Ath. Valamit minden oldalról, vagy több
felől csúnyává tesz, nevezetesen, bemocskol, beszeny-
nyez, besároz, stb. Zzirral, olajjal Otsvectúnytíani a
ruhát. Sáros lábakkal SKvecsúnyítani a nobát. Ganaj-
jal, hugygyal Sfsvectúnyitani a hát elejét.

ÖSZVECSÚNYŰL, v. -CSÚNYÜL, (öszve-
csúnyűl) ősz. önh. Szenny, mocsok, piszok, sár, stb.
által több, vagy minden oldalról csúnyává lesz. A
szénnel, iziirokkal, ztirral, olajjal bánók ketei, nihái
S«srec»iínyúlnak. V. ö. C8ÚNYÚL.

ÖSZVECSÚSZ, (öszve-csúsz) ősz. önb. Szoros
ért. földön, vagy más alapon csúszva egymAshoz kö-
zeledik, egymással szoros hely viszonyba jő. A kígyók
a vrrofényre ötsveoútznak. Átv. ért titkos szerelmi
viszonyból, a nemi ösztön kielégítése végett egye-
sül, öszvebúvik.

ÖSZVECZIPÉL, (öszve-czipél) ősz. áth. l) Egy
személy többfélét részenként, egymás után czipelve
együvé hord, gyűjt. Elfáradt, míg annyi búsát ttákot
'ószveczípdt. 2) Többen bizonyos tcrhü tárgyakat
czipelve hordanak öszve. Égéikor a lakók tiíímentet
helyre fazveczipelik ingó vagyonaikat. V. ö. CZIPEL.

ÖSZVEDAGAD, (őszve-dagad) ősz. önh. Több,
vagy minden oldalról, igen nagyon megdagad. Mond-
ják különösen állati testről. A vízkórot ember tette
Stzvedagad.

ÖSZVEDAGASZT, (öszre-dagaszt) ősz. áth
Tésztanemft testet gyúrás által minden oldalról daga
dóvA tesz. A kenyérnek valót teknSben Sttvedagatttani-

ÖSZVEDARABOL, (öszve-darabol) ősz. Ath,
Az egészet darabokra vagdalja, metéli, hasogatja, s
egy halmazzá teszi. Ötzvedarabolni a fatSrxtököt, az
Slfa hasábjait. V. ö. DARAB.

ÖSZVEDOBOL, (öszve-dobol) ősz. áth. Dob
szóval, dobolás által többeket öszvehí, bizonyos hely
re öszvegyttjt Öltvedobolni a* elttéledt, a hátakban
itállátoló katonákat. Arverétre, hirdetésre fozvedobolni
a népet.

Ö8ZVEDOHOLLIK, (őszve-dohollik) ősz. k.
Dohos szagot kap, vagy mint a dohos gabona, liszt
stb. megromlik.

ŐSZVEDOLGOZIK, (öszve-dolgozik) ősz. k.
Másokkal együtt közös czélra működik.

ÖSZVEDOLLIK, (őszve-dollik) ősz. k. A szé-
kelyeknél ám. oravetorhid, torba, vagy torhadt less;
talán ,öszvedohollik' szóból rövidült

Ö8ZVEDÖJT, (öszve-döjt) 1. Ö8ZVEDÖNT.
ÖSZVEDŐL, (öszve-dől) ősz. önh. 1) Valamely

rakott, épített mű, alkotmány részei között az őszve-
tartó erő megtágúl, elromlik, s annak következtében
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lerogy, s egy halommá lessen. FOldrengét, áréit
alatt, régitég miatt OtevedKtuk át épületek. Álgyutífvé- \
fektSl HttvedSlnek a vár falai. 2) Mondják emberről,
vagy ma* állatról, midőn nagy fáradság, vagy gyön-
gülés, ijedség 8tb. miatt leroskad, lerogy. Ijedtében J
össvedMt. SOK Mban nagy teher alatt favédőinek át
igát bántok.

ÖSZVEDÖNT, (őszve-dőnt) ősz. áth. Eszközli,
hogy valamely rakott, épített alkotmány, halmaz
minden részei között az öszvetartó kapcsolat megtá-
guljon, s az egész leroskadjon s rendetlen halmazt
képezzen. Öttvedönteni a falakat, házakat. A szélvétt
SstvedSntStte a kazalokat, antagokat.

ÖSZVEDÖRGÖL, (öszve-dörgöl) ősz. áth. 1)
Két, vagy több testet egymáshoz dörgől. A kajcsos
lábú ember önvedörgVli térdeit. 2) Dőrgölve apró ré-
szekre sodor, tűz, morzsol, tördel. Ujjak kötött Sttve-
dSrgSlni a fóldrSgöt. 3) Több, vagy minden oldalról
dörgölve koptat, becsúnyít A marhák Sstvedth-gülik
a hát oldalát. V. ő. DÖRGŐL.

ÖSZVEDÖRZSÖL, 1. ÖSZVEDÖRGÖL.
ÖSZVEDUG, (öszvedng) ősz. áth. Bizonyos

központ körül, vagy szűk helyen egymáshoz közel
tol, s mintegy titkolódsva, elrejtve oda helyez. Fe-
jeiket ötzvedugták, ét susogtak. Öszvedvgott két ám.
öszvetctt kéz, vagyis átv. ért. részvétlenség. Östredu-
gott kéztel nézni a mát baját. V. ő. DUG.

ÖSZVEDÚL, (dszve-dúl) ősz. áth. Bizonyos
helyet, tért, vidéket rablás, pusztítás által mindené-
ből kifoszt, épületeiben rombolást tesz, azt rendetle-
nül egy be savait halmazzzá teszi. A dtthSt Mentég
Vssvedulta a várott. V. ö. DÚL.

ÖSZVEDÜL, v. —DŰL, (öszve-dül) 1. ÖSZ-
VEDÖL.

ÖSZVEÉG, (öszve-ég) ősz. őnh. Egészen, min-
den részeiben a tíiz martalékává lesz, elég, hamuvá
válik. Egén háta Sttveégett, ttok falai maradtak.

ÖSZVEÉGET, (öszve-éget) ősz. áth. 1) Egészen
eléget, hamuvá tesz. Petién évenként több éter Slfát
Vtzveégetnek. 2) Több oldalról valamely testnek föl-
szinét megpörköli. A tűzoltó keteit, arctát üttveégttlék
a csapkodó lángok.

ÖSZVEEGYEZÉS, (őszve-egyezés) öss. fn. 1)
Véleményi, vagy akarati egység kettő, vagy többek
között. 2) Azon viszonyos megnyugvás bizonyos ügy
fölött, melyet a meghasonlott felek egymás között
kieszköslöttek. 3) Átv. ért többeknek bizonyos mes-
terségi vagy művészeti szabályok szerént való őszre*
illése. A ttok öttveegyezéte a mondatokban. A vertek-
nek rímek iterénti Otfveegyetéte.

ÖSZVEEGYEZIK, (öscve-egyezik) ősz. k. 1)
Bizonyos dologra nézve mással, vagy másokkal egy
véleményben van. Holmi tudományát térdetekben ott-
veegyetni. 2) Társas viszonyban, különösen vágyra,
akaratra nézve mással megfér. Stép, midőn a hátattár-
tak öaveegyttnek. 3) Meghasonlás, feleselés után
viszonyos engedés, értekezés, elégtétel nyomán egy

köz véleményben, akaratban össvejőn. A perét felek
ttiweegyettek. 4) Átv. ért bizonyos szabályok szerént
együvé illik, pl. ösxveegyeznek a versek, midőn rí-
meik hasonlók; a mondatban öszveegyeznek a szók,
midőn az illető nyelvtan, és szókötés szabályai sze-
rént szerkesztvék.

ÖSZVEEGYEZTET, (öszve-egyeztet) ősz, tni-
velt Eszközli, hogy valakik, vagy valamik öszve-
egyezzcnek. 1. ÖSZVEEGYEZIK. A IcWnbötö vélemé-
nyeket, a meghasonloU feleket, a ttokat, verteket lítive-
tgyettetni.

Ö8ZVEELEGYÉDIK, (Őszve-elegyédik) ősz. k.
Többekkel, vagy kfilőnnemttekkel öszvevegyűl, egy tö-
megbe, seregbe keveredik. KépetödOetben mindenféle
emberek Sttveeleyyedntk. A vü öttveeltgyedik a borral,
a tej a kávéval. Tájdivatosan t OttoeUdik.

ÖSZVEELEGYÍT, (öszve-elegyft) ősz. áth. Töb-
beket, vagy különféléket egy tömegbe, csoportba,
vegyít, kever. Szénát italmával, b&aliittet roulitttttl,
ectetet vittel öitveelegytíni. V. ö. ELEGYÍT.

ÖSZVEENYVEZ, (őszve-enyvez) őas. áth. Két,
vagy több darab testet enyvvel öszveragaszt A* atzía-
lot ötfveenyveti a deukalemeteket.

ÖSZVEEPÉZ, (őszve-epéz) ősz. áth. Epével
öszvekever, vegyít, beken, bemocskol.

ÖSZVEÉR, (őszve-ér) ősz. őnh. Két, vagy több
test egymáshoz közeledő irányban bizonyos ponton
találkozik, érintkezik, megilleti egymást A ÜtiOn
helységekből jövő kocsik a városi vámnál Suveértek.
A bfgombolt ruha ítélet öttveérnek. A etomag kSttléké-
nfk végei nem érnek Snve, mert rSvidek.

ÖSZVEERESZT, (öszre-ereszt) ősz. álh. 1}
Külön levő embereket, állatokat őszvemenni enged,
egymással társalogni, illetőleg közlekedni hagy. Át
eltárt foglyokat egykét órára ttuvreremteni. 2) Né-
mely müvek, kivált fából készültek részeit egymávssal
szorosan öszvefűggessti. A gerendákat egymástól, át
ollófákat a gerendákkal, üttvetreMteni.

ÖSZVEESIK, (öszre-esik) ősz. k. 1) Öszvenyo-
módik, részei kiaebb térimét foglalnak eL A tténa-
katlak rákodat után ötzveetnek. 2) Emberről és állatról
szólva ám. tömegéből veszít, megsoványodik, megrin-
czosodik, megöregszik stb. 8) Öszveroskad. 4; Va-
gyonában megfogyatkozik. 6) Időrészre vonatkozva
ám. azonegy időben történik, egy időre esik. A tféna-
kattálát és gabnaaratái néha Oitveeiik,

ÖSZVEESKET, (öszve-esket) ősz. áth. A jegye-
seket kellő szertartással, melynek lényege esketés-
ből áll, őszveadja.

ÖSZVEESKETÉS, (öezve-esketés) ősz. fia. Egy-
házi, vagy polgári szertartás, midőn a hámsjágta
lépő jegyesek ünnepélyes eskütétel által onvea-
datnak.

ÖSZVEESKÜDIK, 1. ÖSZVEE8KÜ8Z1K.
ÖSZVEESKÜDT, (öszve-eskfidt) őst. mn. és

fn. Aki valamely jó vagy rósz czélnak,
kivitelére többed magával eskü által lekötötte



1233 ÖSZVEESKÜ8Z1K—ÖSZVEFEKTET ÖSZVEFÉR—ÖSZVEFOGAD 1234

Különösen oly személy, ki a haza, vagy fejedelem
resztére, romlására többed magával titokban erő-
vetkezett

ÖSZVEESKÜSZIK, (öszve-eskfiszik) ősz. k.
Bizonyos vállalatnak kivitelére többed magával eskü
által, és titkon kötelezi magát. Különösen, a haza,
fejedelem, vagy más személy romlására, vesztére
szövetkezik.

ÖSZVEESKÜVES, (öszve-esküvés) ősz. fa. 1)
Széles ért. közös eskü által tett Ígéret, lekötelezőé,
bizonyos vállalatnak végrehajtására. 2) Szorosb ért.
polgári főbenjáró bűn, melyet azok követnek el, kik
titkon a törvényes fejedelem, vagy haza romlására,
vesztére, elárnlására szövetkeznek, s e szövetséget
ünnepélyes eskü által erősítik.

Ö8ZVEESKÜVŐ, (öszve-esküvő) ősz. mn. Aki
többed magával bizonyos vállalatra, különösen a
haza, vagy törvényes {elsőség vesztére, romlására
titkos eskü által szövetkezik. A vezér ellen öttveeskü-
vö katonák.

ÖSZVEÉSZIK, (öszve-észik) ősz. k. Itt áthatólag
ám. l) Bizonyos mennyiségű eledelt egészen elkölt
Öttveeveít három font húst, egy font kenyeret. 2) Min-
denfélét együvé keverve, nem válogatva eszik. Ttíct-
köt, bogarat Stsveettik.

ÖSZVEFAGGAT, 1. helyesebben: ÖSZVE-
FAKGAT.

ÖSZVEFAGY, (öszve-fagy) ősz. őnh. Fagyasztó
hideg által szilárddá alakúi, öszvegöbörödik, jéggé
válik stb. továbbá: fagy által öszveragad. A nedvet
tettek öttvefagynak, ha kemény hideg van. A túzokok
tollai, aárnyai Ifotvefagytak. V. ö. FAGY.

ÖSZVEFAKGAT, (öszve-fakgat) Ősz. gyak.
áth. Nyomkodva, szorongatva, gyötörve, több, vagy
minden oldalról megkinoz, megpuhít. Különösen,
holmi gyümölcsféléket öszvenyomkod, ujjaival meg-
puhít V. ö. FAKGAT.

ÖSZVEFAEAG, (őszve-farag) ősz. áth. Fara-
gással öszveilleszt; vagy: öszvevagdal.

ÖSZVEFARAGÓD1K, (öszve-faragódik) ősz.
belsz. Átv. öszvefér, öszvesimúl. Nem tudnak öttvefa-
ragódm. (Szabó D.).

ÖSZVEFÁZ1K, (öszre-fázik) ö»z. k. A hideg
egész testét által járja. E vékony ruhában é» hideg szo-
bában öltvefázunk.

ÖSZVEFEKSZIK, (öszve-fekszik) ősz. k. Ket-
ten, vagy többen egymás mellé feküsznek. A dinnek,
malactok át ólban VttvefekUunek. Különösen mondják
féfiról és nőről, midőn nemileg közösülnek.

ÖSZVEFEKTET, (öszve-fektet) ősz. mivelt
Eszközli, vagy meghagyja, megparancsolja, hogy ket-
ten vagy többen egymáshoz feküdjenek. Két gyer-
meket egy ágyba Vttvefektetni. Lakodalom éjén a* új
hátatokat öttvef ektetni. Átv. ért lelketlen tárgyakat
egymás mellé, egymás fölé fekvőlegesen helyez. Dett-
kákat, Mákokat, könyveket öltvefektetni. V. ö. FEK-
TET.

AKAD. MAttT 8ZOTÍB IV. BŐT.

ÖSZVEFÉR, (öszve-fér) ősz. fn. l) Többnek
együtt bizonyos téren elegendő helye van. 2) Társas
viszonyban egygyel, vagy többel megegyezik, zsur-
lódás nélkül együtt él. Két háztártot nehezen fér öltve.
Máskép: megfér.

ÖSZVEFÉBCZÉL, (öszve-férczél) ősz. áth. Úgy
nagyjában, ritka öltéseket téve öszveakgat, öszvetüz
holmi szöveteket, vagy hasonféle kelméket Öttvefér-
cselni át eUuuadt ruhát. V. ö. FÉECZÉL.

ÖSZVEFÉRHETETLEN, v. — FÉRHETLEN,
(öszve-férhet[et]len) ősz. mn. Aki, vagy ami mással
vagy másokkal öszveférni nem tud, nem képes. Két
dudát egy etárdában Vttveférhetetten. A etalát a jó
erkSlotetel öttveférhetetlen. Aljat tett a beetulettel Onve-
férhetetlen.

ÖSZVEFÉRHETETLENSÉG, v. —FÉRHET-
LENSÉG, (öszve-férhet[et]lenség) ősz. fn. Állapot,
vagy tulajdonság, midőn valami egy másikkal öszve-
férni nem tud, nem képes.

ÖSZVEFÉRHETŐ, (öszve-férhető) ősz. mn.
Aki vagy ami mással, vagy másokkal öszve-, vagy
megférni tud, megférni képes.

ÖSZVEFÉRHETŐSÉG, (öszve-férhetőség) ősz.
fn. Állapot, vagy tulajdonság, midőn valaki vagy va-
lami mással vagy másokkal öszve tud, vagy képes
férni.

ÖSZVEFESZÍT, (öszve-feszít) ősz. áth. Két,
vagy több merev állású testet úgy feszit, hogy egy-
máshoz érjenek. ÖMtvefetfUeni a márványlapokat.

ÖSZVEFIRKÁL, (öszve-firkál) ősz. áth. 1)
Bizonyos lapot, holmi vakarásokkal, irkafirkával be-
tölt, bemázol. A gyermekek öttvefirkdlják a papirt,
a* otkolai padokat, a falakat. Szokottabban : be firkái.
2) A maga nemében haszontalan, oktalan elmemttvet
készít, melyben öszvefüggés nélkül mindent öszve-
viszsza hord. V. ö. FERKÁL.

ÖSZVEFOG, (öszve-fog) ősz. áth. 1) Két, vagy
több külön tárgyat, testet kézzel, ölbe hajtott karok-
kal stb. együvé szorít. Az ügyet pinczér egytterre több
tányért, palactkot öttvefog. 2) Több űzőbe vett em-
bert, vagy állatot fogoly, rab, martalék gyanánt
együvé hoz. Öttvefogni a ztiványokat. Vadakat, ma-
darakat Öttvefogni. 3) Több igás barmot egy jármű
elé fog. Ctikót lovakkal, tinókat ökrökkel öltvefogni.
4) Átv. ért különféle eszméket, fogalmakat, esmérete-
ket öszvefüz. Használtatik önhatólag is, tárgj-esctca
viszonynév nélkül: 1) Bizonyos czélra mással egye-
sül. Ha többen Vesvefognak, hamarább ctéU érnek. 2)
Egy jármű elejbe ketten, vagy többen befogják vo-
nó barmaikat. Két tssomttédgatda egy szekérbe titfce-
fogott.

ÖSZVEFOGAD, (öszve-fogad) ősz. áth. Szerző-
dés utján többeket bizonyos czélra, munkára öszve-
gytíjt A tobortók öltvefogadnak a nép minden ott-
tályából ujuncxokat. A megszorult gatda minden jött-
ment napttámott ötsvefogad.
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Ö8ZVEFOGAT, (öszve-fogat) ősz. mivelt Meg-
hagyja, parancsolja, rendeli, hogy többeket öszve-
fogjanak. A váron rendSrtég öttvefogatja a ctavargó
gyanúé némelyeket.

ÖSZVEPOGDOS, (öszve-fogdos) őst. gyak. áth.
1) Futókat, szökevényeket, űzőbe veiteket egyre-
maera öazvefog. A rablókat, tolvajokat östvefogdotni.
2) Kézzel öszvetapogat, nyomkod, szorongat valakit,
vagy valamit.

ÖSZVEFOGLAL, (öszve-foglal) ősz. áth. Kü-
lön, elvált állapotban levő, egymástól független dol-
gokat, tárgyakat bizonyos módon, vagy eszköz által
öszveköt, együvé fűz, csatol, szerkeszt A hordó du-
gáit abronctokkal, a deetkdkat enywel, a gerendákat
peterkékkel öttvefoglalm. A bestéd, érteketét tartalmát
rovta kivonatban Vavefoglalm.

ÖSZVEFOGLALAS, (öszve-foglalás) ősz. fa.
Cselekvés, mely által valamit öazvefoglalunk, továb-
bá, ezen cselekvés által eszközlött mű. V. ö. ÖSZ-
VEFOGLAL.

ÖSZVEFOGÓDZIK, v. —FOGÓZffi, (öszve-
fogódzik, v. —fogózik) ősz. k. Másod vagy többed
magával kezet fogva, vagy karöltve lánczolatot ké-
pez. Körjátékban, körtáncéban öttvefogódtani. Hárman
Vetvefogódava tétálnak.

ÖSZVEFOGÓZKODlK, (öszve-fogózkodik) 1.
ÖSZVEFOGÓDZIK.

ÖSZVEFOLTOZ, (öazve-foltoz) ősz. áth. Hol-
mi repedékeket, hasadásokat, likakat bizonyos ne-
mű foltokkal öazveigazít, s az egymástól elvált része-
ket együvé illeszti. A repedt edényeket dróttal, pléh-
vel, a rongyot ruhát potttó-, váuondarabbal Vttvefol-
tomi. V. ö. FOLTOZ.

ÖSZVEFOLTOZGAT, (öszve-foltozgat) ősz.
gyak. áth. Valamit több oldalról öszvefoltoz. A tér-
deken, ülepen kittakadt nadrágot ötrvefoltotgatni. To-
vábbá: többfélét foltoz. Üngtit, gályáit öttvefoltozgatja.
V. ö. ÖSZVEFOLTOZ.

ÖSZVEFOLY, (öszve-foly) ősz. önh. 1) Bizo-
nyos nedv, vagy olu egy másikkal egy tömegbe gyü-
lekezik őszre, több vizek, folyók egy köz mederbe
szakadnak, ömlenek. A Dunába tok vít öttvefoly. 2)
Átv. ért mondják színekről, melyek hasonlóságuk
miatt mintegy öszveolvadnak.

ÖSZVEFON, (öszve-fon) ősz. áth. 1) Szálas,
rostos testeket sodrás, viszálás, tekerés által bizonyos
alakú egészszé képez. Ötwefonni a hajat, nyakat, vett-
ttöket korbáetetá, kendert ottorrá ötzvefonni. 2) Kü-
lönösen rokkan, gnzsalyon, gépen kendert, lent, gya-
pottat stb. fonallá alakít. V. ö. FON.

ÖSZVEFONNYAD, (öszve-fonnyad) ősz. önh.
Növényi, vagy állati nedvei kiaszván öszvezsngoro-
dik, héja, bőre megránczosodik. V. ö. FONNYAD.

ÖSZVEFONNYASZT, (öezve-fonnyaszt) ősz.
áth. Nedveitől megfosztva héját, bőrét öszvezsugo-
rítja, ránczossá teszi. A forró nap ötsvefonnyatttja a
gyönge növényeket. A betegség, véntég öttvefonnyaittja
át arczot, keteket.

ÖSZVEFONTYORODIK, (Őszve-fontyorodik)
ősz. k. öszveránczosodik, töpörödik. V. ő. FON-
TYORODIK.

ÖSZVEFORDÍT, v. —FORDÍT, (öszve-íbrdít)
ősz. áth. Két, vagy több ellenkező irányban helyzeti
testet egymásfelé fordít, szemközt állít, fektet, he-
lyez, hogy együtt legyenek, vagy érintkezzenek. A
utídSU könyveket öttvefordOani. V. ö. FORDÍT.

ÖSZVEFORDÚL, v. —FORDUL, (öszve-for-
dúl) ősz. önh. Két, vagy több egymással ellenkező
irányban, vagy távolodó, szétváló helyzetben levő
test viszás mozdulat által egymáshoz közeledik, egy-
mással érintkezik, pl. a kinyílt ablak, vagy ajtó
szárnyai, midőn becsnkódnak, vagy a háttal állók
szemközt fordulnak.

ÖSZVEFORGAT, (öszve-forgat) ősz. gyak. áth.
Nyugállapotban, vagy rendben levő holminek egyez
részeit erre arra mozgatja, helyezi, hányja veti. Ött-
veforgatni a nobában a bútorokat, a ttekrényben a
ruhákat, könyveket. Különösen, irományi, nyomtatvá-
nyi lapokat általnéz, átvizsgál, majd itt majd ott ol-
vas belőtök.

ÖSZVEFORR, (öszve-fonr) ősz. önh. 1) A nö-
vényi vagy állati testnek bizonyos sérülés által el-
vált részei az illető életnedvek működő erejével
együvé hegednek. A bemetélt, beoltott fának kérge Otr
veforr. A tebek, törött etontok öttveforrnak. 2) Mond-
ják érczekről, midőn tűz által együvé állanak.

ÖSZVEFORRAD, (öszve-forrad) ősz. önh. L
ÖSZVEFORR.

ÖSZVEFORRASZOL, (öszve-forraszol) öw.átíi.
1. ÖSZVEFORRASZT.

ÖSZVEFORRASZT, (öszve-forraszt) ősz. Áth.
Különböző érczeket, vagy érczrészeket forró tűz által
szorosan öszveköt Öttveforratttani a vaiat. A kováét
midSn nádol, a tKántóvattal tStsvcforrattt egy darab-
vatat.

ÖSZVEFŐZ,(öszve-főz)ösz. áth. 1) Egy edény-
ben különfélét öszvevegyítve főz. Át így nevetett
haldulében többféle halat Snvefotntk. 2) Igen nagyon

Ö8ZVEFÚ, v. —FUJ, (öszve-fd, v. —fáj) ősz.
áth. Holmi szállékony könnyű testeket egy halomra,
egy rakásba fű. A ítél mindenféle gatt, port, néme-
tet, rongyot a ttögletbe öttvefúvott.

ÖSZVEFÚR, (öszve-fúr) ősz. áth. Valamely
testet több vagy minden oldalról megfúr, általftir.

ÖSZVEFUT, (öszve-fnt) ősz. önh. 1) Másod
vagy többed magával futva siet bizonyos helyre.
Rtndkiviüi látványra öttvefvt a nép. 2) Átv. bizonyos
híg testek részei megmerevednek, őszveállanak, meg-
alnsznak. Öttvefvt a tej, tejfel, koctonyaU. 8) Tárgy-
esetés viszonynéwel, bizonyos térnek több vagy
minden helyeit futva bejárja. Ötzvefvtotta ÓM égett
váróit, még tem találd meg, akit kerete.

ÖSZVEFÜGG, (öszve-függ) ősz. önh. Mondjuk
két, vagy több tárgyról, melyek bizonyos anyagi,
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vagy szellemi, erkölcsi köteléknél fogra egymással
némi viszonyban állanak, t egységet képeznek. Ött-
vefüggenek a lémet ttemei, gytirtii, karikái. A rendtte-
ret elmerni réssé*, át okotkodáti mondatok öttvefUg-
gtMk.

ÖSZVEFÜGGÉS, (össve-figgés) ősz. fa. Vi-
uonyállapot, midőn bizonyos tárgyak öszveftiggenek.
V. ö. Ö8ZVEFÜGG. Különösen: szellemi ért ai
elme, és akarat müveinek szoros viszonya egymás
között, mely rendszeresség, illetőleg következetesség
Utal nyilatkozik.

Ö8ZVEFÜGGESZT, (öszve-ffiggeszt) ősz. áth.
Különféle, de bizonyos pontban egyező, vagy rokon
tárgyakat egymással őszvekőt, együvé szerkeszt Ne-
vezetesen, az elme müveit némi rendszerrel, követ-
kezetesen egy egészszé alkotja.

ÖSZVEFÜSTÖL, (öszve-fostöl) ősz. áth. Vala-
mely testet, vagy tért minden oldalról füstössé tesz.
ŐuoeftaWni a ttobát, a ruhákat.

Ö8ZYEFÜSTÖLŐDIK, (öszve-füstölődik) ősz-
belaz. Minden oldalról, általában füstössé leszen, át-
járja a füst. A ttalmánál, nyirkot fánál fSit étel Str
vefttttoMik.

ÖSZVEFÜZ, (öszvefüz) ősz. áth. Beoltó köte-
lékkel, pl. fonallal, madzaggal, zsineggel, szíjjal stb.
többeket együvé köt, öszvefoglal. Ottvefüzni a do-
hányleveleket, gyOngyttemeket. Lánczceal, szíjjal Vtzoe-
/Bsm a foglyokat, a vadászebeket. V. ö. FŰZ.

ÖSZVEG, (ösz-v-eg) fa. tt. Sorveg-ét, harm. szr.
—e. Több öszveadott, együvé tett részekből álló
mennyiség. (Sommá). Ha az öszvegből egy részt ki-
vonunk, megmarad a többi rész. Ha tíz ét kán fo-
rintot ötwetettVnk, át öttveg harminct forint let*.

ÖSZVEGALYABÍT,v. —GALYABIT, (őszve-
galyabít) ősz. áth. Valamit galyabitva öszverak.

ÖSZVEGAZOL, (öszve-gazol) ősz. áth. 1) Bizo-
nyos tért, helyet gazzal beszemetez, vagy valamit
gazzal öszvekever. Öszvegasolni ae utctát, udvart.
Öttvegaiotni a takarmányt. 2) Atv. csúf czimül hasz-
nált ,gaz' névvel meggyaláz, becstelenít, gazember-
nek mond valakit A perlekedők Ottvegatoltákegymátt,

ÖSZVEGAZOL, (öszve-gázol) ősz. áth. 1) Lá-
bakkal tiporva öszvezúz, lejár, eltapos valamit A
ludat, barmok Stzvegátolják a vetéteket. 2) Szekérrel,
kocsival, lóháton embert, vagy más állatot, vagy nö-
vényeket eltipor. A lóról leeteti katonát Sttvegatolták
lovat tártai. V. ö. GÁZOL.

ÖSZVEGÉL, (ösz-v-eg-él) ősz. áth. m. Vttve-
gél-t. L. ÖSZVEGÉ8ÍT.

ÖSZVEGEREBLYEL, (öszve-gereblyél) ősz.
4th. Holmi elszórva beverő szálas, vagy más testeket
gereblyével öszvehárít Östvegereblyélni a tzénát,
nalmát, tarlót, gant. Öttvegereblyélm a földön tltnórí
kavictokat. Tréfás népnyelven, férfit és nőt némi erö-
azakkal, rábeszéléssel saját hajlamuk ellen öszve-
bázasít

ÖSZVEGÉS, (ösz-v-eg-és) mn. tt ösfoegét-t, v.
—ét, tb. —ék. Ami bizonyos őszveget foglal magá-
ban. Öttveget uám, UOttég, jövedelem.

ÖSZVEGÉSÍT, ŐSZVEGÉSIT, (ösz-v-eg-és-ít)
áth. m. öttvegetti-étt, pár. —S. htn. —RÍ, v. —én*.
Egy öszveggé tesz több egynemű részeket, öszverak;
öszvead.

ÖSZVEGÉSÍTÉS, ÖSZVEGÉSITÉS, (ösz-v-eg-
és-ít-és) fa. tt. öttoegittíéft, tb. —ék. öszverakás,
öszveadás.

ÖSZVEGÉSÜL, ÖSZVEGÉSÜL, (ösz-v-eg-és-fil)
önh. m. 9ta>egétVl-t. Egy öszveggé lesz, vagy válik.

ÖSZVEGÉZ, (ösz-v-eg-éz) áth. m. öttvegéf-tem,
—tű, —Üt. L. ÖSZVEGÉSÍT.

ÖSZVEGOMBOL, (öszve-gombol) ősz. áth. Ru-
haféle darabokat egy vagy több gombbal öszvekőt
Ötsvegombolni át Vng gallérét, a mentit, dolmányt,
mellényt.

ÖSZVEGOMBOLYÍT, vagy —GÖMBÖLYÍT,
(öszve-gombolyít) ősz. áth. Szoros ért fonalnemfiből
álló tömeget, köteget gombolyagba hajtogat öszve.
A kittaptUt, megmotott fonalat Sttvegombolyüani. Szé-
lesb ért holmi gyfirékeny testet csomósán öszve-
nyomkod.

ÖSZVEGOMBOLYODIK, (ösave-gombolyodik)
ősz. k. Mintegy magától gombolyagba tekeredik,
csomóba göngyölödik.

ÖSZVEGONDOL, (öszve-gondol) ősz. áth.
Többféle tárgyak képeit, s azok körülményeit, rész-
leteit gondolatban öszvegyfijtí. Mindent öltvegondol-
tam, még sem találhatám ki.

ÖSZVEGOBNYAD, (öszve-gornyad) 1. ÖSZVE-
GÖRZSED.

ÖSZVEGÖNCZÖL, (öszve-gönczöl) ősz. áth.
Holmi szövetnemfi testeket öszvegydr, gyömöszöl,
öszvegöngyölít ÖttvegSnctOlm a» ágyneműt. Máskép :
öszvcdönczöl.

ÖSZVEGÖNGYÖL, ÖSZVEGÖNGYÖLGET,
ÖSZVEGÖNGYÖLÍT, (öszve-göngyöl, vagy —gön-
gyölget, vagy —göngyölít) ősz. gyak. áth. Lebenyeg,
hajlékony testet, vagy testeket gömbölyűén, vagy
hengeresen öszvehajtogat, sodorgat. Östvegöngyölgetni
a papírt, vátmat, potttót.

ÖSZVEGÖRBÍT, v. —GÖRBÍT, (öszve-görbít)
ősz. áth. Görbén őszvehajt A hideg Sitvegürbtíette
ujjait. A falba tltött tteget öttvegörbtíeni.

ÖSZVEGÖRBÖNGET, (öszve-gőrbönget) ősz.
áth. Többször, vagy többszőrösen öszvegörbít.

ÖSZVEGÖKBÜL, v. —GÖRBÜL, (öszve-gör-
bfil) ősz. őnh. Görbén öszvehajlik. V. ö. ÖSZVE-
GÖRBÍT.

ÖSZVEGÖRCSÖSÍT, v. —GÖRCSÖSIT, (ösz-
ve-görcsősít) ősz. áth. Egészen görcsössé tesz.
Görcsbe, vagy görcsökbe öszveszorít

ÖSZVEGÖRNYED, (öszve-görnyed) 1. ÖSZVE-
GÖRZSED.
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ÖSZVEGÖRÖNCZÖL, (öszve-görönczöl) ősz.
áth. Dörgölés, zsnrlás által több helyen göröncsössé
tesz, feltör. A patkóttegek öttvegörönctöUk a tzobapad-
lót. Sikárlátban Sttvegifrönetülni a kétbört.

ÖSZVEGÖRZSED, (öszve-görzsed) ősz. önh.
Nagy teher alatt, vagy betegség, vénség miatt teste
meggornyad, vagy görnyed, s mintegy öszveguzso-
rodik.

ÖSZVEGURÍT.v. —GURIT, (öszve-gurit) ősz.
átb. Kerek, vagy bengeralakú, vagy gömbölyű teste-
ket egy helyre gnrít Karikákat, hordókat Ottvegitrí-
taiti. Játékgolyókat egy likba öttvegvrfáani.

ÖSZVEGURÚL, v. —GURUL, (öszve-gurul)
ősz. önh. Több hengerded, vagy gömbölyű test bizo-
nyos lejtőről megindulva egy köz állapodági helyen
öszvegyűL

Ö8ZVEGÚZSLlK,(öszve-gúzslik) ősz. k. Guu-
zsá, vagy gúzshoz basonlólag öszvetekeredik, pl. a
tekergetett nyers agak.

ÖSZVEGUZSORODIK, (öwve-gnzsorodik) ősz.
k. Mondjak szívós, nyirkos testről, különösen növé-
nyek igáiról, szárairól, leveleiről, midőn gúzs gya-
nánt őszvetekerednek; továbbá emberről, vagy más
állatról, midőn hideg, betegség, nagy kin miatt öszve-
húua magát, midőn bőre öszveránczosodik, stb. Y.
ö. GUZSORODIK.

ÖSZVEGYILKOL, (öszve-gyilkol) ősz. áth. 1)
Valakit gyilokkal, vagy hasonló eszközzel több he-
lyen megszurkálva életétől megfoszt. 2) Többeket
erőszakos halállal végez ki. A dühöt elleniég öttoe-
gyilkolta az Öregeket, kitdedeket, nőket.

ÖSZVEGYÓGYÚL, v. —GYÓGYUL, (öszve-
gyógyúl) ősz. önh. A testnek sérülés, vágás, törés
stb. által elvált részei öszveforradnak, öszvehegednek.

ÖSZVEGYÖMÖR, v. —GYÖMÖRÖL, (öszve-
gyömör, v, —gyömöröl) ősz. áth. Valamit erőszako-
san öszvegyúr, nyomkod, vacskotol.

ÖSZVEGYÖMÖZ, (Öszve-gyömöz) ősz. áth.
Öszvenyomkod, öszvegyür, öszvetöm. Öttveyyömömi
a t»ákba hányt holmi ruhadarabokat. V. ö. GYÖ-
MÖZ.

ÖSZVEGYÖTÖR, (ösxTe-gyötör) Ősz. áth. Va-
lamely állatot minden tagjában,J izében, részében
megkinoz.

ÖSZVEGYÚR, (öszve-gyúr) ősz. áth. 1) Tészta-
nemű, vagy más ragadós testet kézzel, vagy lábbal
nyomkodva, taposva együvé kever, ragaszt. Östvf
gyúrni a kenyérnek való lisztet. Tapasxnaic való agyagot
pelyvával, ganajjal Oitvegyúrni. 2) Szélesb ért. leta-
pos, lehever, öszvegyömöszöl valamit

ÖSZVEGYÜJT, (öszve-gyüjt) ősz. áth. Általán,
holmi szerte létező tárgyakat egyenként, egymás
után együvé hoz, állít, stb. Különösen: 1) Több em-
bert egy helyre, egy seregbe, csoportba öszvehí, ösz-
veparancsol, stb. 2) Vagyont, pénzt, üzlet, gazdál-
kodás, takarékosság által őszveszerez. 3) Bizonyos

czélra, pl. intézetre, szegények számára többek ada-
kozásából öszveszed holmi adományokat. V. ő.
GYŰJT.

ÖSZVEGYÜL, v. —GYŰL, (öszvo-gyűl) ős*.
önh. 1) Több ember egy helyre egy seregbe gyfiL
Köz helyeken, templomban, ainhátban ifttvegyül a nép.

„Úgy lön, mint akará. És öazvegyűlének,
Az egész mennyei gyönyörű seregek."

Zrínyi.

2) Akármily mozgékony test neméből bizonyos so-
kaság tódul, nyomul egy tömegbe. A Dunában tok vf*
Qtsvegytí. 3) Átv. ért. ottvegyU a pén*, melyet részen-
ként egymáshoz tesznek; 'ónutgyVl a tok baj, midőn
egyszerre érik az embert V. ö. GYŰL.

ÖSZVEGYÜLEKÉZIK, (őszve-gyűlekézik) ősz.
k. Nagyobb mennyiségben, számmal minden irányról,
oldalról, folytonosan egy seregbe, egy tömegbe
egyesfii.

ÖSZVEGYÜR, v. —GYŰR, (öszve-gyfir) ősz.
áth. Szövetféle, vagy hasonló testet rendetlenfil, rán-
czosan, öszvenyomkod, csomósán ösiveszorongat
Ülésben öttvcgyürni a ruhát. Öttvegyürni a ífisre való
papirt.

ÖSZVEGYÜRŐDIK.v. — GYÜRŐDIK, (öszve-
gyürődik) 1. ÖSZVEGYÜRŐDZIK.

ÖSZVEGYÜRŐDZIK, v. — GYÜRŐDZIK (öaz-
ve-gyfirődzik) ősz. belsz. Mondjuk foszlány testekről,
ruhanemüekről, midőn gyürés, nyomkodás, szoron-
gatás által öszveguzsorodnak, megránczosodnak atb.

ÖSZVEHABAR, (öszve-habar) ősz. áth. Híg
testtel egy másfélét öszvekever, pl. vizzel meszet é*

1 homokot Különösen: gúnyosan szólva, imígy-aműgy
l öszvekotyvaszt valamely ételt Átv. babogó nyelvrel,
i értetlen dolgokat öszvehord. Mindent öltvehabart, t
l érteni nem lehetett. Ötzvehabarja a bestédet.

ÖSZVEHÁBORÍT, v. —HÁBORÍT, (öszve-
háborít) ősz. átb. Kettő, vagy többek között a csen-
det, békét megzavarja, egymás ellen felhajtja őket
Oxsvehábortíani a házattártakat.

ÖSZVEHÁBORODIK, (öszve-háborodik) Su.
k. Ketten, vagy többen egymással meghasonlanak, s
mint ellenfelek öszvekapnak.

ÖSZVEHAJIGÁL, (öszve-hajigál) ősz. gyak.
áth. 1) Bizonyos nemű testeket egy helyre, egy ra-
kásra hajigál. 2) Valakit, vagy valamit minden oldal-
ról hajigalva megütöget, megsérteget. Kövekkel ötsce-
hajigálni át üldözött embert, a hát ablakait. V. ö.
HAJIGÁL.

ÖSZVEHAJLIK, (öszve-hajlik) ősz. k. Egy-
másra, vagy egymásba hajlik. Át ágak btsvehajlot-
tak. V. ö. HAJLIK.

ÖSZVEHAJOL, (öszve-hajol) ősz. önh. Egyik
a másikra, vagy másik felé hajol. V. ő. HAJOL.

ÖSZVEHAJT, (öszve-hajt) ősz. áth. 1) T5bb
embert, vagy más állatokat egy helyre, egy seregbe
bajt, szorít. A hadi foglyokat egy zárt helyre Ómét-
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hajtani. Át eltzéledt barmokat akolba ötevehajtani. 2)
Foszlány lapos tettet rétegesen öszvetesz. Ötzvehaj-
tom* a levelet, pásttól, vátmat, ruhát. V. ö. HAJT.

Ö8ZVEHAJTOGAT, (öszve-hajtogat) ősz. gyak.
áth. Holmi foszlány testeket rétegesen öszverakosgat
Ottvehajtogatni a hivatalt Vngeket. Negyed, nyolczad
rétbe Ottvehajtogatni a papirfveket.

ÖSZVEHALMOZ, (öszve-halmoz) ősi. áth.
Több egyes tárgyat egy halomra gyűjt, egymás fölé
tetéz. Ötfvehalmotni a köveket, a kiátott földet, a le-
Otrdelt törSkbúta etSveü. Átv. ért beszédét, írását bő-
séges mondatokkal szaporítja, A tzónokok példákat,
hasonlatokat veretnek ötevehalmotni.

ÖSZVEHANGOL, (öszre-hangol) ÖM. átb. A
hangszerek hangjait Agy rendezi, úgy intézi el, hogy
mélységre és magasságra névre kellő viszonyban
legyenek egymással. Önvehangobti a hegedű, tangóra
húrjait. A ctimbalmot a hegedűvel öttvehangolm.

ÖSZVEHANGZÁS, (öszve-hangzás) ősz. fa.
Kellő viszony az ének, vagy hangszerek különböző
hangjai között, az illető művészet szabályai szerént.
Átv. ért. állapot, vagy talajdonság, midőn valamely
elmeműnek, szépműnek részei kellő arányban van-
nak egymással; vagy midőn a gyakorlati tünemények
az elméleti szabályokkal megegyeznek. Máskép:
iftzhangtás.

Ö8ZVEHANGZIK, (öszve-hangzik) ősz. k. Az
ének és zene szervei, illetőleg hangjai kellő viszony-
ban, és arányban vannak egymással. A kísérti térné-
nek a* énekkel ö$tve kell hangtania.

ÖSZVEHANGZÓ, (öszve-hangzó) ősz. mn. A
zenészét szabályai szerént egyező, kellő viszonyban
éa arányban levő. Osevehangtó ének, zene. Otzvehangtó
húrok a hegedűn.

ÖSZVEHÁNY, (öszve-hány) ősz. áth. 1) Több
tárgyakat, ingóságokat rendetlenül egymásra, egy
halomra hány, öszveforgat. Ruhadarabokat, etzkötö-
ket, könyveket egy zugolyba öttvehányni. 2) L. ÖSZ-
VEOKAD.

ÖSZVEHARANGOZ, (öszve-harangoz) ősz. áth.
Harangszóval többeket öszvebí, egy helyre gyűjt. A
népet műére, vecternyére, temetétre ötzveharangozni.
Különbözik tőle a beharangoz, azaz: valamennyi ha-
ranggal, vagy ha több nincs egygyel, utolsó jelet
ad a templomba menésre. EltSt, metodikát haran-
gom, beharangotni.

Ö8ZVEHARAP, (öszve-harap) ősz. áth. Fo-
gaival több, vagy minden oldalról öszvemarczangol
valamit. Kínjában ötzveharapía ajkait, nyelvét, keséit.

ÖSZVEHARAPDÁL , (öszve-harapdál) ősz.
gyak. áth. Gyakran harapva öszvemarczangol va-
lamit.

ÖSZVEHÁRIT, v. — HÁHOGAT, (öszve-hárít,
v. —hárogat) ősz. áth. Hárítva holmit egy rakásra,
egy halomra, egy helyre őszvegyfijt. Öitvehártíani
gereblyével a ttérttn stétttórt italmát.

ÖSZVEHASAD, (öszve-hasad) ősz. önh. Több,
vagy minden oldalról meghasad. Az ökör bőre a tok

ostorosából ötevehatadt. Tövitek között öttvehatad a
fottlányruha.

ÖSZVEHASGAT, 1. ÖSZVEHASOGAT.
ÖSZVEHASÍT, v. —HASIT, (öszve-hasít) ősz.

áth. Több apró részekre, darabokra hasít valamit.
Verekedéfben öttvehatitották rajta a mellényt, VngSt.
V. ö. HASÍT.

ÖSZVEHASOGAT, (öszve-hasogat) ősz. gyak.
áth. Többet egymás után részekre, darabokra hasít.
Öttvehasogaini a levágott faderekakat. Kapótoknak
öswehasogatni az ócska fehérruhákat.

ÖSZVEHA8ONLÍT, v. —HASONLÍT, (öszve-
hasonlít) ősz. áth. 1) Két, vagy több külön tárgyat
a végre állít öszve, hogy kimutassa, kitüntesse azon
köz jegyeket, melyekben egyeznek, vagy azon kü-
lönbséget, melyben egymástól elütnek. Két müvétztöl
fedett képet VtnvehatonlÜani. 2) Hasonló neműnek,
becsfinek, érzékünek állít Ezen árut nem lehet amat-
tól öttvehatonltíani. Oly jelet emberrel hogy lehetne
engem öttvehatonltíani t

ÖSZVEHASONLÍTÁS, v. —HASONLÍTÁS,
(öszve-hasonlítás) ősz. fa. Cselekvés, az ismerő tehet-
ség működése, mely által külön tárgyakat öszveha-
sonlítunk. V. ö. ÖSZVEHASONLÍT.

ÖSZVEHASONLÍTHATATLAN, v. — HASON-
LÍTHATLAN, (öszve-haeonlíthat[at]lan) ősz. mn. L.
HASONLÍTHATATLAN.

ÖSZVEHAT, (öszve-hat) ősz. önh. Bizonyos
czélra közös erővel működik, Betegtégének kifejletére
több ok ötzvehatott.

ÖSZVEHATÁS, (öszve-hatás) ősz. fa. Közös
erővel, vagy öszhangzólag működés.

ÖSZVEHÁZASÍT, (öszve-házasít) ősz. áth. Há-
zasság által eszközli, hogy férfi és nő öszvekelnek.

ÖSZVEHÁZASODIK, (öszve-házasodik) ősz. k.
Házasság által öszvekel. Különösen mondják, midőn
különböző családban több személy házasságra lép
egymással.

ÖSZVEHAZUDTOL, (öszve-hazudtol) ősz. áth.
Hazugnak szid, nevez.

ÖSZVEHÉMBÉRÉG, v. — HÉMPÉRÉG, (ősz-
ve-hémbérég, v. —hémpérég) ősz. áth. Hemberegve,
vagy henteregve öszvenyom, őszvegyür valamit

ÖSZVEHÉNGÉRÉG , (öszve-héngérég) ősz.
gyak. önh. Hengeregve egy helyre, egy rakásba gyűl
öszve. A hegyrSl leeresztett kődarabok öxevehengereg-
nek a völgyben.'

ÖSZVEHÉNGÉRGET, (öszve-héngérget) ősz.
gyak. áth. 1) Egymás után gurítva, forgatva, taszi-
gálva stb. többeket egy helyre, egy tömegbe henger-
get Öttvehengergetni a hordókat. 2) Bizonyos hajlé-
kony lapu testet hengeralakban öszvehajt. Öttvehen-
gergetni a bSrí, papirt. V. ö. HENGERGET.

ÖSZVEHÉNTÉRÉG, (öszve-béntérég) I. (")SZ-
VEHÉMBÉRÉG.

ÖSZVEHEVER, (öszve-hever) ősz. áth. Tárgy-
esetés viszonynéwel ám. bizonyos testet rajta bever-
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ve öszvegyür, öszvenyomkod, lezúz, legyömöszöl.
Ötsveheverni a vetett, fiivet. V. ö. HEVER.

ÖSZVEHEVERÉDIK, (őszve-heverédik) ősz. k.
nek. Át utasok Vtzveheverednek a fa árnyékában.
Másod T. többed magival egy helyre fokúik, hogy
beverjen. A kifogott, ét jól lakott ökrök ötzvehevered-

ÖSZVEHÍ, T. —HÍV, (öszve-hí, T. —hív) ősz.
áth. Többeket hí, hogy együvé, egy seregbe, egy
helyre gyűljenek. Östvehíni át ország nagyjait, képvi-
selSit. Ebédre ösxvthíni a mezon elszéledt munkátokat.
V. ö. HÍ, áth.

ÖSZVEHIDEGSZIK, (öszve-hidegszik) ősz. k.
Minden melegsége elszállvan, egészen, általában
hideggé leazen. Mondják különösen ételről, midőn
egészen kihűl.

ÖSZVEHÓDÍT, T. —BÓDULTAT, (öszve-hó-
dit, v. —bódultat) ősz. áth. Több népet, országot stb.
hatalma alá hajt

ÖSZVEHORD, (öszve-hord) ősz. áth. 1) Több,
vagy különféle anyagot egy helyre, egy halomra, egy
tömegbe hord. Atztagba Vszvehordani a learatott ga-
bonát. Hajóra iítzvehordani a náttüandó árukat. Kei-
ben, vallókon, talictkán, szekéren öttvehordani holmit.
8) Szó- vagy írásbeli eíéadásban különféle tárgya-
kat eléhoz, szoros öszvefüggés, vagy rendszer nélkül
együvé állít 3) Ötzvehord a putka, a göbecseket úgy
löveli, hogy együtt maradnak. 4) Atv. valakit na-
gyon meg- vagy kiszid, mindenféle szidalmakkal
tetéz; máskép: lehord. V. ö. HORD.

ÖSZVEHORDOGAT, (öszve-hordogat) ősz.
gyak. áth. Több holmit folytonosan, vagy gyakran
hordva egy helyre, egy tömegbe gyűjt. A kiszántott
köveket a fold lábára östvehordogatni. A hörcsök nya-
ranta téli eleségill gabonaszemeket hordogat ötzve.

ÖSZVEHORDOZ, (öszve-hordoz) Ősz. gyak.
áth. Sok-, vagy mindenfelé meghordoz valakit, vagy
valamit Az idegent a várót minden részeiben öntve-
hordóim.

ÖSZVEHORDOZKODIK, (öszve-hordozkodik)
ősz. k. Másod vagy többed magával, lakás végett
egy helyre egy házba, lakba hordozkodik.

ÖSZVEHOZ, (oszve-hoz) ősz. áth. Kettőt, vagy
többet együvé, egy helyre hoz; eszközli, hogy öszve-
jó'jenek, találkozzanak, együtt legyenek. A véletlen
tort ismét öszvehozott bennünket.

ÖSZVEHUGYOZ, (öszve-hugyoz) ősz. áth.
Hugyozva, hugygyal bemocskít, megnedvesít. Östve-
hugyozni az ágyat. A gyermek ötzvehugyozza magát.
Átv. tréfás ért többed magával egy czélra törekszik,
vagy, mint mondani szokás, egy fazékba hugyozik,
östvesztiri a levet. Ekkor középige: otzvehugyozik.

ÖSZVEHUGYOZIK, (öszve-hngyozik) ősz. k. L.
ÖSZVEHUGYOZ alatt.

ÖSZVEHURCZOL, (öszve-harczol) ősz. áth. 1)
Holmit magával hnrczolva egy halmazba, egy helyre
hord. 2) Többfelé, sokat hurczolva igen elfáraszt,
megvisel, elszakgat A nyeregből leesett, és kengyelbe

akadt katonát Sttvehvrczo^a a ló. A fűdön *tzott
ruhát önvehurcfolni. V. ő. HURCZOL.

Ö8ZVEHURCZOLKODIE,(öszve-harc2olkodik)
ősz. k. Másod, vagy többed magával egy közös lak-
helyre horczolkodik. V. ő. HORDOZKODIK, HUB-
CZOLKODHL

ÖSZVEHUSZÍT, (öeive-huszít) ősz. áth. Tulaj-
donkép két, vagy több kutyát egymás ellen ingerel.
Átv. embereket biztatás, nógatás által felbújt, hogy
egymással veszekedjenek.

ÖSZVEHÚZ, (ÖMve-báz) 5sz. áth. 1) Az egy-
mástól külön, távol, vagy tágan állókat, levőket egy
középpont felé hússá. Őtsoefeisn* a kiterjetttett halót,
vitorlát. Szíjjal, madzaggal StzveMtm a ruhát. Geréb-
lyével Vteoehútni az elttórt szalmát, sténát. 2) Tértét,
vagy testének valamely részét szűkebb térre szoríga.
Öuvehütta magát, homlokát, azaz: ennek bőrét ráncsba
szedi. Kezét, lábát östveMtta a görcs. 8) Átv. Stzvelxími
magát, ám. cselekvéseinek, életmódjának szűkebb
kört szabni, kevesebb kényelemmel, szegényebből
nélkülözve élni. Jövedelme csökkenvén, kénytelen Sss-
vehútni magát. Továbbá ám. nem hetvenkedik, meg-
sunyja, megalázza magát

ŐSZVEHÚZÓDIK, v. —HÚZÓDIK, (öeive-
húzódik) ősz. belsz. Az egymástól külön, távol, vagy
tág viszonyban levők mintegy belvonsalomnál fogra
egymáshoz közelednek, és szorosabban egyesülnek.
A több irányról jövő katonaság egy helyen ötzvehÚMÓ-
dik. Féltében, fáztában öszvehfoódik. Gondolkozásban
homloka Stzvehitzódik.

ÖSZVEIGAZÍT, v. —IGAZIT, (öszve-igazít)
ősz. áth. Rendetlenül, helytelenül, idomtalannl álló
holmit rendbe szed, őszveilleszt, annak módja szerént
elcsinál. Östveigattíam a tzétbomlott hajfUrtöket, SÜ8-
tetet. Önveigaztíani a gép részeit.

ŐSZVEILLESZT, (öszve-Uleszt) ősz. áth. Kü-
lönböző dolgokat úgy állít öszve, úgy rendez, ido-
mít, hogy egymáshoz üljenek. V. ö. ILLESZT,
TT.T.TK

ÖSZVEILL1K, (öszve-illik) ősz. k. Két, vagy
több dolog tetszetes, kellő arányban van egymással,
bizonyos viszonyban, és tekintetben öszvevaló. A ha-
tonlá termetű vitézek ötzveiüenek egy torba. Némely
színek az öltözetben nem illenek Stzve. V. ö. n.T.TK

ÖSZVEÍR, (öszve-ír) ősz. áth. 1) Bizonyos so-
kaságnak egyéneit, mennyiségnek részleteit czimeik,
neveik szerént mind fóljegyzL Östveirni a várót la-
kosait. A zár alá vett ingó ét ingatlan jószágokat Stm-
veirni. 2) Sok-, mindenfélét Írásba tesz, sok könyvet
ir. Naplójában öttveirja a napi eseményeket. Sok
könyvet Sttveirt. 3) önhatólag ám. sűrűén rakott be-
tűkkel, és sorokban ir. A régi oklevéUrók igen te-
veirtak.

ÖSZVEIRÁS, (öszve-irás) öss. fit. Cselekvés,
különösen hivatalos működés, midőn bizonyos soka-
ságot öszveirnak. A lakotok öszveirásával foglalkodó
titztvitelök, biztosok. A meghalt vagyonának ösxveirá-
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tára kiküldött hitet aemély. Továbbá: ezen cselekvés
eredménye, jegyzékirata. Át öttveirátt betenni a le-
véltárba.

ÖSZVEIEKÁL, (öszve-irkál) ősz. gyak. áth.
Különféle aprólékos, érdektelen, oktalan dolgokat ír
öazre; vagy: Írószerrel holmi vakarintásokat téve
bizonyos testnek főlszinét bemocskítja, elratitja. V.
ö. FERKÁL.

Ö8ZVEISZIK, (öazve-iszik) ősz. k. RendeÜenül,
mód és mérték nélkül mindenféle itallal él. Egy ülté-
ben tért, bort, pálinkát öttveimk.

Ö8ZVEIZZAD, (öszve-izzad) ősz. önh. A verí-
ték egész testét kiveri, nagyon izzad. A nagy meleg,
ét erős dolog miatt öttveútadni. Áthatólag, tárgyese-
tes visaonynéwel, izzadás által egészen nedvessé tesz
valamit Östveittadni a ruhát, ágyat.

ÖSZYEJÁR, (öszve-jár) ősz. önh. 1) Másod,
vagy többed magával bizonyos helyen és időben ta-
lálkozni, öszvejönni szokott. Ebédre, vacsorára, bettü-
getét, tártalgát végett östvejárni. 2) Tárgyesetes vi-
szonynéwel bizonyos térnek egyes helyeit mind be-
járja. Önvejdrni a váróit, kertet. Ötevejárta az égett
határt.

ÖSZVEJEGYEZ, (öszve-jegyez) ősz. áth. Több-
félét jegyzékbe vészen.

ÖSZVEJŐ, v. —JÖN, (öszve-jö, v. —jön) ősz.
önh. 1) Bizonyos helyen találkozik valakivel. Át
utctán két barátommal jöttem Sttve. Nem tudom, mikor
jövünk megint öttve. 2) Többen valamely kitűzött
helyen egybe gyűlnek. A játtzótáriak étienként ötsoe-
jSnaek. 3) Átv. ért többféle dolgok egy időben tör-
ténnek, egy időre esnek. Ma tok dolgom, bajom, ve-
ttSdtégem jött öttve.

ÖSZVEJÖVET, v. —JÖVETEL, (öszve-jövet,
T. —jövetel) ősz. fn. 1) A különféle irányban jövők
találkozása egymással. Véletlen öttoejövetel. 2) Töb-
beknek kitűzött helyen és időben való együvé
gyűlése.

OSZVEKALAPAL, (öszve-kalapál) ősz. áth.
Kalapácscsal verve együvé illeszt, öszveállít Két
darab utó vasat öttvekalapáltti.

ÖSZVEKALL, (öszve-kall) ősz. áth. Kallóféle
malomban bizonyos szőranyagot valami egészszé csi-
nál, gyárt

ÖSZVEKALLÓDIK, (öszve-kaUódik) ősz. belsz.
Kallóban egy tömeggé, kelmévé képződik.

ÖSZVEKAP, (őszve-kap) ősz. áth. 1) Két, vagy
több külön testet, bozzájok kapva öszvefog, együvé
szorít. A feldobott játékkovecteket egy marokkal öttve-
kapni. A tű* elöl holmiját öttoekapni. 2) Nyeremény,
szerzemény, adomány gyanánt többfélét kap. Kére-
getéttel naponként néhány garatt, forintot öszvekapni.
A Baláti vitétei tok szalonnát öttvekapnak. 8) Önha-
tólag, valakivel perbe, verekedésbe, viszálkodásba
keveredik, öszvevesz, birkózik. Öszvekaptak, t jól
meghuretoUák egymást.

ÖSZVEKAPAB, (öszve-kapar) ősz. áth. 1) Lá-
baival, körmeivel kaparva öszvekever, zavar valamit

A tyúkok öttoekaparták a kiterített gabonát. 2) Egy
rakásra, egy halomra kapar. A gyermekek öttvekapar-
ják a port, midim csibést játszanak. 3) Átv. ért jószá-
got, pénzt, fösvény, zsugori módon, uzsorával gyűjt
öszve. Sok pénzt öttvekapart.

ÖSZVEKAPARÍT, v. —KAPARTT, (öszve-ka-
parít) Ősz. áth. L. ÖSZVEKAPAR, 3).

ÖSZVEKAPCSOL, (öszve-kapcsol) ősz. áth.
Szoros ért kapocscsal öszveköt, egybefűz. Östvekap-
csolni a könyvei, a kapcsos mentét, köpenyt. Szélesb
átv. ért különböző tárgyakat egymással öszve-

ÖSZVEKAPKOD, (öszve-kapkod) ősz. gyak.
áth. Holmit sietve öszvekap. Át elttórl gyUmölctöt
ötwekapkodják a mohó gyermekek. V. ö. KAPKOD.

ÖSZVEKARCZOL, (öszve-karczol) ősz. áth.
Körmökkel, v. valamely éles eszközzel bizonyos tes-
tet több helyen megsérteget. A vettekedSk ötzvekar-
ctolják egymás árosát. Stéggel, kéttel ötfoekarctolni a
bútorokat. V. ö. KARCZOL.

ÖSZVEKARMOL, (öszve-karmol) ősz. áth. Kör-
mökkel, karmokkal megkarczol, megsérteget, meg-
szakgat valamit A macska ötzvekarmolja ae eb árosát.
V. ö. KARMOL.

ÖSZVEKAVAR, (öszve-kavar) ősz. áth. Híg,
folyékony testet valamely forgatott eszközzel öszve-
vegyít, megzavar. Östvekavami a híg tárt. V. ö.
KAVAR.

ÖSZVEKAZUPOL, (öszve-kaznpol) ősz. áth.
Öszvetapos valamit Erdélyi szó.

ÖSZVEKEL, (öszve-kel)ÖBz.öoh. Együtt lakás
végett öszvemegy valakivel. Az elvált szobatársak
ismét ötzoekeltek. Különösen: házassági viszonyba lép
valakivel. A jegyesek kénfogó után két héttel öszve-
keltek.

ÖSZVÉREN, (ÖBzve-kenJ ősz. áth. ír-, zsír-,
tapaszféle testtel beken, becsunyít, bemocskol vala-
mit Keaeit, ruháját öttvekenni.

ÖSZVEKER, (öszve-kér) ősz. áth. Holmi jószá-
got, pénzt, eszközt stb. többektől kérve őszveszerez,
öszvegyüjt Lakomáhot való edényeket, evötzereket át
ismerősöktől GszveJcérni.

ÖSZVEKERÉGET, (öszve-kéréget) ősz. gyak.
áth. Házról házra járva, többeket megszólítva, külö-
nösen koldulóképen kérve, ajándékot, adományt, ala-
mizsnát szerez öszve.

ÖSZVEKERES, (öszve-keres) ősz. áth. 1) Bi-
zonyos téren minden helyet, szöget kikutat, fürkész,
hogy valamit találjon. Öszvekeresték át égést hátat, t
nem találták meg a gyanút személyt. 2) Többfélét
azért fürkész ki, hogy együvé gyűjtse. 3) Többet
öszveszerez, üzlet, ipar, szorgalom által öszvegyüjt.
Egy évi munkával néhány szét forintot öttoekeretett.

ÖSZVEKERESGÉL, (öszve-keresgél) ősz. gyak.
áth. Folytonosan, különös figyelemmel, és fáradság-
gal kutatva keres öszve holmikét V. ö. ÖSZVE-
KERES.
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ÖSZVEKERGET, (öszve-kerget) ősz. gyak.
áth. Több külön levő, elszórt embert, vagy más állatot
kergetve egy seregbe, egy helyre futni kényszerít. A
gulyát Sttvekergeti a* eltzéUdt barmokat. V. ö. KER-
GET.

ÖSZVEKERÍT, v. —KERÍT, (öszve-kerít) ősz.
áth. 1) Többfélét öszvekeres, hogy együvé hozza,
illeszsze. 2) Nőt férfival házasság, vagy tiltott sze-
relmi viszony végett holmi mellékes, alattomos utón
módon öszveboz, öszveköt

ÖSZVEKERÜL, v. —KERÜL, (öszve-kerül)
ősz. önh. 1) Több helyről együvé gyűl. Ét év a gaz-
datágra nem kedvező, hanem innen M onnan it majd
ctak ottvekerül valamicske. 2) Egymással házasságra
lép. Midőn Sttvekerültunk, semmink tern vala.

ÖSZVEKEVER, (öszve-kever) ősz. átb. 1) Ka-
lönféle tárgyakat rendetlenfil egy tömegbe, halomba
kever, vegyít. Babot, bortól, lencsét Sttvekeverni. Szí-
ndt malmával ötzvekeverni. 2) Higgadt, ülepedett,
nyugodt állapotban levő folyadékot felzavar. 3) Átv.
az eléadás tárgyait rendetlenül öszvevissza forgatja,
tárgyhoz nem tartozó dolgokat hord öszve. V. ö.
KEVER.

ÖSZVEKÍNOZ, (öezve-kínoz) ősz. áth. Nagyon,
többfélekép megkínoz. Éhséggel, verettel, erőt mun-
kával Stzvekfaoeni a barmot.

ÖSZVEKOBOZ, (öszve-koboz) ősz. áth. Öszve-
tép, szakgat Dnlással öszvekaparít Néhutt ám. ösz-
'vekuUt, keresgél. V. ö. KOBOZ, áth.

ÖSZVEKOCZCZAN, (őszve-koczczan) ősz. Önh.
1) Öszveütődés által ftocs-féle hangot ad. Ötzvekocz-
ctaimak a palaczkok, poharak, 2) Átv. szóval öizve-
kap, valakivel perlekedő szóváltásba ered, másképen :
üttoekoetódik.

ÖSZVEKOCZCZANT, (öszve-koczczant) ősz.
áth. Két vagy több koczczanó testet öszveüt. Poha-
rakat Stzvekoezctantani.

ÖSZVEKOCZÓDIK,(őszve-koczódik) ősz. belsz.
Valakivel perlekedő szóváltásba ereszkedik. A gyVn-
gédteltn hátastártak néha etekélytég miatt Sttvekoetód-
nak. V. ö. KOCZÓDIK.

ÖSZVEKOLDÚL, v. —KOLDUL, (öszve-kol-
dúl) ősz. áth. 1) Koldulva többet, vagy többfélét
öszvegynjt, öszveszerez. A hatoló koldut kenyeret,
ttalonnát, listtet, péntt koldul ötsve. 2) Koldulva bizo-
nyos térnek, vidéknek minden helyeit bejárja. Ötzve-
koldulja az egét* falut; máskép: bekoldul.

ÖSZVEKORBÁCSOL, (öszve-korbácsol) ősz.
áth. 1) Többeket korbácscsal verve, vagy fenyegetve
együvé kerget 2) Korbácscsal tetőtől talpig, igen
megver.

ÖSZVEKOVÁCSOL, (öszve-kovácsol) ősz. 'áth.
Kovácsféle munkával öszveragaszt, öszvekalapál,
együvé illeszt Öszvekováctolni a repedt ezántóvatat.
Két ttálvaiat Öszvekováctolni.

ÖSZVEKÖLCSÖNÖZ, (öszve-kölcsönöz) ősz.
áth. Kölcsönként bizonyos mennyiséget többektől szed

öszve. A falubeliektől néhány nát forintot öttveköl-
ctonötott.

ÖSZVEKÖLTÖZK, (őszve-költözik) du. k.
Ketten, vagy többen, elhagyva előbbi lakhelyeiket,
együvé mennek lakni.

ÖSZVEKÖT, (öszve-köt) öaz. áth. 1) Szoros ért
kőtéllel, madzaggal, zsineggel, lánczczal, s ilyféle
kötelékkel együvé szorít Övvel otzvekStni a ruhát.
GHmtztol SíuvekSM a learatott markokat. 2) Szélesb
ért. akármelyféle módon, és eszközzel többfélét kap-
csolatba hoz egymással. A gerendákat ottvdatni. Átv.
ért társadalmi erkölcsi, vagy eszmei viszonyba hoz.
Kétféle hivatalt OttvekStni. A jegyeteket oteoekztmi.
Bitonyoi ettméket, itméreteket rokontdguknál fogva
fozvekötni. V. ö. KÖT. S) Átv. ért egyik s másikba
beleköt

ÖSZVEKÖTÉS, (öszve-kötés) ősz. fn. 1) Cse-
lekvés, mely által valamit öszvekötünk. A learatott
gabona StzvekStétével át úgynevezett kötötSk foglaltad-
nak. 2) A különféle tárgyak azon viszonya, mely
ama cselekvés által létre jön. Át elörményi mondatok
ötsvekOtítébdl bizonyát következtetett hútni.

ÖSZVEKÖTÖZ, (őszve-kőtőz) ősz. gyak. áth.
4) Valamit több oldalról öszveköt, megköt Át
elfogott tolvajt ötmekötözni. 2) Több holmit egy tö-
megbe, csomóba stb. köt A maihadarabokat öttvekff-
tözni. 3) Sokfélét, vagy ugyanazon nemüeket külön-
külön csomagokba köt öszve. Kévékbe OtzvekBtöaii a*
aratott gabonát, nádat.

ÖSZVEKÖTTETÉS, (öszve-köttetés) ősz, fn.
Viszonyállapot, mely társadalmi, erkölcsi, szellemi,
eszmei öszvefüggésre vonatkozik. A jó barátok levele-
zem OtzvekSttetéeben vannak egymáttaL Ütleti, keres-
kedelmi, tudományát SttvekSttetét. Eatmék, gondolatok,
itméretek, okoikodári ítéletek etsveküOetéte. Megtta-
katttani az Stzvelcöttetétt.

ÖSZVEKUCZORODIK, (öszve-kuczorodik) ÖM.
k. •Öszvehűzza, megsunyja magát, meghunnyászko-
dik, gnbbaszkodik, öezvegngorodik, zsugorodik. Kü-
lönösen mondják ülő emberről, ki tértét igen szűk
térbe szorítja, kivált midőn fél, vagy beteges, vagy
leselkedik stb.

ÖSZVEKUKORODIK, (öszve-kukorodik) ősz.
k. L. ÖSZVEKUCZORODIK; ÖSZVEZSUGOBO-
DIK.

ÖSZVEKULCSOL, (öszve-knlesol) ősz. áíh.
Bizonyos hajlékony sudár testeket egymásba kul-
csolva, keresztbe téve öszvefon, együvé kőt Öltve-
kulcsolni át úgynevezett kulctoskaláctnak, vagy kálim-
konok való sodrott tétttát. Ötzvekuletolni a kezeket. V.
ö. KULCSOL.

ŐSZ VEKUNKOROD1K, (öszve-kunkorodik) Ss>.
k. Mondják különösen növények leveleiről, kacsai-
ról ; továbbá: szőr-, hajnemfiekről, midőn öszvezsn-
gorodnak, vagy kacskaríngósan meghajlanak, öszve-
bodorodnak. V. ö. KUNKORODIK.
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ÖSZVEKUSZÁL, (öszve-kuszál) ősz. áth. Ha-
jas, szűrös, sudár testekből álló tömegnek szálait
öszvezararja, bojtossá, borzassá teszi. Ötzvekuttáhti
a hajat, kendert, ttSttt, fonalat. V. ö. KUSZÁL.

ÖSZVEKUSZÁLÓDIK, (öszve-kuszálódik) ősz.
belsz. Szálai öszvekeverednek, bojtosokká, borza-
sakká, gubanczosokká lesznek. Hajftirtei a nagy ttél-
ben öuvekufzálódtak. V. ö. KUSZÁL.

ÖSZVÉRÜKTŐL, (öszre-kUrtöl) ősz. áth. Kürt-
fuvással öszvehí.

ÖSZVEL, (ösz-v-el) áth. m. Sitvel-t. Különféle
dolgokat hasonlítás végett öszvérét (Combinat).

ÖSZVELÁNCZOL, (öszve-lánczol) ősz. áth. 1)
Egy valamit lánczczal több oldalról erősen megköt,
öszveesorít. Öttvelánczolni át elfogott gyilkost. 2)
Több holmit lánczczal fűz öszve. Öszvelánczolni a
fzdtérrt rakott ládákat, a szekér oldalait. Öszvelán-
ozohti a foglyokat, rabokat.

ÖSZVELAPÁTOL, (öszve-lapátol) ősz. áth.
Holmit lapáttal egy halomra, egy rakásba hány,
gyűjt. Öizvelapátolni a homokot, ganajt, tarát, gabonát,

ÖSZVELAPÍT, v. —LAPÍT, (öszve-lapít) ősz.
áth. Laposra öszvenyom, vagy ver.

ÖSZVELAPÚL, v. —LAPUL, (öszve-lapúl)
ősz. önh. Egészen lapossá lesz. Hasára fekve öszve-
húzza magát.

ÖSZVELEG, 1) (ösz-ve-leg) fa. tt. öizvelég-ét.
L. ÖSZVEG.

ÖSZVELEG, (2), (ösz-ve-leg) ih. Többeket
együtt, egy tömegben, seregben véve, öszvesen. Évi
jövedelme Stzveleg ezer forintra megy.

ÖSZVELEGÉZ, (ösz-ve-leg-éz) áth. m. öitvele-
géz-lem, —tél, — ««. L. Ö8ZVEGÉ8ÍT.

ÖSZVELIKGAT, (öszve-likgat) lásd ÖSZVE-
LYUKGAT.

ÖSZVELOP, (öszve-lop) ősz. áth. Lopás által
holmit öszvegyüjt. A tolvajtártak tok pénzt, ruhane-
mUt, drágaságokat öszveloptak.

ÖSZVELŐ, v. —LÓDÖZ, v. —LÖVÖLDÖZ,
(öszve-lő, v. — lődöz, v. —lövöldöz) ősz. áth. 1) Sok
lövést téve minden oldalról megrongál valamit. Ötz-
velSni, v. lödötni, v. lövöldözni a láncsokat, várfala-
kat. 2) Lövés által sok zsákmányt, illetőleg vadat
szerez öszve. A hajtóvadátsok öttvelödöztek ttás nyu-
lat. 3) Önhatólag, többen egy czélra lőnek, egy tár-
gyat, pontot találnak. OttoelSdötnek át ágyútok, mi-
dSn kétfelöl ktretzttüabe vettik át Mentégét.

ÖSZVELUCSKOL, (öszve-lncskol) ősz. áth.
Valamit bizonyos nedv, folyadék által egészen lucs-
kossá, loncsossá tesz. A motók, mosogatók Sttveluet-
kolják ruháikat. Sárvitet utón az utasok, lovak öszve-
luctkolják magukat. V. ö. LUCSKOL.

ÖSZVELYUKASZT, 1. ÖSZVELYUKGAT.
ÖSZVELYUKGAT, (öszve-lynkgat) ősz. gyak.

Atb. Valamely testen sok lyukat csinál, fúr, lő, sza-
kaszt stb. Stégekkel Stzvelyukgatni a szoba falait. A
táretát ützvelyukgatják a golyók.

AKAD. lUOY SZ0TÍB IV. SOr.

ÖSZVEMAR, (öszve-mar) ősz. áth. L. ÖSZVE-
HARAP.

ÖSZVEMARAKODIK, (öszve-marakodik) ősz.
k. Marakodva, vagy egymást marva ősz ve vesz.

ÖSZVEMABCZANGOL , (öszve-marczangol)
ősz. áth. Szoros ért. mardosva, fogaival harapdálva
öszvekínoz, öszvetép. A farkat ötzvemarczangolja a
csikót. Szélééi ért. kezekkel, körmökkel öszvefakgat,
tép, gyötör valamit. V. ö. MARCZANGOL.

ÖSZVEMARÉK, (öszve-marék) ősz. fa. Száraz
testek mértékneme, t. i. a mennyi két öszvefogott
marékba fér. A koldusnak lisztet egy ötzvemarékkal
adni.

ÖSZVEMAROK, (öszve-marok) 1. ÖSZVEMA-
RÉK.

ÖSZVEMASZ, (öszve-mász) ősz. önb. Tulajd.
ért mászó állatokról mondatik, midőn egymáshoz
közelednek. Öszvemátznak a békák. A kisdedek is ösz-
vemásznak, midőn még járni nem tudnak, továbbá a
felnőtt emberek, midőn négykézláb mennek öszve.
Atv. ért. és aljas nyelven, a férfi és nő tiltott sze-
relmi viszony végett titkon öszvebújik.

ÖSZVEMÁZOL, (öszve-mázol) ősz. áth. Holmi
ragadós mocsokkal mindenfelől beken, becsnnyít.
Gúnyos ért valamit kontárok módjára rajzol, fest
Néhány képet Stzvemátolt, t műveltnek hirdeti magát.

ÖSZVEMEGY, v. —MEGYÉN, v. —MÉN,
(öszve-megy, v. —megyén, v. —mén) ősz. önh. 1)
Távolodás! irányban haladva bizonyos helyen többed
magával megjelen. 2) Atv. ért. valamely testnek
tágan álló részei szűkebben öszveszorulnak. A meg-
áttatott posztó, bőr Stfvemegy. A toványodó, át öre-
gedő ember teste Sttvemegy. Különösen a folyadék ré-
szei öszvehegednek, megalusznak. Ottvemegy a tej,
tejföl. Atv. ért. (Id. Mándy Péter szerént) tájdivato-
san ám. megbukik.

ÖSZVEMÉR, (öszve-mér) ősz. áth. 1) Bizonyos
mennyiséget, sokaságot illető mérték által egészen
véve meghatároz, mind megmér. Ostvemémi a falu
határát. 2) Kettőt, vagy többet illető mérték szerént
öszvehasonlít, öszveállít. Két vég posztót, vásznat Sis-
vemérni egymással. 3) Több külön mennyiséget, me-
lyet űrmértékkel határoznak meg, egy halomba mér.
A ttürüben a nyomtatók réttét Sttvemérni. A több ku-
paczban álló gabonát Sttvemérni.

ÖSZVEMETEL, (öszve-metél) ősz. gyak. áth.
Valamit apró részekre metél, vagy több oldalról be-
metsz. Öttvemetélni a húst, kenyeret. A fák kérgeit, a
bútorokat öszvemelélni. V. ö. METÉL.

ÖSZVEMOCSKOL, (öszve-mocskol) ősz. áth.
Valamit egészen bemocskol, mocsokkal elcsunyít
Atv. erkölcsi ért valakinek becsületét rútul gyalácza,
rágalmazza.

ÖSZVEN, 1. ÖSZVE.
ÖSZVENEMFÉRŐ, (öszve-nem-férő) ősz. mn.

Aki, vagy ami ősz ve férni nem akar, vagy nem képes.
79
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ÖSZVENEMILLÖ, (öszve-nem-illő) ősz. mn.
Akinek, vagy aminek részei egymással ösrve nem
egyeznek. Akinek, vagy minek tulsjdonsága egy má-
sikétól különbözik.

ÖSZVENŐ, (öszve-nö) ősz. önh. A növényi vagy
állati testek, vagy testrészek, melyek külön vált álla-
potban voltak, az illető életerő által együvé forrnak.
Néha két gy&mSlcs össvenS. StUletnek oly ikrek is, kik
össvenöttek.

ÖSZVENYOM, (öszve-nyom) ősz. áth. 1) Egyes
testnek részeit nyomás által öszveszorítja, öszve-
zúzza, ősz ve tömi, gyömöszöli stb. Marokkal, lábtól,
sajtóban Stttoenyomni valamit. 2) Többeket különböző
irányról egy középpont felé nyomva egy tömegbe
szorít. A kStbeveít ellenséget öttvenyomni. V. ö.
NYOM, átb.

ÖSZVEOKÁD, (öszve-okád) ősz. önh. Okádva
kiőmlött étellel, itallal, epével stb. egészen, vagy na-
gyon bemocskol valamit A retteg emberek Vstveokdd-
ták egymást. Össveokádni át atttalt, ágyat.

ÖSZVEOLVAD, (öszve-olvad) ősz. önh. 1) A
melegség által híggá len testek részei együvé foly-
nak, összevegyülnek. Forró kemenczében östveolvadnak
a* éretdarabok. A felaprtíott stalonna ttírja öttveol-
vad a ttitön. 2) Bizonyos nedvben hig részecskékre
feloszlik, s az oszlató nedvvel öszvekeveredik. A ctu-
kor, eó östveolvad a vittel. V. ö. OLVAD.

ÖSZVEOLVAS, (öszve-olvas) ősz. áth. 1) Bi-
zonyos mennyiségű irományokat, nyomtatványokat
mind elolvas. Egén levéltárt, könyvtárt östveolvasott.
2) Valamit öszvesen számba vesz, megszámlál. Öst-
veolvasni a pénzt, a nyájat. 3) Valamely leírt mun-
kát, másolatot az eredetivel szóról szóra öszvevet,
különösen a hivatalos irodákban akképen, hogy
egyik irodatiszt a másolatot olvassa, a másik pedig
az eredetit tartja szem előtt, ha amaz ezzel egyezik-e,
vagy viszont egyik az eredetit olvassa.

ÖSZVEOLVASZT, (öszve-olvaszt) ősz. áth. 1)
Melegség, illetőleg tűz által bizonyos testeket hí-
gakká, folyékonyakká tesz, s egymással egyesít. Az
ötvös holmi régi ezüst edényeket, estkötSket öttveolvastt.
Betét és etOsW iüzveolvasztani. 2) Valamit big
testek által apró részecskékre oszlat, s velők egyesít,
öszvevegyít. A ctnikrot vittel ötzveolvasttani.

ÖSZVEOMLIK, (öszve-omlik) ősz. k. Részei
közt az öszvetartó erő megtágulván, szétbomolván,
egészen leroskad, ledől, s egy halmazzá leszen. Öst-
veomlanak a vitmosta falak, hátak. V. ö. OMLIK.

ÖSZVEÖLEL, (öszve-ölel) ősz. átb. 1) Különös
vonzalomból többször megölel valakit Át anya öst-
veöleli, östvecsókoljja kedves gyermekét. 2) Többet egy-
szerre ölbe szorít Az erős ember két teli Mákot Sttve-
Slel, és elvisn. V. ö. ÖLEL.

ÖSZVEÖLELGET, (öszve-ölelget) ősz. gyak.
áth. Sokszor, különös vonzalommal, szeretettel meg-
ölel valakit, vagy többeket.

ÖSZVEÖLELKÉZIK, (öszve-ölelkézik) ősz. k.
Kik egymást viszonyosán megölelik, azokról mond-

juk, hogy öszveölelkeznek. Búcsutátkor, ét vistanlá-
táskor VstveöleUumi jó barátunkkal.

ÖSZVEÖNT, (öszve-önt) ősz. áth. Különféle
edényekben, tartalékokban levő folyadékokat egy
edénybe, tartalékba stb. önt. Östveönteni a poharak-
ban maradt bort. A maradéklevest, és becsínáUaí Sw
veönteni.

ÖSZVEPARANCSOL, (öszve-parancbol) ősz.
áth. Többeknek megparancsolja, hogy bizonyos he-
lyen és időben jelenjenek meg, gyűljenek öszve. Köt
munkára östveparancsolni a helység lakosait.

ÖSZVEPAROSÍT, v. —PAROSIT, (öszve-pá-
rosít) ÖBZ. áth. Hím és nő állatot, illetőleg férfit és
nőszemélyt nemzési (házassági) viszony végett
egyesít

ÖSZVEPAROSODIK, (öszve-párosodik) ősz. k.
Hím és nőstény állat, különösen férfi és nőszemély
nemzésre, illetőleg házasságra vonatkozó viszonyba
lépnek egymással.

ÖSZVEPAROSÚL, v. -PÁROSUL, (öszve-
párosúl) ősz. önh. L. ÖSZVEPABOSODIK.

ÖSZVEPATTAN, (ös-ive-pattan) ősz. önh. Pat-
tanva öszveomlik, részei egy halomba dőlnek.

ŐSZVEPATTANT, (őszve-pattant) ősi. áth.
Valamit úgy nyom, úgy zúz öszve, hogy pattanjon.
Ostvepattantani a hupolagot, tojást.

ÖSZVEPUPOL, (öszve pufol) ősz. áth. Több-
ször, több oldalról pufolva jól megver.

ÖSZVÉR, (ősz-vér) ősz. fn. tt. östvér-t, tb. — ék,
harm. szr. —e. Korcs állatfaj, melyet ménszamár
kanczalóval, vagy ritkábban viszont közösülve nemz,
s mely a maga faját tovább nem szaporítja. Mint
afféle korcs némely tulajdonságaira nézve apjáhoc,
némelyekre anyjához hasonló; fülei hosszúk, s mint
a lovat, kocsiba, nyereg alá, különösen teherhordásra
használják. A meredek hegyeket különös ügyesség-
gel hágja meg. Az ,öszvér' általánosabb nyelvszo-
kás szerént, vagyis láöstvér különösen szamaimén
hágta kanczától eredeti. Sokkal ritkább tünemény
az oly öszvér, mely ménlótúl, és kanctaszamártól
származott, mely ama másiknál kisebb, melynek neve:
stamárfimvér.

Származása módjából legokszerübben állít-
hatni, hogy nevét a két külön nemű állatok vérének
öszvekeverésétől vette, s betű szerént ám. Sst-vér,
mint az egy testből és vérből származott emberekről
mondjuk, hogy egy testvérek. Valamint a szamár,
hasonlóan az öszvér is aljas gúnynyelven jelent
butát, ostobát. Ötevérnél öttvérebb. Némely tájakon:
mula, a latin mulat, T. mula után. V. ö. MULA.

ÖSZVERABOL, (öszve rabol) ősz. áth. Rabol-
va , ragadozva több zsákmányt öszvegyűjt Pétat,
barmokat, drágaságokat östverabobii.

ÖSZVERAG, (öszve-rág) ősz. áth. Apró ré-
szekre, morzsákra, porrá stb. rág valamit A ss& Stt-
verágja áfát, a moh/ a ruhát. Különösen eledelt fo-
gaival öszvetép, s egy tömeggé alakít ^ Östverágni a
kenyeret, húst, azután lenyelni. V. ö. RAG.
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ÖSZVERAGAD, (öszve-ragad) ősz. önh.és áth. Két,
vagy több kfilön test némi enyves, szivos, nedves
wer Utal szoros öszveköttetésbe jön egymással. Át
irtapatt öttveragad a bőrrel. A megcsirízelt bürök, pa-
pírlapok ötzveragadnak. Szélesb ért valami akadék,
vagy szorító eszköz által együvé áll. Bojtorjántól
Vszveragad a ló serénye, a komondor szőre, az ember
haja. Ötsveragadnak az ebek, midőn nemileg kVtös
nek. Áthatólag tárgyesetes viszonynéwel, holmit erő-
szakkal elragadva öszvegyüjt. Az utonáttók tok zták
monyt öszoeragadtak. Továbbá: sebes rántással töb-
bet együvé fog, öszvekap. Holmiját ötei-erogadta, ét
elfutott.

ŐSZ VERAGADOZ,(öszve-ragadoz) ösz.gyak.önh.
és áth. Több külön test valamely enyves, SZÍVOB, ned-
ves szer által folytonosan, gyakran egymás után szo-
rosan egyesül. A ganajban heverő kuvasz szűre öszve-
ragadoz. Áthatólag, gyakori rablás által több zsák
mányt öszveszerez. V. ö. ÖSZVERAGAD.

ÖSZVERÁGASZOL, (öscve-ragaszol) ősz. áth.
Sajátnemfi tapadó szerrel, pl. enywel, azúrokkal,
csirizzel két, vagy több külön testet öszveköt, egy-
máshoz szorít.

ÖSZVERAGASZT, (öszve-ragaszt) ősz. áth. 1)
L. ÖSZVERÁGASZOL. Enywel összeragasztani a
deszkákat, csirittel a papírlapokat, börzeieteket. 2)
Szélesb ért akármely közvetítő' szerrel szorosan öszve-
illeszt, öszveköt Ösxveragatztani egymással a hídha-
jókat. A födélfákat, gerendákat ötzveragasztani. V. ö.
RAGASZT.

Ő8ZVERAK, (öszve-rak) ősz. áth. Több elszórt
holmit egymásra halmozva, öszveállít, öszvetesz,
rendbe szed. Öszverakni a fahatábokat. Öszverakni a
fehérruhát, könyveket. A fösvény tok pénzt oszverak. Az
elbontott gépet ötwerakni. A szókat mondatokba Stzve-
rakni. V. ö. RAK.

ÖSZVERAKÁS, (öazve-rakás) ősz. fn. Általán
cselekvés, midőn holmit öszverakunk. V. ö. ÖSZVE-
RAK.

ÖSZVERÁNCZOL, (öszve-ránczol) ősz. áth.
Valamely lebenyeg, foszlány, rostszövetfi testet rán-
czokba húz, vagy szed öszve. Öttveránotolmi a tzoknyát,
pendelyt, Inggallért. Homloka borét ötzveránezolja a
mOy gondolkodót, harag. V. ö. RÁNCZ.

ÖSZVERÁNCZOLÓDIK, (öszve-ránczolódik)
ősz. bein. Inkább belszervezeténél, mint külső hatás-
nál fogva ránczokba ssedödik. Idővel a növényi ét
állati tettek bőrei ötzveránctoUdnak.

ÖSZVERÁNCZOSODIK, (öszve-ránczosodik)
ősz. k. Általán, akár belszervezeténél, akár külső
cselekvésnél fogva ránczossá leszen, ránczokba megy
8s«ve. V. ö. ÖSZVERÁNCZOLÓDIK.

ÖSZVERÁNT, (öszve-ránt) ősz. áth. 1) Holmit
sebesen elragadva helyeikről együvé fog, szorít, csuk,
zár, stb. Öttverántani a kiterjesztett madárháló szár-
nyait. Öttverántani a kötél végeit. 2) írásban több
betűt egy jegybe öszvevon. V. ö. RÁNT.

ÖSZVERÁZ, (öszve-raz) ősz. áth. 1) Holmit
ide-oda rázva, mozgatva öszvevegyít Ötmerámá a
különféle szerekből álló gyógyitalt. Önverásni a. tzé-
nát és szalmát. 2) Rázás által szűkebb körbe szorít.
A zsákba töUött gabonát össoerázni. 3) Hordás, szál-
lítás által igen megráz, megzötyögtet A rögöt úton
öszverázott a kocsi. V. ö. RÁZ.

ÖSZVEREKESZT, (öszve-rekeszt) ősz. áth.
Többeket egy kerítés közé zár. Ludakat, ré&éket Ssz-
verekeszteni egy ketrecsbe. V. ö. REKESZT.

ÖSZVERENDÉL, (öszve-rendél) ősz. áth. Bi-
zonyos hatalomnál fogva rendeli, meghagyja, hogy
többen egy kitűzött helyen és időben jelenjenek meg.
Öszverendelni a perét feleket, a tanukat.V. ö. RENDEL.

ÖSZVERENDÉZ, (öszve-rendéz) ősz. áth. Töb-
beket ügy állít, helyez, rak öszve, hogy bizonyos
rendet képezzenek, hogy kellő irányban és arányban
legyenek egymással. Öszverendezni a könyveket, a ter-
mészetiek gyűjteményét, a szoba butorait.V. ö. RENDEZ.

ÖSZVERENDÉZÉS, (öszve-rendézés) ősz. fn.
Cselekvés, mely által holmit rendbe szedünk, öszve-
rendezfink. A régiségek gyűjteményének öszverendezété-
vel foglalkodni. V. ö. ÖSZVERENDÉZ.

ÖSZVERENDÜL, v. —RENDÜL, (öszve-ren-
dfil) ősz. önh. Igen nagyon, egész testében megren-
dül.

„Koros ember gyengül, remeg az mindentül,
Egy kicsi szellőre talpig öszverendfil."

Arany. (Bnda halála).

ÖSZVERÉPÜL, v. —REPÜL, (öszve-répül)
ősz. önh. Több szárnyas állat különféle irányról re-
pülve egy helyre gyülekezik öszve. Az útra készülő
fecskék a házak födelein Ssrverepülnek. A dögre tok
holló öszverepia.

ÖSZVERE8ZEL, (öszve-reszel) öss. áth. Apró
részekre, porrá, morzsákra, egy halomra reszel vala-
mit Öszvereszelni a levesbe való tésztát, a kútra való
tormát, a vasat. V. ö. RESZEL.

ÖS\VEREZEL, (öszve-rezel) ősz. áth. Átv.
kakáivá becsdnyít

ÖSZVERIASZT, (öszve-riaszt) ősz. áth. Riasztva
öszvecsoportosít

ÖSZVEROGY, (öszve-rogy) ősz. önh. Állatok-
ról mondjnk, midőn akárminemü gyöngülés miatt
inaik elvesztvén ragósságokat, élettelen test gyanánt
leroskadnak. Vég elgyengülés, nagy fáradság miatt,
teher alatt, ijedve öszverogyni.

ÖSZVEROGYGYAN, (őszve-rogygyan) ősz.
önh. Hirtelenfii öszverogy. V. ö. ÖSZVEROGY.

ÖSZVEROGYIK, (öszve-rogyik) ősz. k. Lásd
ÖSZVEROGY.

ÖSZVEROHAD, (öszve-rohad) ősz. önh. Vala-
mely növényi, vagy állati test egészen elrohad. V.
ö. ROHAD.

ÖSZVEROHASZT, (öszve-rohaszt) Ö»z. áth.
Eszközli, okozza, hogy valami egészen rohadásba
menjen.
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ÖSZVEROKONÍT, v. —ROKONIT, (öszve-
rokouít) ösr. áth. 1) Vénégi tekintetben, különösen
házasítás által rokonokká tesz. Két külön családot
önverokonitani. Továbbá: kimutatja, hogy bizonyos
személyek, illetőleg családok, nemzetségek, népek
egy fistól származnak. 2) Szélesb ért. különböző dol-
gokat némely hasonlati jegyeiknél fogra egy nem,
egy faj, egy fogalom alá egyesít Bitonyot nyelveket
öswerokonüani. V. ö. ROKON.

ÖSZVEROKONÚL, v. —ROKONUL, (öszve-
rokonúl) ősz. önh. Vérségi tekintetben valakinek ro-
konává leszen ; különösen házasság által más csa-
lád tagjával sógorsági, atyafisági viszonyba lép.

ÖSZVEROMBOL, (öszve-rombol) ősz. áth.
Szántszándékkal, kártevőleg egészen elront, halomra
dönt, rommá tesz valamit. V. ö. ROMBOL.

ÖSZVEROMLIK, (őszve-romlik) ősz. k. Minden
részében rommá válik, épségét elveszti. Mondjuk kü-
lönösen emberi müvekről, midőn eredeti rendelteté-
sökre alkalmatlanokká lesznek. Öszvér omlanak a há-
tak, bútorok, gfpek, essJcöiök stb.

ÖSZVERONT, (öszve-ront) ősz. áth. Valamit
egészen elront, különösen akármi müvet épségétől
megfoszt, öszvezúz, szakgat, tör stb. Onverontani a
falakat, hidakat, hajókat, gépeket, bútorokat, sterstá-
mokat. Önhatólag és atv. ért öszvefitközik.

„Délczeg hadfiak
Egymást mérő lángszemekkel
Szívre szögzött fegyverekkel
Öszverontanak."

Vörösmarty.
V. ö. RONT.

ÖSZVEROSDÁSODIK, (öszve-rosdásodik) ősz.
k. Rozsda lepi meg minden felül. Nedvei helyen ön-
verosdásodik a va». V. ö. ROSDA.

ÖSZVEROSKAD, (öszve-roskad) ősz. önh. Szo-
ros ért. valamely rakott, fölhalmozott alkotvány, pl.
híd, épület, boltozat stb. romokra szakadva öszvedől,
öezveomlik. Égéskor öszveroskad a ha* födele. Nagy
teher alatt Vstverotkad a hid, szekér. Ás álgyulövések-
t6l Vstverotkadnak a várfalak. Szélesb ért. nagyító
kifejezéssel mondjuk emberről, és más állatokról,
midőn öszverogynak. A különbség köztök az, ami a
rogy és roskad köcött, t i. emez nagyobbszerü rom-
lásra vonatkozik, mint amaz. V. ö. ROOY, R08-
KAD.

Ö8ZVEROSKASZT, (őszve-roskaszt) ősz. áth.
Eszközli, némi erőszakkal véghez viszi, hogy valami
öszveroskadjon. V. ö. ÖSZVEROSKAD.

ÖSZVEROTHAD; ÖSZVEROTHÁSZT, lásd
ŐSZVEROHAD; ÖSZVEROHASZT.

ÖSZVEROZSDÁSODIK, 1. ÖSZVEROSDÁ-
SODIK.

ÖSZVES, (ösz-v-es) mn. tt. öttves-t, v. —ét, tb.
—ék. Bizonyos mennyiségnek minden részeit magá-
ban foglaló. Ostves ttám, mely több részszámokból
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áll. Önvet kiadat, jövedelem. E szónak elemzéséből,
illetőleg és képzőjének elvonása által az tonik ki,
hogy törzsöké öttv, mely alakjára nézve olyan, mint:
sérv, nedv, kedv, redv, ölv, nyelv stb. s így elemzé-
sére nézve különbözik az Vtsve szótól, melyben a ve
határozói képző.

ÖSZVESAJTÓL, (öszve sajtói) ősz. áth. Sajtó-
val öszvenyom, öszveszorít Öavetajtólni át astíalru-
hákat, a könyvet. V. ö. SAJTOL.

ÖSZVESÉO, (ösz-ve-ség) fn. tt. Sstveség-ét,
harm. szr. — e. Több Öszvetett részekből álló so-
kaság.

ÖSZVESÉGÉS, (ösz-ve-ség-es) mn. tt öttveté-
gét-t, v. —ét, tb. —ék. Öszveséget, több részekből
öszveállított egész számot, mennyiséget képező.

ÖSZVE8ÉGGEL, (ösz-ve-ség-vel) ih. Bizonyos
mennyiséghez tartozó részeket együtt véve. Minden
kiadása östvetéggel itat forint, hitt krajetár. Más-
kép : ötévesen. Páriz-Pápai szerént annyit is tetz,
mint egész tömegben, nagyban. Östvetéggel árulni a
kalmárárukat, nem réstleiekben.

ÖSZVESEN, (ösz-v-es-en) ih. Bizonyos mennyi-
ségnek minden részeit együvé foglalva. Évi jövedel-
mei östvesen éter forintot teamek.

ÖSZVE8ÉPÉR, (öszve-sépér) ősz. áth. Seprő-
vel, vagy seprű gyanánt használt más eszközzel ösz-
vegyüjt, öszvehalmoz. Öetveieperni a stemetet, át el-
tzórt gabonát. Hetekkel Snoeteperni a kiolvasott pénzt.
V. 6. SEPER.

ÖSZVESEREGÉL, (öszve-seregél) ősz. önh. L.
ÖSZVESEREGLIK.

ÖSZVESEREGLIK, (öszve-sereglik) üu. k.
Több ember, vagy állat egy seregbe össvegyüleke-
zik. A kiváncti népek öttvesereglenek a látvány körül.
Télen Sstvesereglenek a varjak a majorban. V. ö.
SEREG.

ÖSZVESIET, (öszve-siet) ősz. önh. Többen
sietve egy helyre, egy seregbe gyülekeznek. Dobttóra
át elttéledt katonák öttoerittnek. V. ő. SIET.

ÖSZVESODOR, (öszve-sodor) ősz. áth. Tenyér-
rel, tenyerek között, vagy bizonyos eszközzel holmi
szálas, vagy lágyabbféle, tapadó testeket tekergetve,
forgatva egy sudaras testté alakít Öttvetodonü a
kendert, fonalakat, telyemttdlakat. Öttoetodomi a tin-
tát, agyagot, papirt. V. ö. SODOR.

ÖSZVESÓGORODIK, (öszve-sógorodik) öez. k.
Házassági kötés által idegen családdal, illetőleg csa-
ládi taggal sógorságba lép. AJd hátofodik, vagy férj-
hét megy, hátattártának testvéreivel, atyjafiaival Sttce-
sógorodik. V. ö. SÓGOR.

ÖSZVESÓOOROSÍT, (öszve-sógoroeít) ösxátíi.
Házasságkötés által eszközli, hogy bizonyos szemé-
lyek egymásnak sógorai legyenek.

ÖSZVESÓGOROSODIK, (oszre-sógoroeodik)
ősz. k. L. ÖSZVESÓGORODIK.

ÖSZVESOLLIK, (öszve-sollik, talán : -sáriik,
v. surlódik, székelyesen: sullódik) ősz. k. Kriza J.



1267 ÖSZVESOTÚL- ÖSZVESZÁMLÁL ÖSZVESZÁMOL-Ö8ZVESZÉRÉZ 1258

szerént a székelyeknél ám. öszvetorhad, öszveseny-
ved; östvetoUik-foUik (folyik ?) ám. öszveforr,öszvete-
kerőzik, öszveáll. V. ö. 80LLJK.

ÖSZVESOTÚL, (öszve-sotál) ősz. áth. L. ÖSZ-
VESAJTÓL.

ÖSZVESÚG, (öszve-súg) ősz. önb. Egymás fű-
lébe titkot mondanak. (Ferenczy J.). Atv. ért. ám.
alattomban egyet értenek, öszveszfirik a levet.

ÖSZVESÚNY, (öszve-súny) ősz. átb. Öszve-
búzza, kuczorítja magát, vagy egyebet. (Kriza J.).

ÖSZVESÜL, v. —SÜL, (öszve-sfil) ősi. önb.
Erős és tartós tűméi nedve, zsírja kifolyván igen
öszveég, öszreszárad. A tokáig kemencéében hagyott
kenyér, kóláét öttvesül. Átv. ért. mondják növények-
ről, midőn a forró naptól öszvefonnyadnak; máskép :
éltül.

ÖSZVESÜT, (öszve-süt) ősz. áth. Igen megsüt,
minden oldalról megéget. ÖttvetVfíltte a Mist, hogy
égettem kittáradt. A lángok öttvetUtötték a bőrét. V.
ö. SÜT.

ÖSZVESZAKAD, (öszve-szakad) ősz. önh. Vi-
selés, nyfivés, koptatás, tépés stb. által elrongyollik,
elmállik, egészen elszakad. V. ö. SZAKAD.

ÖSZVESZAKGAT, (öszve-szakgat) ősz. gyak.
áth. Folytonosan viselve, koptatva, nyttve, több he-
lyen megszakasztva stb. egészen rongyossá tesz.
Mondjuk leginkább ruhaneműéből.

ÖSZVESZALAD, (öszve-szalad) ősz. önb. Töb-
ben szaladva egy helyre gyülekeznek. Rendkívüli
látványra, eseményre Vttvetzalad a nép. V. ö. SZA-
LAD.

ÖSZVESZALADGÁL, (öszve-szaladgál) ősz.
gyak. önh. Többen különféle irányról szaladozva
öszvegyülekeznek. Tárgyesetes viszonynéwel, bizo-
nyos térnek helyeit szaladgálva bejárja. Ötzvestalad-
ffálni a várót utczáit.

ÖSZVESZALADOZ, (öszve-szaladoz) 1. ÖSZ-
VESZALADGÁL.

ÖSZVESZÁLL, (Ö8zve-8záll)ösz. önh. 1) Több
szárnyas állat egy seregbe repül. A varjak Vtzveszáll-
nak a fán, kazalon. 2) Egymásra halmozott, rakott
holminek részei alább sülyedve szorosabban egye-
sülnek egymással, máskép : Stzveetik. A kazalba ra-
kott széna, szalma, a halomra hányt föld ötzvetzátt.

ÖSZVESZÁMÍT, v. —SZÁMIT, (öszve-számít)
ősz. áth. Valamely mennyiségnek számát a számve-
tési szabályok szerént meghatározza. A kiadátt ét
jövedelmei Sttvetzámtíva kitűnt, hogy a tiszta honon
éter forint, háté krajezár. Különbözik: Stevettámtí.
V. ö. SZÁMÍT: SZÁMOL.

ÖSZVESZÁMÍTÁS, v. —SZÁMÍTÁS, (öszve-
számítás) ősz. fh. Különféle mennyiségeknek számba-
vevése a végett, hogy bizonyos végeredménytt meny-
nyíség tűnjék ki, pl. a számadó, számvevő hivatalok-
tan. V. ö. SZÁMÍTÁS.

ÖSZVESZÁMLÁL, (öszre-számlál) ősz. áth.
Bizonyos mennyiségnek részeit különösen számba

• veszi, és egységbe foglalja. Öttoettámlálni a pénzt
'forintonként, terajczdronként. Át embereket fejenként

öszveízámlálni. V. ö. SZÁMLÁL.
ÖSZVESZÁMOL, (öszve-számol) ősz. önh. és

áth. Egymással kölcsönösen számot vetnek. Midőn
ifstoettámoltunk való, kitűnt, hogy egyik tem tartónk
a másiknak. Különbözik : östvetzámü.

ÖSZVESZÁNT, (őszve-szánt) ősz. áth. 1) Két
külön osztályú földdarabot, pl. holdat, szántás által
öszveragaszt A stomnédtól vett földet a magáéval
öttvetzántotta. 2) Szántáskor a trágyát, tarlót, gazt,
stb. a földdel öszvekeveri. 3) A szántást a tábla
közepén kezdi, s a barázdákat befelé veti.

ÖSZVESZÁRAD, (öszve-szárad) ősz. önh. Ned-
vei elszállván rostjai öszvezsngorodnak, s illető teste
előbbi szívósságát, és terjedelmét elveszti. V. ö.
SZÁSÁD.

ÖSZVESZED, (öszve-szed) ősz. áth. 1) Holmi-
két egyenként, vagy egy-egy fogással helyeikről el-
vesz, leszakaszt, letép stb. azután egy helyre, egy
halomba gyűjti. Ötsvettedni át elhagyogatott buzafe-
jeket, az ehtórt pénzt, a fáról lehullott gyümölcsöt. 2)
Szélesb ért öszvegyfijt A szegények számára tűzvé-
szedéit ttáz forintot, tíz zták burgonyát. Napszámba
tok gyülevétz etavargót Stzvettedelt. 8) Átv. magát
öszveszedni, ám. bizonyos rendetlen, vagy hiányos
állapotát megszűntetni, magát rendbe hozni, tehetsé-
geit kellőleg elévenni, bizonyos épségre, erőre ver-
gődni. Estét, erejét ötzveazedni. Betegség után Stsve-
sxedni magát. Több kárvallát után nehéz a gazdának
Stzvettedni magát. V. ö. SZED.

ÖSZVESZEDÉGET, (öszve-szedéget) ősz. gyak.
áth. Gyakran, folytonosan szedve gyűjt, halmoz öszve
holmit. Ötzvetzedegetni a fák alól a lehullt gyümölcsöt.
V. ö. SZEDEGET.

ÖSZVESZEGECSÉL, (öszve-szegecsél) ősz. áth.
Kisebb fajta szeggel, vagy szegekkel együvekapcsol.

ÖSZVESZEGEZ, (öszve-szegez) ősz. áth. Két,
vagy több külön testet szeggel, vagy szegekkel ösz-
vekapcsol, együvé szorít Zsindelyeket léezekkel, ét
egymástól Stzvetzegetni. V. ö. SZEGEZ.

ÖSZVESZÉMÉLGET, (őszve-szémélget) ősz.
gyak. áth. Szemenként őszveszed; különösen: a
többi szemek közöl a szebbeket kiválogatja, és ősz-
vegyüjti. Öttveuemelgetni a gabonának, szilvának szé-
pét. V. ö. SZEM.

ÖSZVESZENTÉL, (öszve-szentél) ősz. áth. Két
külön nemű személyt a házassági szentség áldásával
Öszveköt

ÖSZVESZÉRÉZ, (öszve-széréz) ősz. áth. 1) Bi-
zonyos mennyiségű vagyont akármely kereseti úton
módon, és részenként öszvegyüjt. Üzérkedve, uzsorá-
val, csalással tok pénzt Vttvetzertett. A patarió, gon-
datlan gazda mitsem tűre* ötzve. 2) Közbenjárás,
ajánlás, megismertetés által férfit és nőt házasodási
viszonyba hoz egymással.
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ÖSZVESZERKESZT, (öszve-szerkeszt) ősz. áth.
Szerkesztve együvé állít.

ÖSZVESZILÁL, v. —ZILÁL, (öszve-szilál, v.
—zilál) ősz. áth. Öszvebont, öszvezavar. Bodrogközi
szó. (Mindszenti).

ÖSZVESZORÍT, v. —SZORÍT, (öszve-szorít)
ősz. áth. 1) Valamely testtömeg részeit szűkebb té-
rimébe nyomja öszve. Sajtóban öszveszortíani a könyv
leveleit, a ruha rétegeit. Kötéllel östvetzortíani a mai-
hát zsákot. Valakinek kezét öszveszorUani. 2) Szűkebb,
vagy tágabb köz által egymástól elválva levő teste-
ket öszvenyomva, tolva, hajtva stb. szoros érintke-
zésbe hoz. A özekéire rakott holmit lánctokkal, köte-
lekkel öszveszortíani. A bekerített ellenséget öszvetzo-
rítani. V. ö. SZORÍT.

ÖSZVESZORÚL, v. —SZORUL, (öszve-szorúl)
ősz. önb. 1) Egyes testtömeg részei szűkebb téri-
mébe hozódnak öszve. A tajtó alá tett könyv öszve-
szorul. Félelemben, hidegben öszveszorúl az ember tette,
2) Több külön testek közel, közvetlen érintkezésbe
jönnek egymással, s kellő terjedelmek megkevesbül,
helyzetük kényelmetlenné leszen. V. ö. SZORUL.

ÖSZVESZÖ, (öszve-sző) ősz. áth. Szoros ért
bizonyos eszközzel, géppel, szövőszékben a fonalakat,
s hasonnonfi szálas testeket egy egészszé viszálja
öszve. V. ö. SZŐ.

ÖSZVESZÖGELL1K, (öszve-szögellik) ősz. k.
Több test, vagy térés hely szögleteikkel, csúcsaikkal
egymást érinti.

ÖSZVESZÖVETKÉZ1K , (öszve-szövetkézik)
ősz. k. Bizonyos ügyben, és czélra másod vagy töb-
bed magával szoros viszonyba lép, s közös segítségre
és védelemre kötelezi magát. A közrend és béke fen-
tartálára öszveszVvetkeznek a fejedelmek. V. ő. SZÖ-
VETKEZIK.

ÖSZVESZÚR, v. — SZURKÁL, (öszve-szúr, v.
—szarkái) ősz. gyak. áth. Valamely hegyes eszköz-
zel több oldalról megszúr, meglikgat, megsért vala-
mely testet. Árral öszveszurkálni a bűrt, tűvel a pa-
pirt. Arezát, kezeit, lábait öszveszurkálták a tövisek.
V. ö. SZURKÁL.

ÖSZVESZÜR, (öszve-szfir) ősz. áth. Valamely
likacsos testen, eszközön többféle nedvet, folyadékot
átereszt, és együvé folyat. A tejet több köcsögből egy
fazékba ötzvefzürni. Átv. ért. ösn-eszSírni a levet, ám.
titkos, tiltott czélra szövetkezni valakivel; alattom-
ban öszvebeszélni, egyetérteni. V. ö. SZŰR.

ÖSZVETAGOL, (öszve-tagol) ősz. áth. Általán
nagyobb terjedelmű testet, vagy tért darabokra oszt,
hasít, vág, tagokra választ. Különösen: a mészáro-
sok, hentesek nyelvén, a levágott barmot felitonczolja.
Átv. valakit tagról tagra megver.

ÖSZVETAKARIT, (öszve-takarít) ősz. áth. 1)
Bizonyos téren, helyen a rendetlenül elszórt holmit
öszverakja, elrendezi, az illető helyet kitisztítja, ki-
söpri stb. ÖszvetoJcartíani a szobát, konyhát. 2) Bizo-
nyos mennyiségű vagyont, különösen eleségnemiieket
öszvegyüjt. V. ö. TAKARÍT.

ÖSZVETALÁL, (öszve-taiál) öta. önh. Önve-
egyezik, egymásra, vagy egymásba teljesen illik. Át
egyenlő szögletek oldalai öttvetalálnak.

ÖSZVETALÁLKOZÁS, (öszve-találkozás) ősz.
fn. Különböző irányról jövőknek egymással való vé-
letlen öszvejövetele. Átv. ért. bizonyos események-
nek egy időbeli, egy helybeli feltűnése. V. ö. ŐSZ-
VETALÁLKOZIK.

ÖSZVETALÁLKOZ1K, (öszve-találkozik) ön.
k. Valakivel bizonyos helyen véletlenül öszvejön.
Úton, utczán 9stvetalálkotiti valakivel.

ÖSZVETÁHASZT, (öszve-támasst) ősz. áth.
Két, vagy több szilárd anyaga testet úgy állít ösxve,
hogy egymásnak viszonyos tamásául szolgáljanak. A
nádkévéket, dorongokat östvetámasttják, midőn kupáét-
ba álltíják. Östvetámatttani a puskákat. V. 5. TÁ-
MASZT.

ÖSZVETANÁGSKOZIK, (öszve-tanácskonk)
6sz. k. Ketten, vagy többen valamely ügy fölött ta-
nácsot tartanak és határoznak.

ÖSZVETAPAD, (őszve-tapad) ősz. önh. Két,
vagy több test valamely közvetítő tapasznemü szer
által együvé szorul. V. ő. TAPAD.

ÖSZVETAPASZT,(öszve-tapaszt)ösz.áth. Két
vagy több testet tapaszszal öszveragaszt V. ö. TA-
PASZT.

ÖSZVETAPOD, (öszve-tapod) ősz. áth. Lábbal,
vagy lábakkal nyomkodva öszveeúz, tör, szorít stb.
Öszveíapodni a földet, ffyUmöUaöt. A nytregbSl leesett
katonát öszvetapodíák a lovak. Öszveiapodm a gy&up
növényeket. V. ö. TÁPOD.

ÖSZVETAPOS, v. —TAPOZ, (öszve-tapos, v
—tapoz) ősz. áth. Többszörösen őszvetapod. V. ö
ÖSZVETAPOD.

ÖSZVETÁRSASÍT, v. —TÁRSASIT, (öwve-
társasít) ősz. áth. Két vagy több személyt egymás-
sal társi viszonyba hoz.

ÖSZVETÁRSÍT, v. —TÁRSÍT, (öszve-tinft)
1. ÖSZVETÁRSASÍT.

ÖSZVETÁBSÚL, v. —TÁRSUL, (öszve-tAwdl)
ősz. önh. Ketten vagy többen társaságba egyesülnek.

ÖSZVETART, (1), (öszve-tart) ősz. áth. 1) Két
vagy több testet úgy tart, fog, hogy együtt legyenek,
egy tömeget képezzenek, östveszoroljanak. Eextktt,
lábakat öszvetartani. 2) Szélesb Átv. ért különböző
dolgokat szoros viszony! állapotban megőriz. A pol-
gári tártatagot a törvények, t ittetS hatóságok tartják
öszt-e. V. ö. TART, áth.

ÖSZVETART, (2), (öszve-tart) ősz. önh. Ket-
ten vagy többen mint szövetségesek, barátok, czim-
borák, egy véleménynek, egy czéli a törekvők, axoroe
viszonyban vannak vagy maradnak egymással. V. ő.
TART, önh.

ÖSZVETARTAS, (öszve-tartás) ősz. fn. 1)
Cselekvés, mely által két vagy több testet úgy tar-
tunk, hogy együtt, egymáshoz közel, kapcsolatban



1361 ÖSZVETARTÓ—Ö8ZVETÉSZ ÖSZVETÉT—ÖSZVETÖPÖRÖDIK 1262

legyenek. 2) Szövetségi, társasági, czimborai viszony,
egyetértés bizonyos ügyben, működésben; ellentétei:
különválás, meghasonlás. V. ö. ÖSZVETART, áth.
és önh.

ÖSZVETARTÓ, (öszve-tartó) mn. 1) Egymást
öszvekapcsoló. 2) Társas viszonyban álló V. ö. ÖSZ-
VETART, áth. és önh.

ÖSZVETARTOZIK, (öszve-tartozik) ősz. k.
Egygyel vagy többekkel bizonyos egységet, egészet
képez; öszvevaló, öszveillő. Mondják különösen oly
dolgokról, melyeket rendbe szokás szedni, vagy
együvé állítani, illeszteni. Ez a két ablakszárny Sszoe-
tetríotOe. A páros tettek öszvetartoznak.

ÖSZVETASZÍT, (öszve-tasrit) ősz. áth. Rét,
vagy több ingó testet, vagy elszéledt holmit egy
helyre, halomba, csoportba, rakásra, stb. taszít A
szekereket öszvetaszitani a félszer alá. A kinyomtatott
pelyva* gabonát Sszvetaszitani egy garmadába. V. ö.
TASZÍT.

ÖSZVEXATAROZ, (öszve-tataroz) ősz. áth. Ki-
tatarozva, kijavítva rendbe hoz, használhatóvá tesz.
A rósz csizmát, köntöst öszvetatarozni. (Tájszótár). V.
ö. TATAROZ.

ÖSZVETEKER, (öszve-teker) ősz. áth. Egy
vagy több hajlékony, sudaras testet gúzs gyanánt
forgatva szűkebb térimébe szorít Öszvetekerni a ken-
dSt, papírt, szalmát. V. ö. TEKER.

ÖSZVETEKERGET, (össsve-tekerget) ősz. gyak.
áth. Némi gonddal, vigyázattal, ügyességgel tekerve
öazvegöngyölget, hengerget valamit.

ÖSZVETEKERGÖDZIK,v. —TEKERGŐZIK,
(öszve-tekergődsik, v. —tekergőzik) ősz. belsz. Mint-
egy belhajlamnál fogva csavarosán, kacskaringósan,
öszvefonódik, öszvekeveredik, öszvekulcsolódik, stb.
Némely növények szárai, indái öszvetekergSznek. V. ő.
TEKERGŐZIK.

ÖSZVETEKERŐDZIK, v. —TEKERÖDIK,
(önve-tekerődnk, v. — tekerődik) 1. ŐSZ VETEKER-
GŐDZIK.

ÖSZVETÉP, (öscve-tép) ősz. áth. Valamely tes-
tet egészen eltép s rendetlen halmazzá tesz. Öszve-
tépni a» ócska ruhákat. V. ö. TÉP.

ÖSZVETÉS, (ösz-ve-t-és) mn. tt. öszvetés-t, v.
—el, tb. —ék. L. ÖSZ8ZERÜ.

ÖSZVETESTVÉRÍT, v. —TESTVÉRIT, (ösz-
ve-testvérít) ősz. áth. Átv. ért két vagy több külön
származású személyt testvérek gyanánt egymással
rokonit, pL örökbefogadás által.

Ö8ZVETE8TVERÜL, vagy —TESTVÉRÜL,
(öszve-testvéröl) ősz. önh. Valamely más családbeli
ssemélylyel testvér gyanánt rokonul.

ÖSZVETÉSZ, v. —TÉSZÉN, (öszve-tész, v.
—tészén) ősz. áth. 1) Két, vagy több külön helyzetű
testet úgy helyez, hogy együtt legyenek, egymással
érintkezzenek. Kezeket, lábakat öszvetenni. Kést vil-
lával és kanállal Sszveíenni. 2) Egy lakba rendel.
Két, károm vendéget egy szobába Sszvetenni. 3) Töb-

ben bizonyos mennyiséget adomány gyanánt, vagy
más czélra adnak öszve. Az égettek számára tegyünk
öszve valamit.

ÖSZVETÉT, (öszve-tét) ősz. fn. Amit öszve-
tesznek, vagy valaki őszvetesz.

ÖSZVETÉTEL, (őszve-tétel) ősz. fn. 1) Két
vagy több valaminek egy egészszé öszveállítása, szer-
kesztése. 2) L. ÖSZVETÉT.

ÖSZVETÉTÉS, öszve-tétós) 1. ÖSZVETÉTT.
ÖSZVETÉTT, (öszve-tétt) ősz. mn. Amit több

részből egy egészszé képeztek, nem egyszerű. Oszve-
tett szók.

ÖSZVETÉVESZT, (öszve-téveszt) ősz. áth. Kü-
lönböző tárgyak között egyiket a másikkal fölcs éréi
akár valóságban, akár csak a gondolatban.

ÖSZVETIPOR, (öszve-tipor) ősz. áth. Lábaival
nyomkodva, taposva öszvezúz, apró részekre tördel,
illetőleg taposva megfojt, megöl valamit Öszvetiporni
a füvet, vetéseket, férgeket. A lovak Sszvetiporták a
csatában elesetteket. V. ö. TIPOR.

ÖSZVETÓDÍT, v. —TOLDIT, (öszve-tódít) Min-
denfelől lódítva egy helyűvé gyűjt, csődít.

ÖSZVETÓDÚL, v. —TÓDUL, v. TOLDUL,
(öszve-tódúl, v. —tóidul) ősz. önh. Mindenfelől sietve,
és tolakodva bizonyos sokaság egy helyre gyűl, és
szorul öszve. Rendkívüli látványokra öszvetódál a
nép. V. ö. TOLDUL.

ÖSZVETOL, (öszve-tol) ősz. áth. Több holmit
egy helyre, egy halomba, egy rakásra tol. A szeke-
reket szín alá, a kinyomtatott gabonát csűrbe östve-
tolni. V. ö. TOL.

ÖSZVETOLD, (öszve-told) ősz. áth. Két vagy
több külön testet bizonyos öszvetartó szer vagy esz-
köz által együvé fűz, varr, kapcsol stb. egyszersmind
bizonyos hiányt, üreget pótol, vagy valamit nagyob-
bít. Két rétváiznat öisvetoldani. Két deszkát, gerendát
öszvetoldani. V. ö. TOLD.

ÖSZVETOLDÚL, 1. ÖSZVETÓDUL.
ÖSZVETORLIK, (öszve-torlik) ősz. k. Mond-

juk mozgásban levő, különösen víz, vagy szél által
hajtott testekről, midőn bizonyos gáton fennakadva
egymásra halmozódnak, feltornyosodnak. A zátonyo-
kon, hidlábaknál Sszvetorlik a jég. A partok mentében
Vfzvetorlik a fövény. Zivataros télben át árokpartokon
b'szvetorlik a hó. V. ö. TORLIK.

ÖSZVETÖLT, (öszve-tölt) ősz. áth. Többször
merített, vagy több edényben, tartalékban levő fo-
lyadékot egy öbölbe, egy mederbe stb. tölt. A pa-
laczkokban maradt bort egy kannába öszvetölteni. Kü-
lönféle borokat öszvetölteni. V. ö. TÖLT.

ÖSZVETÖM, (öszve-töm) ősz. áth. Gyéren álló
testrészeket tömve, nyomkodva sűrű tömeggé alakít.
Zsákban öszvetömnia lisztet, gyapjút, rongyokat V. ö.
TÖM.

ÖSZVETÖPÖRÖDIK, (Öszve-tőpörödik) ősz. k.
Bőre, héja öszvezsugorodik, ránczosodik, mi különö-
sen az illető test nedveinek elrepülése, elfolyása, ki-
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száradása miatt történik. Öttvetőpörödik ás áttolt
gyUmöles, o» olvasztott ttalonna bőre, roelja, a vén
ember boré. V. 6. TÖPÖRÖDIK.

ÖSZVETÖR, (öszre-tör) ősz. áth. Valamely szi-
lird szövetü, kemény testet részekre tör. Ötzvetömi
a» állat csontjait, a fatdényeket, bútorokat, palactko-
kat. Szélesb 4tv. ért. meggyötör, megkinoz, megerőtet.

„Öszvetörőm magamat,
Kitöröm a nyakamat,
Még sem hagyom magamat."

(Tánczvers).

V. ö. TÖR.
ÖSZVETÖRDEL, (öszve-tördel) ősz. gyak. áth.

Több holmit öszvetör, vagy valami egészet apró ré-
szekre tör.

ÖSZVETÖREDÉZIK, (öszve-töredézik) ősz.
gyak. k. Folytonosan, vagy gyakran tőrre apró ré-
szekre válik, vagy több holmi törik öszve. A kerekek
alatt öttvttöredtzik át útra hordott kS. A rátét utón
öttvetöredettek át edények. V. ö. TÖREDEZIK.

ÖSZVETÖRIK, (Őszve-törik) ősz. k. Bizonyos
erőszak, pl. ütődés, nyomás stb. által valamely szi-
lárd szerkezetű, kemény testnek részei eltörnek. V.
ö. TÖRIK.

ÖSZVETÖRÖDIK, (öszve-törődik) ősz. belsz.
Széles ért. két vagy több szilárd test viszonyos súr-
lódás, rázkódás, tttődés, vergődés, nyomás stb. által
megvaoi-búl, öszvenyomúl, megzuzodik, részekre válik.
Malomkövek között öttvetörödik a gabona. A nyomtató
lovak lábai alatt öusvet&rödik a buta stára. A rázós
utón ötsvetörSdik a gyUmölc«, tojás. Átv. mondják
társas viszonyban élő személyekről, midőn erkölcsi
súrlódás által egymásnak szögletességeit mintegy
elkoptatják, s végre öszvesimulnak, megegyeznek. A
viitdUcodágban élt hárítanak végre ötzvetSrSdtek. V.
ö. TÖRŐDIK.

ÖSZVETÖRZSÖL, (öszve- törzsöl) 1. Ö8ZVE-
DÖRGÖL, v. —DÖRZSÖL.

ÖSZVETRÉFÁL, (öszve-tréfál) ősz. önh. Egyik
a másikkal tréfát űz. (Id. Mándy P.).

ÖSZVETÚR, (öszve-tűr) ősz. áth. Tnlajd. ért.
földet, vagy más porhanyóé testet orrával túrva ösz-
vehalmoz, vagy bizonyos téren úgy nevezett túráso-
kat csinál. A vakandokok ötsvetúrják a rétekei, kerte-
ket. A dittaók ötxvelúrták át udvart, a ganajdombot.
Átv. rendben levő holmit túró állatok módjára öszve-
forgat, öszveviszsza hány. Öszvetiírni a ruhát ttek-
rényt. V. ö. TÚR.

ÖSZVETURKÁL, (őszve-turkál) ősz. gyak.
áth. Folytonosan, vagy gyakran túrva öszvelikgat,
öszvekever, öszvehalmoz, mint a disznók és vakan-
dokok tesznek. V. ö. ÖSZVETÚR, TÚR, TURKÁL.

ÖSZVETÜZ, (őszve-tűz) ősz. áth. Szoros tulajd.
ért tűvel ÖBZveakaszt valamit Gomboitüvel öszvetüzni
az elfetlelt ruhát. Szélesb ért. öszvekapcsol, öszveffiz.
Átv. ért. fozvetüzni valakivel, ám. veszekedés, vere-
kedés végett egymásba kötni, öszvekapni.

ÖSZVEUGBIK, (öszve-ugrik) ősz. k. ,Tőbben
egy helyre, egymáshoz közel ugranak. Átv. ért va-
lamely rugalmas és kinyújtott test hirtelenöl őszve-
huzódik, pl. a húr.

ÖSZVEUSZÍT, (öszve-uszft) ősz. áth. V. ő.
ÖSZVEHUSZÍT.

ÖSZVEÜL, (öszve-fil) ősz. önh. Ketten vagy
többen egy sorba, egymás mellé, együvé ülnek.
Pamlagon, atttal mellett, atttal korul östotMni. A bí-
rák tanáctlcozdt végett öttoeUltek. V. ö. ÜL.

ÖSZVEÜT, (öszve-üt) ősz. áth. és önh. Valamit
egy másikkal ütés által érintkezésbe hoz. ÖttvetU*i
az áldomátpoharakat. ÜttUk öttve kelyheinket. (Bajza).
Ötzoeuti a bokáját. Fejeiket öttveUtik, ám. títkolódzva
beszélnek. Két réttányért öttveUtni. Önbatólag, Sttve-
ütni valakivel, ám. vitába, verekedésbe keveredni.

„Öszvefiteek nyúlt dudákkal,
Szivdöbbentő roppanással."

Vörösmarty.

E két dolog öttveüt, ám. bizonyos tekintetben meg-
egyezik, pl. egy időre esik, öszvefnggéeben van. A
tanuk callomátai öusveUlnek. V. ö. ÜT.

ÖSZVEÜTKÖZÉS, (öszve ütközés) ős*, fe.
Szenvedéssel vegyes cselekvési állapot, midőn két
vagy több test öszveütközik. Átv. ért. ellenkező irá-
nyú dolgoknak állapota, vagy viszonya, midőn egy-
mást akadályozzák. V. ö. ÖSZVEUTKÖZIK.

ÖSZVEÜTKÖZIK, (öszve-ütközik) ősz. k. Két
különböző irányú, és mozgású test egymásba akad,
egymás mozgását fentartóztatja, pl. a szemközt ta-
lálkozó szekerek, hajók. Különösen, mint ellenfél
csatára száll, verekedésbe ereszkedik ellenfelével. V.
ö. ÜTKÖZIK.

ÖS4VEÜTŐDIK, (öskve-fitődik) ősz. belaz.
Egyik a másikba ütődik. Esen ige egyes, fotóUgocs
ütésre vonatkozik, ellenben az .ütközik' igében a
visszanyomás, illetőleg megállítás, vagy hátráltatás
alapfogalma rejlik. V. ö. ÜTŐDIK, ÜTKÖZIK.

ÖSZVEVADÁSZ, (össve-vadász) ősz. áth. Jobb
hangzással a két v-t kikerülve: otttevadán. 1)
Vadászva bizonyos tért, vidéket egészen bejár. Öcsze-
vadáttni a* erdőt, putttát. 2) Sok vadat ösxvefbg,
lő. Sfá* nyulat, ötven foglyot otttevadátttak.

ÖSZVEVÁG, (öszve-vág) ősz. áth. és önh. Jobb
hangzással a két v-t kikerülve: öutevág. Vágó en-
közzel, pl. fejszével, baltával, bárddal atb. darabokra,
konczokra, falatokra vág. Ötttevágni a fahatábokat,
a kolbátzba való hútt. V. ö. Vág. Önhatólag és átv.
ért mondjuk dolgokról, melyek bizonyos tekintetben
megegyeznek, öszveillenek; másképen: öttve&t. A
hírmondók tudóttíátai ötttevágnak. E tamtíételek nem
vágnak öttve. V. ö. VÁG.

ÖSZVEVAGDAL, (öszve-vagdal) öaz. gyak.
átb. Jobb hangzással öt$teoagdal. Gyakran, folytono-
san vágva apró részekre, darabokra, konczokra, stb.
oszt, valamely testet. Ötttecagdalni a motlékba való
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Wtóí, burgonyát. Tov4bb4, vágó eszközzel valamely
testen sok sérvet, sebet ejt. A ctatában ötíoevagdal-
ták a fejét, arciát. V. ő.* VAGDAL.

ÖSZVEVÁJ, (öszve-váj) ősz. áth. Jobb hang-
zással : ifttteoáj. Kezével, ujjaival tarkáivá, áskálva
ötzvekevér valamit

ÖSZVEVAKAR, (öszve-vakar) ősz. áth. 1) Jobb
hangzással ötttevakar. Körmökkel, vagy valamely
éles eszközzel karczolva öszvegyüjt -valamit. Öttteoa-
karni a teknS oldaláhot ragadt kováttt. 2) Valamely
testnek minden oldalain karczolásokat csinál. Öttte-
vakarm a, beirott papírt, a vittketS bőrt. V. ö. VA-
KAR.

ÖSZVEV ALÓ, (őszve-való) ősz. mn. Jobb hang-
zással ötttevaU. Egymással, vagy többekkel bizonyos
tekintetben együvé illő; valaminek mása, párja, ha-
sonlója. Éten ablakttámyak Stttevaldk. Öettevaló öfc-
rífket fogni a* igába. Etek nem SeuevaU kettyük.

ÖSZVEVÁLOGAT, (Sszve-válogat) ősz. gyak.
áth. Jobb hangzással: otttevdlogat. Valamely soka-
ság közfii többet kiválaszt, s mint bizonyos tekintet-
ben együvé valókat oszveállit, öszveilleszt. A etordá-
ból Snteválogatm a tuUcokat. A gyUmtXctnek népét
Vttteválogatni. V. 5. VÁLOGAT.

ÖSZVEVÁR, (öszve-vár) ősz. áth. Jobb hang-
zással: ötttevár. Addig vár, mig' bizonyos sokaság
különféle helyekről öszvegyülekezik. Várjuk Steoe a.
Ígérhetett vendégeket, atuíán együnk. V. ö. VÁR, ige.

ÖSZVEVARR, (öszve-varr) ÖBÍ. áth. Jobb hang-
zással : otttewur. Likakba öltött, tűzött, főzött, szar-
káit fonállal, vagy hasonnemü szálakkal két, vagy
több külön tettet szorosan öszvekőt. Ötttevarrni át
el/etktt rvMt. A bekötni való papMveket Otttevarrni.
V. ö. VARR.

Ö8ZVEVARROGAT, (öszve-varrogat) ősz. gyak.
áth. Jobb hangzással: ötnevarrogat. Gyakran, foly-
tonosan, vagy némi kényelemmel, és könnyeden
varrva öszvefüz holmit. V. ö. ÖSZVEVARR.

ÖSZVEVÁSÁRLÁS, (ÖBzve-vásárlás) ősz. fa.
Jobb hangzással: Kttsevátárlát. Cselekvés, üzérke-
dés, midőn valaki több árunemüt öszvevesz.

ÖSZVEVÁSÁROL, (öazve-vásárol) ősz. áth.
Jobb hongnftsMl: Vtnevátárol. Többféle árat, eladó
holmit alku atyán, meghatározott áron öszvevesz,
öszveszerez. Butát, rottot, árpát öutevátárolni. A
katonatág márnára lovakat öttzevásárolni. V. ő. VÁ-
SÁROL.

OBZVEVEGYÍT, v. —VEGYIT, (öszve-vegyít)
8sz. áth. Jobb hangzással: Vtttevegytí. Külön nemű,
£»jo, minőségű testeket együvé kever. Sténát árpa-
ftalmával, Mtalitttet rottUttttel, különféle botokat
ötttevegytieni. Különösen vegytanilag, bizonyos osz-
lató, oldó szerrel különböző testekből egy másnemüt
boa létre. V. ö. VEGYÍT.

ÖSZVEVER, (őssve-ver) ősz. áth. Jobb hang-
sással : tft$tever. 1} Többszöri ütéssel holmit öszve-
•zorít A nádatok fakalapáctctal Sttzeverik a nádat.

tIAJ>. «AOT SZOTÁ* IV. BOT.

2) Ütögetve több személyt,,vagy állatot egy seregbe,
egy helyre öszvehajt. A otatangoló barmokat Suté-
ver* a ctordát. 8) Igen megver. TetStSl talpig Sttte-
verték. 4) Többszőr üt őszve holmit. Öttveveri a bo-
káit. A porot ctipSket Otnevérni. V. ö. VER, ige.

ÖSZVEVEREKÉDIK, (öszve-verekédik) ősz. k.
Jobb hangzással OtíteverekédOe. 1) Ketten, vagy töb-
ben öszvekapnak, hogy egymást verjék. 2) Nagy ne-
hezen, sok ügygyei bajjal többen egy helyre, egy
seregbe gyűlnek öszve; máskép : öttveoergÖdüc. V. ö.
VEREKEDIK.

ÖSZVEVÉRÉZ, (öszve-véréz) ősz. áth. Jobb
hangzással: Ststevérét. Valamit több oldalról vérrel
beken, bemocskol. A mémárot ossz*vereti magát. Kü-
lönösen, az élőállat testét ügy" sérti meg, hogy vér
foly belőle. A karmoló maetka ötttevérette kénemet.
V. ö. VÉRÉZ.

ÖSZVEVERGŐDK, (öszve-vergődik) ősz. belsz.
Jobb hangzással: ötttevergödik. Vergődve, azaz kü-
lönféle akadékokba ütközve, nagy nehezen többed
magával őszvejőn valahol. Át elitéledt erdei vadáttok
végre SttievergSdtek a tanyán. V. ö. VERGŐDIK.

ÖSZVEVERŐDK, (őszve-verődik) ősz. bel-
szenvedő. Jobb hangzással: tStiteverödik. 1) Egymás
után többször őszveütődik. 2) L. Ö8ZVEVERGŐ-
DIK.

ÖSZVEVESZ, (öszve-vesz) ősz. önh. Jobb hang-
zással : östzevett. Nyílt e hangzóval, mely tájszokási-
lag é (vész), ám. egymás ellen haragra gyulád, perbe,
verekedésbe keveredik, egymásba kap. Öittevetttek a
koncton. A háttártot ember hamar öutevett. Itt a
vett igében az M a gyökhöz tartozó hang, miért tehe-
tőben, vetthet; ellenben, midőn a vitt átható cselek-
vésre vonatkozik, az M hang képző, s gyöke ve, mely-
ből : vehet, vétet, vét, véend származnak. V. ö. VESZ,
őnh. és VÉSZ, áth.

ÖSZVEVESZ, (öszve-vész) ősz. áth. Jobb hang-
zással: Vtstevét*. 1) Kézzel, marokkal, hón alatt, vagy
valamely eszközzel több holmit öszvefog. Egy kétbe
három palaetkot Stttevenni. Egy vülatturáttal két da-
rab húst Setvevenni. Hón alatt két könyvet öfttevenni.
2) Többféle árakat bizonyos áron és alku szerént
sajátjává tesz, öszvevásárol. V. ö. VÉSZ, és VESZ;

ÖSZVEVESZEJT, (őszve-veszejt) ősz. áth. Jobb
hangzással: Öíwteyewe/Mngerelve, vagy akármely más
módon eszközli, okot ad rá, hogy mások öszvevesz-
szenek. Uttogatva ütttevettejteni ás ebeket. V. ö.
ÖSZVEVESZ, önh.

ÖSZVEVESZESZT, (öszve-veszeszt) 1. ÖSZ-
VEVESZEJT.

ÖSZVEVESZÍT, (öszve-veszít) 1. ÖSZVEVE-
SZEJT.

ÖSZVEVET, (öszve-vet) ősz. áth. Jobb hang-
zással : Stttevet. 1) Több holmit egy rakásra, egy
tömegbe, egy helyre vet. 2) Számtanilag, vagy álta-
lán számítva, bizonyos mennyiségeket öszvead. Össte-
vetni át évi kiadott, ét jövedelmet. 3) Holmit egymás-

80
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sál öszvehasonlft. 4) Két, vagy több különböző testet
egymásnak támasztva öszvehelyez. Ötzvevetni a val-
lókat. Hátaikat Sstvevelették. V. ö. VET.

ÖSZVEVET, (öszve-vét) ősz. áth. Jobb hang-
zással : Sutevét. L. Ö8ZVETE VESZT.

ÖSZVEVISZSZA, (öszve-viszsza) ősz. ib. Jobb
hangzással: összevissza. Rendetlenfil, öszvekeverve,
fonákul egymásba fűzve, szőve; majd ezen, majd
azon irányban. Östzeviszsza hányni a szekrényben a
könyveket, ruhákat. Ötszeviszsza beszélni, írni. Ősz-
steviszsza jártam utat, útfelet.

ÖSZVEVISSZASÁG, (öszve-visszaság) ősz. fn.
Jobb hangsással t összevisszaság. Állapot, vagy talaj-
donság, mely szerént holmi összevissza van. V. ö.
ÖSZVEVISSZA.

ÖSZVEVON, (öszve-von) ősz. áth. Jobb hang-
zással : összevon. Egymástól távol levő holmit ágy
von, hogy egymáshoz közeledjenek, egy egészet ké-
pezzenek, szűkebb helyet foglaljanak. Csákiával a
ctónakokat, gereblével a szénát összevonni. A vitorla
szárnyait Összevonni. Átv. magát összevonni, ám. ma-
gát meghúzni, öszvehűzni, öszvegogorodni; erkölcsi
ért. működésének szűkebb kört szabni, magát meg-
alázni.

ÖSZVEVONÓDIK, (öszve-vonódik) ősz. belsz.
Jobb hangzással: Sssteoonódik. Mintegy belső kény-
szerűlés által szűkebbre szorul, öszvehuzódik, öszve-
zsugorodik, pl. midőn a kinyújtott rugalmas test ré-
szei ösivemennek.

ÖSZVEVONSZ, (öszve-vonsz) ősz. áth. Jobb
hangzással: összevonsz. Folytonosan, vagy gyakran
vonva szűkebb térre, vagy együvé von, hoz, szorít
valamit.

ÖSZVEVONÚL, v. —VONUL, (öszve-vonúl)
ősz. önh. Jobb hangzással: össievonúl. Általán, kül,
vagy bel erő által vonva több holmi, vagy személy
egymáshoz közeledik, egy sereget, tömeget képez.
A bekötött zsák szája összevonul. A tartományi hadak
egy helyre vonulnak öszze. Farkat láttára a ménes lovai
össtevonulnak.

ŐSZVEVONZ, 1. ÖSZVEVONSZ.
ÖSZVEZAGYVÁL, (öszve-zagyvál) ősz. áth.

Különféle híg testeket öszvekever, zavar, kivált,
melyek egymáshoz nem illenek. Sört borral öszvezagy-
válmi. Mondják nevezetesen ételekről, melyeket Íz-
léstelenül kotyvasztanak öszve. V. ö. ZAGYVÁL.

ÖSZVEZAJDÍT, v. — ZAJDIT, (öszve-zajdít)
I. ÖSZVEZÚDÍT.

ÖSZVEZAJDÚL, v. -ZAJDUL, (öszve-zajddl)
1. ÖSZVEZÚDÚL.

ÖSZVEZÁR, (öszve-zár) ősz. áth. Többféle
holmit, különösen embereket, és más állatokat egy
helyre, egy rekeszbe szorít, és elzár. Pénzt, drága-
tagot, ruhanemüektt egy szekrénybe Vszvezárni. A fog-
lyokat, rabokat egy börtönbe öszKtzárni. V. ö. ZÁR.

ÖSZVEZAVAR, (öszve-zavar) ősz. áth. 1) Hol-
mit rendetJeutil összevegyít, kever, öszvebouyolít

Oszvesavarni a vizet és sarat, iszapot. Különösen az
eszmei, ismereti, erkölcsi viszonyokat öszvebonyo-
lítja. Beszédében mindent öszvezavar. A történeti ese-
ményeket kortévesztSleg öszuetavarni. A társadalmi
rendet, viszonyokai, Vszvezavarni. 2) Kergetve, hajtva
egy seregbe űz, egy helyre szorít Öszvezavarni a
széledezö csordát. V. ö. ZAVAR.

ÖSZVEZAVARODIK, (öszve-zavarodik) ősz. k.
1) Hig testekre vonatkozólag, idegen anyagokkal
őszvekeveredik, s homályossá, tisztátalanná leszen,
pl. a víz, midőn fenekéről a fövényét felkavarják. 2)
Átv. öszvebonyolodik, rendetlen állapotba jön, össze-
kötelődzik. V. ö. ZAVARODIK.

ÖSZVEZÉNDÜL, v. —ZENDÜLt (öszve-zén-
dűl) ősz. önh. Átv. ért. hangosan perlekedve öszve-
vesz valakivel.

ÖSZVEZÖRDÍT, v. ZÖRDIT, (Össve-zördít) A
szók öszvetétele szerént átbatólag ám. ösaceveaxejt;
azonban szokottabban .öszvezördfil* önh. ige átv. ér-
telmében használják. Öszvezördtíettek.

ÖSZVEZÖRDÜL, v. —ZORDUL, (öszve-zör-
dűl) ősz. önh. Zördűléssel öszveűtődik. Átv. ért. erős
zörgő hangon egyik a másikkal perbe száll. Háza-
suló* után nem sokára östvezördültek egymással A
hasonlat pontját azon zörgő hang teszi, melyet né-
mely szilárd, kemény testek öszveütközése okoz.

ÖSZVEZÚDÍT, v. —ZÚDÍT, (öszve-zddít) ön.
áth. Ingerelve, buzdítva ess közli, hogy valamely nép-
sokaság zúgjon, zúgolódjék.

ÖSZVEZÚDÚL, v. —ZÚDUL, (ösave-.údál)
ősz. önh. Igen erős zajra fakadva ösztevear, vagy
haragját, bossnságát valamely népsokaság közős zú-
gás által jelenti ki. A gyűlölt szónok ellen ös*,e**Ulf
a lázongó népcsoport.

Ö8ZVEZÚZ, (öszve-zúz; Ősz. áth. Taposva,
nyomva, szorítva, ütve, stb. egészen meglapít, vagy
apró részekre tör, szóval, előbbi épségétol végképen
megfoszt Lábakkal östvetuzni a gyümölcsöt, marokkal
a tojást. A malomkő Vstvetutza a gabonát, fejét östve-
tústa a kS, a kerék. V. ö. ZÚZ.

ÖSZVEZSAROL, (öszve-zsarol) ősz. áth. Erköl-
csi erőszak, pl. hatalom, fenyegetés, rimánkodás ál-
tal holmi vagyont öszveszerez. Az ellenség a föld né-
pétől bort, kenyeret, barmokat, pénzt, ruhákat Vstve-
ztarolt. A szemtelen iparlovag sokat ttstvezsarolt. Kü-
lönösen zsugorilag, uzsoráskodva gyűjt vagyont.

ÖSZVE ZSÍROZ, (öszve-zsíroz) ősz. áth. Zsírral
bemocskol, beken valamit. A hentesek Sszoe*»iro*ták
ruháikat.

ÖSZVEZSONGORODIK, ősz. k. 1. ÖSZVEZSU-
GORODIK.

ÖSZVEZSÚFOL, (Öszve-zsúfol) ősz. áth. Zsú-
folva öszvenyom, öszveszorít. V. ö. ZSÚFOL.

ÖSZVEZSUGORÍT, v. —ZSUGORÍT, (ös«ve-
zsugorit) ősz. áth. Eszközli, hogy valamely hajló*,
szivos test gúzsulakulag öszvetekeredjék, öszveránczo-
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A nyers'_bört, bürkét a melegség ötzveztugorüja.
görcsös vonagldsok ötzvettugorítják. Átv. ért.

tódon bizonyos mennyiségű vagyont őszve-
•ekupor. V. ö. ZSUGORÍT, ZSUGORI.

ZSUGORODIK, (öszve-zBUgorodik) ősz.
'itt öszvetekeredik, öszveránczosodik.

•)dik. Különösen mondják bőrökről,
•UGORODIK.

HOL, (öszve-zsurmol) ősz. áth.
'amely porlékony testet. Öttve-

'\ '• a szárat kenyérbélt.
^ *• ,./iiz-ve-ít) áth. m. ötzvtí-étt, pár. —«,

>. —eni. Több mennyiséget, mint egy
„K. alkotó- részeit, öszvead, öszvefog, ösevetesz.

ÖSZVÍTÉS, ÖSZV1TÉS, (ösz-ve-ít-és) fa. tt.
öttvtíét-t, tb. — ék. Cselekvés, midőn valamit öszví-
tünk.

ÖT, (1), sarkszámnév, tt. ötöt. Mint gyűnév jelent
oly számot, melyből ha egyet elveszünk, marad négy,
ha pedig egyet hozzá teszünk, leszen hat, és így so-
rozatban közép helyet foglal a négy és hat között.
Öt ember, öt ló, öt forint, öt év, öt hónap, öt nap, öt
óra. Öt ujj. Úgy tudom, mint az öt ujjamat. (Km.).
Ötön venni szójátékban ám. öt ujjával, vagyis csupán
kezével, pénz nélkül elkaparítani, lopni.

Ezen számnév némely másokkal együtt külön-
féle családit nyelvekben némi hangmódosítással meg-
van, melyek közöl, a sínain kivül, egyik sem rövidebb
a magyarnál, ilyenek a finn családhoz tartozó azuómi
vitte, lapp és szirjan vit, vogul a't, osztják vét; továbbá
a sinai u (megjegyzendő, hogy a sínai nyelv a mással-
hangaót a szónak sőt még a szótagnak végén sem tűri);
talán ide sorozható a török-tatár bet, v. bit is, melyben
a t hang rokon «-re változott; az árja családu nyelvek
közöl pedig a szláv pet, pjet, pjat piát, a hellén
nírtt, melyekben a p ajakhang előtétül tűnik fel,
mint az aíy atya és páter stb. szók öszvebasonlításá-
ban. — Ha elemzési alapul azt veszszük, hogy az
eredeti számolás ujjak által történt, úgy azt gyanít-
hatjuk, hogy az öt rokon azon ők gyökhöz, melyből
az ököl származik, melyet az öt ujjnak mintegy ökle-
iéire öszveuorit&sa képez, sőt azonosnak látszik (U igé-
vel. Hogy a * és t, kivált a fejletlen hangszervek ál-
tal fölcseréltetnek, több példa van rá kivált a gyer-
meknyelvekben. A szanszkrit panaa(n) görög aírrs
s több árja eredetű szókat is jeles nyelvészek a kéz-
től származtatják, mely a szanszkritben páni, per-
sában pedig épen pandsa ám,'ököl (pugnus) és pands
ám. öt.

ÖT, (2), az ország nagy részében már elavult áth.
ige, melyből két különböző jelentésű származékok
erednek, ú. m. a.) az ötlik, ötlet, ötlet, öttl származé-
kokban ám. üt, mi azerént ötlik ám. fitlik, ütődik, pl.
bele ötleni valamibe; s Mii ám. ütő, kalapács ; b) a
régieknél, nevezetesen a Müncheni codexben, öt, ötlik,
iftMOe, ám önt, ömlik, öntetik, v. öntődik. Ét a bor

Máté. 9. E* át én vérem üj törvénye, ki tokok-

ért ötletik. Márk. H. Bele ötven olajt és bort. Luk.
10. Egy eteppenet vér sem marada tébenned, kit mi
idvÖMégVnkért ki nem ötöttél volna. (Kinizsy Pálné
15. imádsága). Innen kiötletik ám. kiöntetik, v. kiöm-
lik. „Hogy másszor ki ne ötljék én fiamnak vére."
(Nádor codez). Ugyanitt eléjön Vitetik is. Sínai nyel-
ven tuán ám. metalla liquare. A szanszkritban is eléjön
uda és und. Bopp Ferencz szerént a gyök und, és ám.
nedves lenni (madidum esse); ettől származik uda
ám. víz, (v. ö. a latin udut, unda szókat) honnan
az angol-szász yd (unda), szláv voda, góth vató stb.
A magyar nyelvből indulva, elemzésileg is helyes az
ott önt helyett, mint éjetle éjenit, alatt alant, hon-
tfott hotttfont stb. A régieknél igen gyakran talál-
juk ezen alakban is. Ét ötté ott az ülőnek fejére. Máté.
26. „És olajt a tízben (tűzben) ötteni." Krisztina
élete. (Toldy F. kiadása). „A hallgatóknak srivök-
ben az édös igéknek mézességét mélyen ötték." Deb-
reczeni Legendáskönyv.

„Egy nagy bölcs mestert kerestess,
És egy arany képet öttel."

Katalin verseslegendája.

A prózai legendában már eléfordnl ,entetné' is ,ön-
tetné' helyett (Toldy F. kiadása 260, 261. 11.).
Kriza gyűjteményében a szombatos énekekben olvas-
suk : „Rám ötteté szent olaját." Gyarmathy szerént
a székelyeknél ujabb korban is eléjön: üthető ám.
önthető, és Szabó D. szerént öttö ám. öntő, öttömeaa.
öntőm, olvasztom, Hitetett ám. öntetett, ötté* ám. ön-
tés. Innen elemzendő a töltött útnak régies neve :
öttevény, s az ily nevű helység Győrvármegyében,
németül: Hochstrasse.

ÖTEN, (öt-en) számnévhatárzó, s ám. együtt
véve öt. Rendesen csak személyekre vonatkozik.
Öten voltunk. ElStsSr heten valdnk, atutdn ótok öleit
maradtunk. Kettőztetve: öten-őten, azaz: öt személy-
ből álló külön csoportokban, vagy sorokban. Öten-
öten ültek egy-egy kerekautalho*.

ÖTENKENT, L ÖTÖNKÉNT.
ÖTESZTENDEI, (öt-esztendei) ősz. mn. Öt év-

től létező, öt évig tartó, öt évre vonatkozó. Külön is
írhatjuk: Öt esttendei itolgálat. Öt, eutendei jövedelem.

ÖTESZTENDÖS, (öt-esztendős) ősz. mn. Lét-
korának, vagy bizonyos állapotának öt esztendejét

katona, pap, stinést, títttvitelS.
ÖTÉVEL, {öt-e-Tel) ih. ötöt-ötöt véve egy cso-

portba, egy seregbe. Mondják különösen apróbb ne-
mű árukról, adományokról. Ötével adni a* almát,
tojást, pL egy tízesért.

ÖTEVÉNY, (1), (öt-evény) fn. tt. ötevény-t, tb.
—ék. A régi nyelvben jelentett töltött utat, máskép :
öttevény (fintevény), honnan a györvárroegyei Öte-
•ény helység neve, mely hogy csakugyan töltött utat,

vagy helyet jelent, bizonyítja német neve: Hoch-
stragie. V. ö. ÖT, elav. ige.

80»
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ÖTEVÉNY, (2), 1. ÖTTEVÉNY.
ÖTÉVES, (öt-éves) ön. mn. 1. ÖTESZTEN-

DÖS.
3PÖTÉVI, (öt-évi) öu. mn. Öt évre vonatkomó,
öt évet illető, öt évre való, stb. Ötévi munka, fárad-
tág, ttolgálat, jövedelem, bér.

ŐTÉVŰ, (öt-évfi) l. ÖTESZTENDŐS.
ÖTFÉLE, (öt-felé) öu. ih. 1) Öt különböző

irányban. Kémeket ötféle ktideni. 2) Öt részre, darab-
ra, A kenyeret ötféle vágni. Ötféle ontani a* örök-
téget.

ÖTFÉLE, (öt-féle) öu. különző ssám-és mn.
Öt különböző nemű, faja, tulajdonságú, módú, uo-
kásu, 8tb. Ötféle nyelv, nép. Ötféle étel, bor. ötféle öl-
töfék.

ÖTFÉLEKÉP, (öt-féle-kép) öu. ih. Öt, egymás-
tól különböző módon.

ÖTHÉTI, ÖTHETI, (öt-hétí, v. —heti) öu.
mn. Öt hétre vonatkozó, ait illető, addig tartó, öt-
heti várakozót, vtatát, teolgálat.

ÖTHETES, (öt-hetes) öu. mn. Ki vagy mi
már öt héttől fogva él, öt hét előtt született Öthetet
eteetemS.

ÖTHÓNAPI, (öt-hónapi) öu. mn. öt hónapra
vonatkozó, art illető, addig tartó. Öthónapi bér. Öt-
hónapi távollét.

ÖTHÓNAPOS, (öt-hónapos) öu. mn. öt hónap-
tól fogva élő, vagy öt hónapig élt. Öthonapot eteetemS,
étiké. Öthonapot korában meghalt. Továbbá öt hóna-
pig tartó állapot. Öt hónapot betegtég, táborotát.

ÖTLEKEZK, (öt-1-e-kéz-ik) k. m. öOekét-tem,
—tél, —étt, pár. — z«. Többször beleötlik valamibe.
Képzésre hasonló hozzá etattakonk. V. ö. ÖTLIK.

ÖTLEMÉNY, (öt-1-e-mény) fa. tt. ötlemény-t,
tb. —ék. 1) L. ÖTLET. 2) Némelyek használják
,tárgy' értelemben is.

ÖTLET, (öt-l-el) fn. tt. oüet-et, harm. szr. —e.
Eszme, gondolat, mely mintegy hirtelen keletkezik
s beleütődik az elmébe. Megfelel neki a német:
.Einfall'. Elmét jó ötlet. V. ö. ÖTLIK.

ÖTLIK, (öt-l-ik) k. m. 9O-ÖU, htn. —«ní. 1)
Valamibe beleakad, beleütődik, belenyomd!. Ttltkc
ötlött a lábába. Mtalötlöít szivén a hegyet tor. (Szabó
D). 2) Lövellik, ömlik. A f orraiból ötUka vit. Ez ér-
telemben öítiik s az ott azaz, önt szóból származott.
V. ö. ÖT, ige. 3) Átv. ért. mondjuk eszméről, gondolat-
ról, midőn elménkben mintegy fölvillan, v. beleakad,
vagy pedig általán érzéki tárgyakról, midőn észreve-
hetőleg hatnak ránk. Furcta gondolat ötlött etzébe,
fejébe. Sok gondolatok ötlenek elmémbe. (Szabó D.).
Ügy annyira mvébe ötlött, hogy el nem felejtheti.
(Ugyanaz). Jíegötleni áthatólag. Ezen hfr egén lelke-
met megötlötte. (ü. a). Egyezerre tűmébe ötlött a tenger.

Ezen igének 1-ső.és 3-ik jelentésében alapfoga-
lom az ütődéi, s gyöke egy az W igével, mintha vol-
na : Utlik. Ez értelemben mind képzésre, mind alap-

értelemre rokon hozzá a botlik, mely szintén ütődéit,
és törzsöké bot ütőeszköztjelent; ily fogalmi és han-
gi viszonyban állanak a Útin batuo, és baeulut (batu-
Ins), továbbá a franczia battre és boton stb.

ÖTLŐDIK, (öt-1-ő-d-ik) belsz. m. oOSd-tem,
—tél, —ott. Mintegy nagyobb hatással, és ellenha-
tást érezve ötlik valamibe. V. ö. ÖTLIK.

ÖTMÉBETÜ, T. —MÉRETŰ, (öt-méretű) ősz.
fa. Használtatik a görög latin ,pentameter' magyarí-
tására, t. i. melynek mértéke öt lábból áll, pl.

á tö|vű koezörű."

Berzsenyi.

A középső éa végső egy-egy tag együtt tesi egy lábat
ÖTNAPI, (Öt-napi) öu. mn. Öt napra való, öt

napot illető, öt napig tartó, öt napra vonatkozó. Öt-
napi bérét egy nap elköltötte. Ötnapi munka, távollét,
Matat.

ÖTNAPOS, (öt-napos) ősz. mn. öt naptól fogva
élő, vagy öt napig élt Ötnapot kieded. Ötnapot korá-
ban meghalt.

ÖTÖD, (őt-öd) osztószám, tt öíöd-ítt, harm. úr.
—e. 1) Sorozatra osztó, pl. első, másod, harmad,
negyed, ötöd fejezet valamely könyvben, mint régie-
sen irták. Ez értelemben mai divat szerént rendesen
fölveszi az ik toldalékot: ötödik, kivált pedig, midőn
ás illető névtől eluakautva, vagy utána áll, pL
Éten pohárbor volt a* ötödik, melyet kütíál. A jeletek
kötött S a* ötödik. 2) Részekre osztó. Ötöd rás. ütöd
fél, mely négy egészet és egy felet jelent 8) A ma-
gam, magad, maga visszaható névmással oly egészet
mutat, mely négyre és egyre van ontva, pL ÓtOd
magával van, ám. négyen vannak, kikhez 5, mint
ötödik járul. — Mint osztott rése főnév gyanánt is
használtatik, s jelent valamely öt részre osztott égési-
ből egy részt, pl. a rénet forintnak ötöde tizenkét régi,
az osztrák forinté húsz nj kr. ; húszból egy ötöd né-
gyet testen.

ÖTÖDIK, (öWSd-ik) 1. ÖTÖD, 1).
ÖTÖDIKSZER, (Ötödik-szer) ősz. sorozó szám-

beli határozó, s ám. ötödik izben, ötödször. Ma már
ötödikner találtatom veled. Máskép : ötödttör.

ÖTÖDÖL, (Öt-öd-öl) áth. m. ötödöl-t. Valamely
egésznek ötöd részét elveszi, kivonja, pl. kinek bizo-
nyos egészből, mennyiségből ötödrész jár. Olyan,
mint kUenetedel, tísedel.

ÖTÖDÖLES, (öt-öd-öl-és) fa. tt. ötödeiéit, tb.
—ék. Valamely egész ötöd részének elvétele, kivonása.

ÖTÖDRÉSZ, (ötöd-réu) öu. fa. Valamely öt
részre osztott egészből egy rész. Át otztrak forintnak
ötödrésze huta krajetár. Száz forintnak ötödréue Utt
forint. Egyszerűen : ötöd, mint fa. Különbözik a so-
rozati rendre vonatkozó ötödik rét*.

ÖTÖDSZÖR, (ötöd-uör) öu. sorozó számbeli
határozó, ám. ötöd v. ötödik sorban ; ötöd v. ötödik
ízben ; s ebben különbözik tőle az ötttor, hogy és



1273 ÖTÖDSZÖBI—ÖTSZÖRÖS ÖTSZÖRÖSEN—ÖTVENÉVES 1274

szorozó, assz sokautó. A különbeégi viszony ^köttök
olyan, mint elöttör és egytfer között.

ÖTÖDSZÖRI, (ötöd-szőri) ősz. számbeli mn.
sorozó értelemmel, ám. ötödik ízbeli.

ÖTÖLÉSHATOLÁS, (ötölés-hatolás) ősz. fn. tt.
otölétt-hatolátt, tb. Wlés-ék-hatolá»-ok. Zavarodás
miatt akadozva beszélés. V. ő. ÖTÖL-HATOL.

ÖTÖL-HATOL, ősz. önh. Akadozva beszél,
kivált midőn- eszméit nem képes világosan eléadni,
vagy hasadni akarván feléül, majd így majd úgy be-
szél. Ezen képes kifejezést! igében a gyök nem a
számnév öt hat, hanem az akadozó nyelvnek ide-oda
tttfidő hangja, habozása; erre vonatkoznak a rokon
értelmű hetei-hatói, vagy heteOeatol, hetelkotol, hetié-
kotla, hebehurgya, hebeghabog, himethámot, hiblihubli
öszvetett szók is.

ÖTÖN, (öt-ön) smámnévhatározó. Vevésre vo-
natkozik, különösen kétértelmű tréfás kifejezéssel
ötön venni valamit, ám. lopni, azaz: öt ujjaval elka-
parítani. Szabó Dávidnál eléjön ,öten' helyett is.

ÖTÖNKÉNT, (öt-ön-ként) osztó számnévi hatá-
rozó. Egy-egy kfilön csoportban öt számmal.

ÖTÖS, (öt-ös) mn. és fn. tt iftíft-t, v. —eí, tb.
—ék; mint fn. tárgyesete: Stüt-t, többese: »*. Öt
részből álló. Ötöt mám, mely öt egységet foglal ma-
gában. Ötös vert, mely öt lábra van szedve. Ötöt fogat,
midőn öt lovat fognak egy kocsiba vagy szekérbe.
Használtatik, mint érintők, főnévül is. A kártyában
a* ötöt elüti a négyest. Ötötökkel fitetni. Zenében, ille-
tőleg énekben, öt hangszerrel játszott, vagy öt sze-
mély által éneklett hangmfi. (Quintett).

ÖTÖZ, (öt-öz) áth. m. ötöt-lem, —téli — ö«>
pár. —s. Valamit ötös számmal tesz, helyez, rak.
Öíötni a kévéket, ötöt-ötöt rakni öszve.

ÖTRÉTÜ, v. —RÉTÜ, (őt-rétfi) ősz. mn. Mi
öt rétben van öszvehajtva, rakva, kötve, vártra. V.
ö. RÉT.

ÖTSZÁZ, (öt-száz) ősz. számnév. A száz ötször
véve, öttel sokszorozva. Innen ötstátadik, ötttáittor
stb. a ,száz' szónak többi származékai és öszvetéte-
leivel.

ÖTSZEO, v. —SZÖG, (öt-ezeg, v. —szög)
ősz. fn. Tömör test, vagy tér, melynek öt szöge van.
Egy darab fát ötnöggé alakítani. Éten kert ötttSget
képe*. V. ö. SZÖG, fn.

ÖTSZÖGLET, (öt-szöglet) 1. ÖTSZEG. •
ÖTSZÖGÜ, v. —SZÖGŰ, (öt-szögű) ősz. mn.

Minek öt szöge van. Ötttögü torony.
ÖTSZÖR, (öt-szőr) ősz. szorozó számnévbeli

határzó. Öt külön-külön ízben; bizonyos mennyisé-
get öt annyiszor véve. Ölttör leírni valamely levelet.
Öttför hátasodni. Ötstör tíz ötven.

ÖTSZÖRI, (öt-szöri) ősz. mn. Ami öt külön-
külön ízben történt. ÖtsOíri intés, felszólítás. Továbbá,
öt annyi, helyesebben: ötszörös. Ez ötnöri költségbe,
munkába kerUl.

ÖTSZÖRÖS, (őt-szörös) ősz. számbeli mn. Ami
bizonyos egységet, illetőleg mennyiséget ötször fog-

lal magában, mi öttel fölér a maga nemében, ötannyi.
Ötszörös ttom, mely ötből áll, vagy melyet öttel sok-
szoroztak.

ÖTSZÖRÖSEN, (őt-szörösen) ősz. számbeli h.
Ötször véve, öttel sokszorozva.

OTT, régies áth. ám. önt; honnan: öttés, öttö
stb. L. ÖT, áth. ige.

ÖTTEVÉNY, falu Győr m.; helyr. Ötteoény-be,
—ben, —Ül. Máskép tájejtéssel: ötevény, régiesen
Eöttevény.

ÖTTÖZ, régies; lásd ÖNTÖZ, és V. ö. ÖT,
áth. ige.

ÖTUJJASHAL, (öt-njjas-hal) ősz. fn. 1) Chi-
nai halnem. (Coryphena pentadactyla). 2) Egy más
halnem, melynek szárnyai ujjakhoz hasonlók. (Polyne-
mus quinquarius).

ÖTÜ, tájdivatos; 1. ÜTŐ, ÜTÜ.
ÖTVEN, (öt-ven) tízes számnév, tt. ötven-t, v.

—ét, tb. —ék. Ötször tíz; félszáz. Ötven ember, fo-
rint, év, nap. Már túlhaladta a* Ötven évet, vagy ötve-
net. V. ö. ÖT, számnév.

ÖTVENED, (öt-ven-ed) osztószám, tt. ötvened-
ét. 1) Sorosztó, vagy rendező, pl. valamely fejezet-
nek ötvened szaka. Fölveszi az ik toldalékot: ötvene-
dik. Az iskolai osttdlyotatban ötvenedik fid. 2) Ré-
szekre osztó. Ötvened rés*, tíz értelemben főnévül is
használtatik, mint negyed, kilenczed, tízed. 3) A
magam, magad, maga visszaható névmással oly egé-
szet jelent, mely negyvenkilenczes gyüszámból, és
hozzájáruló egyesből áll. Ötvened magával megtá-
madta az ellenőr soké t.

ÖTVENEDIK, (öt-ven-ed-ik) 1. ÖTVENED, 1).
ÖTVENEDIKSZÉR, (ötvenedik-szer) ősz. so-

rozó számbeli határozó. Ötvenedik sorban, ötvenedik
ízben. Különbözik tőle a csupán csak szorozó öt-
ventzér.

ÖTVENEDSZÉR, (ötvened-szer) I. ÖTVENE-
DIKSZÉR.

ÖTVENEN, (öt-ven-en) számnév, mely megfe-
lel e kérdésre: hányan 1 s jelent ötvenet együtt véve.
Ötvenen voltunk. Ötvenen harctoltak nyolcnvan ellen.

ÖTVENES,(l),(öt-ven-es) mn. tt.ötvenes-t,v.—ét,
tb. —ék. 1) Ötvenből álló, ötvenet jelentő. Ötvenet
stám. Ötvenes római ttámjegy, t i. L. 2) ötven éves.
Át ötvenes katonákat háta bocsátani.

ÖTVENES, (2), puszta Arad m.; helyr. Ötvenes-
re, —én, —rSl.

ÖTVENESZTENDEI, (ötven-esztendei) ős*,
mn. Ötven esztendőre vonatkozó, azt illető, addig
tartó. KUlön is írhatjuk : Ötven estlendei stertemény.
Ötven ettlendei békeség.

ÖTVENESZTENDÖS, (ötven-esztendős) ősz.
mn. Kinek vagy minek létele, élete, kora ötven esz-
tendőre terjedt ülvenesntendos ember, elefánt, tölgyfa.

ÖTVENÉVES, (ötven-éves); ÖTVENÉVI, (öt-
ven-évi) lásd ÖTVENESZTENDŐS; ÖTVENESZ-
TENDEI.
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ÖTVENFELÉ, (ötven-felé) ősz. ih. 1) Ötven szá-
mu, külön-külön irányban, vonalban. 2) Ötven részre.

ÖTVENFÉLE, (ötven-féle) ősz. mn. Ötven kü-
lönnemü, fajú, tulajdonságú, minőségű. Ötvenféle vi-
rágot tenyéftteni. Ötvenféle módon változtatni bitonyot
mondat Jti/ejetétét.

ÖTVENFÉLEKÉP, (ötven-féle-kép) ősz. ih.
Ötven különböző módon.

ÖTVÉNY, (öt-vény) fa. tt. ötvény-t, tb. —ék.
L. ÖTVÖZET.

ÖTVES, tájdivatosan, pl. Szabó Dávidnál ám.
ötvöt; 1. ezt.

ÖTVÖS, (1), (öt-ü-ös, vagy ött-ü-ös, ön-t-ü ős,
ön-t-ö-ös) fn. tt. ötvöt-t, tb. —ok, harm. szr. —e.
Molnár Albert és Páxmán sierént ugyan arany-
míves, de valamint az élő szokás szerént ezüstmi-
vest is jelent, úgy találjuk ezt a régieknél is. „Ko-
vácsoktól és művesektől lőttének és semmié egyébbé
nem lesznek, hanem csak ásza mié akarják lenni a
papok és ötvösök . . . . Fa és kő és ezüst és arany
istenek nem azabadejthatják meg magukat túroktól
(orvoktól) és tolvajoktól.1' (Bécsi cod. Baruth könyve).
Zrínyinél iá aranymíves.

„Mindenképen próbál az Isten bennünket,
Valamint az ötvös tűzben arany müvet."

Zrínyi.
E szónak törzsöké, amint kiejtése után állandóan
irjnk, ölti, gyöke pedig öt, mely kétféle jelentésű
származékoknak szolgál alapul. Ha az ötvös! mives-
ségnek elnevezéséül azt vették őseink alapfogaimul,
hogy az ötvös üt, kalapál, akkor gyöke azon 'ót, az-
az ül, melyből a kalapácsot jelentő öttt, títlí, továb-
bá az tttődésre vonatkozó Műk (egyik értelmében)
származik. Ha pedig főleg azt vették tekintetbe,
hogy az ötvösök öntenek, olvasztanak, úgy e szónak
gyöke azon öt, vagyis ölt, mely a régieknél csaknem
általánosan, s ujabb korban a székelyeknél is ám.
önt, melynél fogva volna : ötívöt, azaz : öntvöt, öntüöt,
vagy öntSöt. V. ö. ÖT, ige.

ÖTVÖS, (2), falu Somogy m.; helyr. Ötvot-re,
—ön, —rol.

ÖTVÖSBOLT, (ötvös-bolt) ősz. fn. Arany,
vagy ezüstmives boltja, melyben míveit árulja.

ÖTVÖSFALVA, falu Máramaros m.; helyr.
—falvárra, —n, —ról.

ÖTVÖ8I, (öt-fi-ös-i, v. ött-ü-ös-i) mn. tt. ötvöri-t,
tb. —ék. Ötvöst illető, ötvösre vonatkozó, ötvöstől
származó. Ötvösi munka, mesterség. Ötvöti ügyesség.
Ötven kéantmény.

ÖTVÖSJEGY, (ötvös-jegy) ősz. fn. Széles ért.
minden jegy, pl. az ötvös nevének első betűi, vagy
évszámok, az illető ötvösműven. Különösen az arany-
nak, vagy ezüstnek próbáját mutató jegy.

ÖTVÖSMESTERSÉG, (ötvös-mesterség) ősz.
fn. Mesterség, melylyel valaki mint ötvös foglalko-
zik. Át ötvösmesterség hutánkban már igen régi.

ÖTVÖSMUNKA, (ötvös-munka) ősz. fn. Lásd
ÖTVÖSMÜ:

ÖTVÖSMÜ, (ötvös-mü) ősz. fn. Mű, vagyis ék-
szer, melyet ötvös aranyból, vagy ezüstből készít, pl.
karpereczek, óra-, nyaklánczok, gyűrűk, szelen-
czék slb.

ÖTVÖSMÜHELY, (ötvös-mü-hely) ősz. fa. Mű-
hely, melyben az ötvösök arany, vagy ezüst müvei-
ket, illetőleg ékszereiket készítik.

ÖTVŐSÖL, (öt-fi-ös-öl, v. ött-ü-ös-öl) áth. Öt
vösi módon készít, gyárt. Olyan alkatú, mint ,ko-
vácsol.'

ÖTVÖSÖLÉS, (öt-ü-ös-öl-és , v. ött-ü-ös-öl-és)
fa. tt. ötvö»ötéi-t, tb. —e/t. Ötvösi módon készítés,
gyártás.

ÖTVÖZ, (öt-ü-öx, v. őtt-ü-öz) áth. m. öiviiz-tem,
—tél, —ott. Aranyat, ezüstöt és más nemesb féme-
ket csekélyebbekkel vegyít, olvasat, vagy kovácsol
öszve. (Németül: legiren, olaszul: légáré, a latin
,ligare' szótól).

ÖTVÖZÉS, (öt-ü-öz-és, v. ött-ü-öz-és) fn. tt.
ötvötét-t, tb. — ék. Műtétei, cselekvés, midőn aranyat,
ezüstöt és más nemesb fémeket csekélyebbekkel öez-
veolvasztanak, vegyítenek, kovácsolnak. (Legirung).

ÖTVÖZET, (öt-ü-öz-et, v. ött-ü-öz-et) fa. tt ot-
vötet-ét. Vegyiteké a nemes fémnek más csekélyebbel.

ÖV, fa. tt. öv-et, harm. szr. —e. Általán kötő-
féle szer, mely valamely testet körülfog, bekerít,
milyen különösen az, melylyel a derekat átkötik, pl.
a tüszü gyanánt viselt bőröv, a magyar jelmezhez
tartozó szíj- vagy sinóröv, a papok derekát kerítő
ttalag stb. Övvel átkötni, megszorítani a derekat. ÁM
övet leoldani. SelyemSv. Madzagöv. StSrSv. Stíjöv.
Habot öv. Pártám. Átv. ért. a földgömbnek bizonyos
szélességi körök között foglalt része, az éghajlati
mérséklet különbségére vonatkozólag, földöv, égöv.
Két hideg öv, a földsarkak és sarkkörök között. Két
mértékeit öv, a sarkkötök és forkőrök között Meleg
öv, vagy forró öv, a két forkörtől kezdve az egyen-
lítőig.

Az öv legrövidebb szóink egyike, s mind
hangzásra, mind értelemre hasonló az ív szóhoz.
Alapfogalom benne a kerekség, kerítés. Rokon hozzá
az öböl gyöke b'b, és a hb'veder, vagy szokottabban
heveder szóban rejlő öv, év. Egyezik vele továbbá a
megfordított sínai vei, finn wö, a latin vieo, vincttlum,
és szíav vejem, vényéét (koszorú) gyökei vi, ve. V.
ö. ÖB.

ÖVCS1NÁLÓ, (öv-csináló) 1. ÖVGYÁRTÓ.
ÖVDÁKOS, (öv-dákos) 1. ÖVKÉS.
ÖVÉ, (ö-v-é) harmadik személynévmás birtokot

jelentő ragoztatása. Ét át enyém, e* a tiéd, ét a* övé.
Többesben, ha a személy több: övék, ha a birtok
több : övéi; ha mindkettő több : öveik. Mind az övé,
mind az övéi egészen más nevek hasonlatára fölve-
szik a névragokat: övének, övét, övéről, övétől, övéket;
övéinek, övéit,- övéiről, övéitől, öveiket stb. Régiesen,
és tajdivatosan ma is, az ,övé' másképen övéje, öveje
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divatozik : „Azt is jól thudja k(egyelmed), hogy so-
kai (sokkal) súlyosban vágjon az én dolgom, hogy
sem mint az öveje (akkori írás szerént: wweye. Levél
1540-ből. Szalay Ág. 400 m. L). „Toábbá egh
(= egy) hordó méz vagyon itt, kit övejének (eve-
iének) mond." (Levél 1557-ből. U. o.). A göcseji
nyelvjárásban is Vass József szerént: öveje, Torkos
Sándor szerént pedig: öveje (talán : öveje), és ez a
teljes alak; mert mindenik személynél magát a bir-
tokot jelentő é után feltaléltatik saját raga is, így :
eny-é-m (= én-é-m), ti-é-d, v. li-e-d (= te-é-d), roi-
é-nk, ti-é-tek, tehát U-v-é után szintén helye van az e,
v. jé ragnak is : S-v-é-e, v. ö-v-é-je ; az általánosb és
különösen irói nyelvben csak az ,övé' dívik. Az
ö-v-é-k szóban már megvan a le, de itt megint az o
mellől maradt el, mivel ez ök-é-k, vagy ök-é-jök volna
teljes épségében; ez a dunántúli nyelvjárásban Vass
J. szerént: tteji; a ha a személy is több: üejik. V. ö.
Ó, névmás. '

ÖVEDÉZ, (Öv-ed-éz) 1. ÖVEDZ.
ÖVEDÉZIK, (öv-ed-éz-ik) 1. ÖVEDZIK.
ÖVEDZ, (öv-edz, v. öv-ed-ez) áth. m. Svedz-étt,

htn. —ni, v, —ént. Értelmére nézve 1. ÖVEZ.

„Imígy szólott, súlyos kardját
Oldalára övedzvén."

Kisfaludy S.

Igekötőkkel Molnár Albertnél: beövedt, felöved*, hoz-
tdövedz, megövedt, körül- v. környUlöveds. Mi eleme-
zését illeti, azon igék osztályába tartozik, melyek a
í, illetőleg az, ez, óz, őz képzők előtt d hangot vesz-
nek föl, mint kéredzik, fedzik (tegittir. Simáinál) stb.;
azonban megjegyezzük, hogy mind áthatólag ,övez'
értelemben, mind pedig ikesen Svédeik mint közép
ige szenvedőleg használtatik; de ,övezik' nincs hasz-
nálatban. V. ö. ÖVEDZIK.

ÖVEDZÉS, (öv-edz-és) fű. tt. öutdsés-t, tb.
— ék. 1) Áthatólag ám. övezés. 2) Az ,Övedzik' kö-
zép igétől származva ám. magának övvel körül-
kötése.

ÖVEDZET, (öv-edz-et) fa. tt. Svedzet-ét. Lásd
ÖVEDZÖ, ÖVEZET, 1).

ÖVEDZETLEN, (öv-edz-etlen) mn. tt. övedz-
etlen-t, tb. — ék. L. ÖVETLEN.

ÖVEDZÉTT, (öv-edz-étt) mn. tt. Ovedsétt-et.
Ami, vagy aki övedzve van.

ÖVEDZIK, (öv-edz-ik, v. öv-ed-éz-ik) k. m.
övedt-étt, htn. —ént. Övvel körülköti magát. Övedzi
magát. Alkatra hasonlók hozzá leveledtik, fogadtik
stb. A Nádor-codexben az ed és öt (= ez) képzők
nyilván elválasztva állanak: „Aranyás övvel öve-
döznck vala."

ÖVEDZÖ, (öv-edz-ő) fa. tt. Vvednö-t. Ami a
testét övedzi, vagyis, öv, továbbá a deréknak a csí-
pők fölötti kerülete, melyre az övet kötik, honnan :
öv edzőig v. övedteíig ér a v(t ám. csípőn fölül.

ÖVEG, tájdivatosan ám. üveg \. ezt.

ÖVÉI, (ö-v-é-i) 1. ÖVÉ alatt.
ÖVEIK, (ö-v-é-i-k) 1. ÖVÉ alatt.
ÖVEJE, v. ÖVEJE, 1. ÖVÉ.
ÖVÉLY, (öv-ély) fn. tt. övély-t, több. — ék.

Délaméríkai szelid és ártalmatlan emlős állat, mely-
nek fejét, derekát, és farkát szaruféle héj öv gyanánt
födi. (Tatu Dasypus).

ÖVERSZÉNY, (öv-erszény) ősz. fn. Ai övben
alkalmazott erszény. L. TÜSZŰ.

ÖVES, (öv-es) mn. tt. üves-t, v. — ét, tb. —ék.
Övvel ellátott, körülkerített, díszített: Övet huszár.
Öves derék. Övet állat, máskép : övély.

ÖVESEN, (öv-es én) ih. Övvel ellátva, körülke-
rítve, díszítve.

ÖVETLEN, (öv-et-len) ion. tt. öveUen-t, tb.
—ék. Akinek, vagy aminek öve nincs, evvel körül
nem kötött. Övetlen huttár. Öveden papi köntös. Ha-
tározóként ám. öv nélkül, övvel körül nem kötve.

. ÖVETLENÜL, (öv-et-len-ül) ih. Öv nélkül,
övvel körül nem kötve.

ÖVEZ, (öv-ez) áth. m. övet-tem, —tél, —éü,
pár. —«. Övvel körülkerít, megköt. Derekát tüttllvel,
kendővel övezi. Szélesb átv. ért. kerít, körülvesz.

ÖVEZÉS, (öv-ez-és) fn. tt. Svesé»-t, tb. — ék.
Övvel körülkerítés, Övvel megkötés. Szélesb. ért. kö-
rülkerítés.

ÖVEZET, (öv-ez-et) fa. tt. öveset-ét, harm. szr.
— e. Az öv, mint testet tettleg körülfogó kötelék,
minden egyes, akár lényeges, akár mellékes részei-
vel. Képzésre; v. alkatra olyan, mint: öltözet. 2) Föld-
gömbre vonatkozólag bizonyos körök közötti térség,
terület, rövidebben : öv. L. ÖV.

ÖVEZETI, (ö»ez-et-i) mn. tt. övezeti-t, tb. — ék.
Övezethez tartozó, arra vonatkozó. Övezeti bojtok, sal-
langok.

ÖVGYÁRTÓ, (öv-gyártó) ősz. fn. Mesterember,
ki öveket készít; olyan öszvetétel, mint szíjgyártó, nye-
reggyártó, kerekgyártó.

ÖVI, (öv-i) mn. tt. Svi-t, tb. —ék. L. ÖVE-
ZETI.

ÖVKES, (öv-kés) öaz. fa. Kés, melyet némely
népek övbe szúrva viselnek. Szerbek, törökök övkései,
máskép : övdákos, a török nyelv után: handsár.

ÖVÖNCZ, (öv-őncz) fa. tt. övVnct-öt, A „Satur-
nus" bujdosócsillagnak magyar neve, melynek kettős
öve, vagy gyűrűje van. Ás övönc* még egyszer oly tá-
vol körben forog a naptól, mint át égúr. (Jupiter).

ÖVPÁNTLIKA, (öv-pántlika) 1. ÖVS?ALAG.
ÖVSINÓRZAT, (öv-sinórzat) ősz. fn. Az övhöz

tartozó selyem, vagy más kelméből készült sinórok
öszvege.

ÖVSZALAG, (öv-szalag) ősz. fa. Derekat öv
gyanánt átkötő szalag. NSi öltözékhez való övstalag.

ÖVSZÍJ, (öv-szíj) ősz. fn. Szíj, melyet valaki
öv gyanánt visel derekán. Ilyen a lovak hövedere is.

— ŐZ, igeképző, hangrendi változattal az, ez, ét,
óz, pl. kör-öz, fal-att, fel-fz, izér-ét, sor-ot. L. —AZ,
igeképző.
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ŐZDÖGHE, falu Nyitra m.; helyr. Ötdöghé-re,
—n, —röl.

ÖZE, puszta Szabolcs m.; helyr. Özé-re, —n,
—rW.

ÖZÖN, (öz-ön) fő. tt. özön-t, tb. —Ok, harm.
ÍZT. —e. Széles ért. mint Sándor István értelmes!,
bőség, sokaság. Szűkebb ért híg, folyékony, ömlé-
keny testnek terjedelmes bősége, honnan: vízözön,
vagy özönví* rendkívül Uterjesskedő vízáradat (T. ö.
ÖZÖNVÍZ); borözön, Csúzinál (Sípszó 789.1.) a bor-
nak nagy bősége; vérösön, nagy vérontás ; sárötön ;
Pázmánnál eléforddl: harag Szőne. (Préd. 515. L).
Újabb íróinknál: ctóközön, fényözön stb. „De hiszen
a szolgaaágig alázott nyomorultnak édes enyhülést
nyújt a keservek özönében az is, midőn a részt verő
szánakozásnak forró könnyeit hallani látja." Deák
Ferencé. (A lengyelek ügyében 1833.). Minthogy
e szóban alapfogalom nem csak a folyadéknak, ha-
nem egyéb tárgyaknak iá szétterjengő, vagyis egy
nagyobb egészbe ösivegyfilt sokasága, innen valószínű,
hogy gyöke öt rokon, sőt azonos ős* gyökkel. Egyéb-
iránt idegen nyelvekből legközelebb áll hozzá mon-
gol és kakánk nyelvben a vizet jelentő uítun, megfordí-
tott gyökben pedig a szintén vizet jelentő török stu.
Áronban úgy védjük, hogy ezek magával a ,víz< szó-
val állnak igazi rokonságban, s ,özön'-nek valóságos
gyöke: öw, miként föntebb is érintők ; mit különösen
a minden korbeli magyar nyelvérzés is támogat; kü-
lönben nem mondott volna a magyar minden korban
,vízözön'-t, ha az ,özön' szintén csak ,víz'jelentéssel bír-
na. Figyelmet érdemlő tünemény, hogy a magyar ,özön'
szóval hangokban is egyesik a görög-latin ocean-us
(görögösen: okeanoa), melyet a Nyelvészek a szansz-
krit oglia (ám. sokaság; rohanó folyam), vagy okh
(ám. erős, tetemes, vagy hatalmas, németül: krüftig,
machtíg) szóktól származtatnak.

ÖZÖNFA, (özön-fa) ősz. fn. A székelyeknél,
Kriza János szerónt, vízben keménynyé avult fe-
kete fa.

ÖZÖNLÉS, (öz-ön-1-ée) fn. tt. özönlés-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Általában több részből álló valamely
sokaságnak, különösebben folyadéknak azon állapota,
midőn nagy bőségben szétterjed, vagy öszvegyül.
Népötítolét. Vizötönlét. V. ö. ÖZÖNLIK.

ÖZÖNLET, (öz-ön-1-et) fn. tt. özönlet-et. Az
,özönlés' tárgyilagos, vagy elvont értelemben.

ÖZÖNLIK, (öz-ön-1-ik) k. m. özönl-ött, htn.
—ént. Áradozva kiömlik és szétterjed. Özönlik a
megáradt Duna, midőn kiönt. Özönlik a bor, midőn
tnlbőségben adják, töltik. Vad etatákban özönlik a
vér. Nagy tokadalmakba, látványos mulatságokba özön-
lik a nép.

ÖZÖNNEL, (öz-ön-vel) ih. Igen nagy bőségben.
ÖZÖNÖL, (öz-ön-öl) önh. m. ötönül-t. Jelentése

csak annyiban különbözik az ,özönlik' k. igéétől,
hogy ,özönöl' szóban némi önmunkásság rejlik ; mi-

nél fogva a népről inkább így szólhatnánk : özönöl a
nép; ellenben a ví*, bor, vér özönlik.

ÖZÖNÖZ, (öz-ön-öz) áth. m. özönöz-tem, —tél,
—m, v. özönz-öttél, —Ott; htn. özönöeni, v. özünzeni.
Özönnel elborít.

ÖZÖNVÉSZ, (özőn-vész) ősz. fn. Vízözön által
okozott vész, valamint a szétharapódzó tűz okozta
veszély neve: títtvém.

ÖZÖNVÍZ, (özön-víz) ősz. fn. Rendkívüli ma-
gasságban, és kiterjedésben áradó, és szétömlő víz,
milyen volt különösen az, melyet Mózes a teremtés
könyvében, 7. fejezetben leír. — Ezen szó egyike
azon öszvetett szóknak, melyek helyet cserélve is
végelemzésben egyet jelentenek, pl. árvít, és vítár,
dolmánynür, és nürdolmány, tüzvétz, és vétztíU. Az
özönvíz is máskép: vízözön. Molnár A. mindkettőt
feljegyzetté szótárában; a Müncheni codexben : víz-
özön. (Luk. 17.). „És jövő (=— jőve) a víz özön, és
elveszte mendeneket;" mely Pestinél: árvíz, és Er-
dősinél: az özön vize. Újabb korban szokottabb, pL
Mikes Kelemennél is, az özönvíz. „Itt mindenütt
olyan nagy árvíz vagyon, hogy az egész város vízben
vagyon. Csak a(z) jó, hogy tiszta idők járnak, más-
ként azt gondolnók, hogy esmét özönvíz leszen."
Tudniillik, e szóban: vítötön lényeges az özön, jelző
pedig a víz, tehát jelent vízből való osont, azaz bő-
séget, különböztetésül a borözöntSl, vérözöntSl; ellen-
ben, midőn est mondjuk: özönvíz, lényeges a víz, jelző
pedig az özön,, s ám. nagy bőségü víz. Hasonlóan a
gtürdolmény jelent oly dolmányt, mely szűrből, nem
vászonból, posztóból, selyemszövetből stb. készfiit; a
dolmánytzür pedig oly szőr, mely dolmányformára
van szabva, tehát nem öregtzür, nem köpönyegtzQr,
nem halátztzűr stb. Azonban a két alakban csak a
hangnyomatéknak van némi szereplése, de tárgyilag
véve mindkettő egyet jelent.

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

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

ÖZÖNVÍZUTÁNI, (özön-víz-utáni) ősz. mn.
Azon korszakra vonatkozó, mely a Mózes által leírt
nagy vízözön után következik. Át emberi nemnek
ötönvíxutáni története.

ÖZÖNY, (öz-öny) fn. tt. taVny-t, tb. —öt. 1)
Vízözön. 2) Némelyektől megkísértett alak az ,ocean'
(máskép: világtenger) kifejezésére.

ÖZVEGY, mn. és fn.tt. özvegy-ét. 1) Szélesebb
értelemben akár férfi, akár nő, ki már házas-
ságban élt, s házastársát elvesztvén még új házas-
ságra nem lépett. Özvegy ember, özvegy <uuony.
Gyöngyösi István is énekli a hímmadárról:
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„Örült Wesselényi e kedves válasznak,
Inkább mint az özvegy madár a tavasznak,
Melyet nőstényétől telek elazakasztnak,
S a puszta erdőkön bánattal agaeitnak."

2) Szűkebb értelemben, miként Molnár A. értelmezi,
férjevesztett állapotban levő no', (vidua). Csakugyan,
midőn az özvegy szóval önállólag élünk, rendesen
nőt értünk alatta, pl. özvegyeket is árvákat gyámo-
Itíani kell. Örvegy tartása, özvegy jogai. „És lön mi-
kor ez igéket meghallotta volna özvegy Judith, ki
vala Merainak leánya." (Bécsi codex). „Özvegynek
nem irgalmaznak, sem tesznek jól árváknak."
(Ugyanott Baruth könyve). „Mégh jó eghéséghben
(egészségben) vagyunk myo is (mű iá ?) Isten akarat-
jából mint illyen gyámoltalan ezvegy asszony." (Le-
vél 1560-ból. Szalay Ág. 400 m. L).

„Mélyen alszik a gazdasszony
Özvegy nyoszolyájában."

Kisfaludy S.
Czímfil is csak nőnek szoktuk adni, pl. „Özvegy N.
N. asszonynak," és nem „Özvegy N. N. urnák." 3)
Átv. ért. a németes Strohwitwe (szalmaözvegy) sze-
rént jelent oly férfit, vagy nőt, ki ideiglen, pl. uta-
zásban, távol katonáskodásban el van szakasztva há-
zastársától. — Idegen nyelvekben közel áll hozzá han-
gokban is a persa atab ( > - - Beregszászi).

Hellénül az özvegy neve fflQa, melylyel egy
g/ökü a jflQoe, puszta, elhagyott, megfosztott, mi
azerént a hellének felfogásaként ám. házastársától
megfosztott személy. A latin viduus, és vidua szintén
ám. megfosztott, elválasztott, s eredetre egy a divido
öszvetett igének vido, vagy viduo törzsével. Meg-
egyeznek a latinnal a német Wittwer, Wíttwe, szláv
wdova, stb. Mi a magyar özvegy szót illeti, ennek
gyöke közelebbi hangra (8*), és jelentésre nézve in-
kább oly szókkal van rokonságban, melyek az elvá-
lásnak, megfosztásnak ellenkezőjét jelentik, pl. ősön
szűkebb értelemben ám. nagy ár, terjedelmes víz,
így őre együttlevő sokaságra, egészre vonatkozik.
Ha tehát e szóban is, mint a hellének és latinok, az
elválást, megfosztást, a házastársak oszlását veszazük
alapul, vagy azt lehetne gyanítani, hogy az öszve-
tett szó öszv-egy ám. az öszvesből, együttlevőből,
vagy együtt lenni kellőből egy vagy egyik ; vagy
pedig azt, hogy annak gyöke eredetileg a vastag-
hangú o>s volt, melyből t. i. ostKk, fostlik származ-
nak, s ebből fejlett volna ki ontva, otwad, ostvadt,
(mintegy ostladt) s vékonyhangon : östvedt, Vwvegy,
Vtvegy. Lehet némi hangáttétellel annyi is, mint vesz-
tes, vagy vesztett, vagy mély hangon : fontolt. Ide
látszik mutatni a Nádor-codexbeli példa: „Özvegy-
gye leszek én jegyesemtől", azaz megfosztott leszek.
Némelyek a török ,üzbek' szóból magyarázzák, mely
szószerént ám. saját ura, maga ura. Figyelmet érde-
mel a török dksstí* is, mely árvát (ük- azaz szüle-nél-
külit) jelent ; és valóban nem igen régente is a ma-

AKU>. RiAT SZOTÍB. IT. BŐT.

gyár özvegyeknek szokásuk vala aláírásaikhoz ,árva'
szót csatolni, pl. árva TSrSk Erzsébet. Az .ökszüz'
szintén változhatott némi hangáttétellel és hangroko-
nítással ,özvegy'-gyé. Mások szerént e szónak eredeti
jelentését a süviségben (leviratus) lehet keresni,
melynél fogva, pl. a hébereknél is szokásban vala,
hogy a férjnek holta után annak valamelyik testvére
vette el a hátrahagyott nőt. E süviségi viszonynak
némi nyomára mutat a még ma is országszerte diva-
tos szokás, melynél fogva a nő saját férjének báty-
ját öregbik, v. nagyobbik wrf-nak, öcscsét pedig if-
jabbik, v. kisebbik urá-nak czimezi, mit egy népdal
szavai is bizonyítanak: „Nem steretem át wamat,
csak a kisebbik uramat." E szerént a magyar özvegy
eredetileg és legszorosb értelemben oly nőt jelentett
volna, ki férje halála után annak valamelyik testvé-
rével házasságra lépett, vagy lépendő vala, tehát
mintegy ösz-vegyWt, östve-vegytilt. Szélesb ért jelent-
hetett oly nőt isr ki ött-vegyülendö vala, vagyis ki
süvek hiányában, vagy talán vénsége miatt féijtelen
állapotban maradt ugyan, de ösz-vegyülési jogosultsága
a népszokás szerént megvala benne; később pedig a
nyelvdivat kiterjesztette ezen elnevezést a feleségé-
től megfosztott férjre is: özvegy férj, Otoegy ember.

ÖZVEGYÁLLAPOT, (özvegy-állapot) ősz. fa.
Állapot, melyben oly férfi van, ki feleségét, vagy
oly nő, ki férjét elvesztette, özvegység. Ötvegy álla-
potra jutni. Szomorú Szvegyáttapot. Rideg az élet 9z-
vegyáüapotban. Már másodszor van ötvegydllapotban.
V. ö. ÖZVEGY.

ÖZVEGYASSZONY, (özvegy-asszony) ősz. fh.
Nő, kinek férje meghalt és újólag még férjhez nem
ment Özvegyasszony panastai. Ötvegyasszonyt venni
feleségül. Másképen: Stvegynö.

ÖZVEGYEL, (özvegy-el) önh. m. özvegyel-t.
özvegyállapotban van, vagy él. £1 e szóval Telegdi
Horn. I. R. 210. 1. V. ö. ÖZVEGYÁLLAPOT.

ÖZVEGYÉLET, (özvegy-élet) ősz. &. Élet,
melyet a férj, vagy nő él, midőn hitvese holta után
nem házasodik, vagy még nem házasodott Sanyarú
Özvegyeiét.

ÖZVEGYEMBÉR, (özvegy-ember) ősz. fn. Fér-
fi, ki feleségének holta után nőtelen életet él; más-
képen: özvegyférfi.

ÖZVEGYEN, (özvegy-en) ih. Özvegyállapotban,
megholt feleség után nőtelenül, vagy megholt férj
után férjtelenül maradva. Özvegyen maradni, élni,
meghalni. V. ö. ÖZVEGY.

ÖZVEGYESZTENDÖ, (özvegy-esztendő) 1. ÖZ-
VEGYÉV.

ÖZVEGYÉV, (özvegy-év) ősz. fn. Év, melyet
valaki özvegyállapotban tölt, vagy töltött Különösen
gyászév, melyet valaki nejének, vagy férjének holta
után él.

ÖZVEQYFÉRFI, v, ÖZVEGYFÉRJ, (özvegy-
férfl, v. —férj) 1. ÖZVEGYEMBER,

81
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ÖZVEGYI, (özvegy-i) mn. tt ötvegyi-t, tb. — de.
özvegyet illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó Öt-
vegyi jog. Öfvegyi tortát. Ötvegyi állapot. Ötvegyi
SrOkötödés a magyar törvény tterént át ötvegyjogon
kívül illeti át olyan öavegynöt, kinek megholt f érje után
gyermekei is maradtak, és abban áll, hogy némely hát-
rahagyott javakban a gyermekekkel fejenként osttotik.

ÖZVEGYILEG, (özvegy-i-leg) ib. Özvegyi jo-
gon ; özvegyi módon, özvegyi állapotban. Meghalt
férje jótnágát ötvegyileg bírni. Özvegyileg élni.

ÖZVEGYÍT, ÖZVEGYIT, (özvegy-ít) áth. m.
ötvegyít-éít, pár. —s, htn. —ni, v. —eni. Özvegygyé
tesz, nejétől, illetőleg férjétől megfoszt valakit, mit
szoros tulajd. értelemben a halál és halálos esemé-
nyek szoktak tenni. A háború sok nőt özvegyit

ÖZVEGYÍTÉS, ÖZVEGYITÉS, (özvegy-ít-és)
fn. tt Stvegytíés-t, tb. —ék. Özvegygyé tevés.

ÖZVEGYJOG, (6zvegy-jog) ősz. fn. Tulajdon-
képen az özvegyül hátrahagyott nőnek jogai, neve-
zetesen a birtoklási viszonyokra nézve. Valamely jó-
stágot ötvegyjoggal bírni. A magyar törvény tterént
át ötvegyi jog áll át ötvegynonek illendő lakásában,
tartásában, és (minthogy az özvegynőt úgy kell te-
kinteni mint a családhoz tartozó leányt), ha férjhet
akarna menni, kihátasitásában, végre a hitbér kiadá-
sában, meghalt férjenek aton javaiból, melyekben, vagy
mint ötvegy (ha gyermekek is vannak), vagy mint
hitvet (ha gyermekek nincsenek) nem őr tikötödik.

ÖZVEGYRE, (özvegy-ke) fn. tt öteegyté-t. A
Tájszótár szerént (Kállay gyűjt.) madár neve.

ÖZVEGYKENYÉR', (özvegy-kenyér) ősz. fn.
Képes kifejezéssel ám. özvegyélet, özvegyállapot,
különösen a hátrahagyott feleségnek sanyarú élet-
módja, melynél fogva kenyerét maga kénytelen ke-
resni. Ötvegykenyérre jutni. Sokszor keserű át Stvtgy-
kenyér.

ÖZVEGYLAE, (özvegy-lak) ősz. fn. Özvegy-
jognál fogva az özvegyen hagyott és maradott nőt
illető lak.

ÖZVEGYLYUK, (özvegy-lyuk) ősz. fn. Tréfás
népnyelven, a hajókázható folyók partjain üresen
hagyott lyukak, melyekbe a hajókötelet tartó karó-
kat verik.

ÖZVEGYNŐ, (özvegy-nő) 1. ÖZVEGYASZ-
SZONY.

ÖZVEGYPÉNZ, (özvegy-pénz) ősz. fn. Özvegy-
jog szerént az özvegyen maradt nőnek tartás fejében
járó pénz.

ÖZVEGYSÉG, (özvegy-ség) fn. tt ötoegység-ét,
barm. szr. —e. özvegyélet, özvegyállapot, midőn
nejének holta után a férj , s férjének holta után a
nő többé új házasságra nem lép, vagy azon időszak,
melyet új házassági viszony nélkül töltenek el.

„Szerelmed megemészt végre,
És te maradsz özvegységre."

Csokonai. (A csikóbőrös kulacshoz).

ÖZVEGYSEGI, (özvegy-Bég-i) fn. tt toeegyté-
gi-l, tb. —ék. Özvegységet illető, azzal járó; özvegy-
ségre vonatkozó. Át özvegyiégi jogok a magyar tör-
vények tterént kedvetöbbek a ndkre, mint a férjekre nét-
ve. Otvegységi gondok.

ÖZVEGYTAHTÁS, (özvegy-tartás) ősz. fn.
Tartás, vagyis élelmezés, mely, mint az özvegyjog-
nak egyik része, férje halála után az özvegynőt
illeti.

ÖZVEGYÜL, (1), (özvegy-fii) ib. Özvegy álla-
potban ; férj, illetőleg feleség nélkül maradva. Hat
évig özvegyül élt, atután meghátasodott.

ÖZVEGYÜL, ÖZVEGYÜL, (2), (özvegy-fii)
önb. m. ötvegytil-t. Özvegygyé leszen, özvegyi álla-
potra jut, midőn t. i. a férjnek felesége, vagy a nő-
nek férje meghal. Dögvitt, háború alkalmával sokan
Oevegytilnek. Meaötvegyül.

ÖZVEGYULÉS, ÖZVEGYÜLÉS, (özvegy-ül-
és) fn. tt ötvegyülés-t, tb. —ék. Özvegygyé levés,
özvegyi állapotra jutás.

Ai ü-bti Tan 1525 csikk.

<5
0, kisded alakban S, huszonhetedik betű a ma-

gyar ábéczerendben, s az önhangzók sorában tizen-
egyedik. Hangmértanilag hosszú, s két röviddel ér
föl, pl.

B A reszketve jövő nyílnak gonosz éle ledöntStt"
Vörösmarty.

Vastaghangon párhuzamos társa a hosszú ó; pL az
igenévképzőben : ver-8, varr-ó; mer-ö, mar-ó; ehet-6,
ihat-ó; anttég-ö, susog-ó; továbbá az cVttfc, ódit ige-
képzőkben: teng-Sdik, agg-ódik; vet-Sdik, hány-ódik
stb. Tájejtéssel némely szókban főlcseréltetík fi-vel,
mint: (ó', bű; nyS, nyü; IS, itt; tő, kü. Tunya kiej-
téssel a szabályos Sí, oly helyett hangzik, pl. ölt, St;
költ, köt; törköly, törkö; bögöly, bogS; kell, v. küü,
kS;dörgöl, dörgö; eletúfit, Scsúfit stb. A palócaos
tájbeszédben ikerhangzóként: e», ett, eS, 06, ott, W,
ite. Ő-vel kezdődő gyökszók: ügy, Bn, őr, Ss, üst, &;
gyakorabbi a mássalhangzóval kezdődő szókban,
mint: bor, esti, dSre, fS, IS, nő, stSr, tő, tor, bSg,
esSd stb.

Ö, harmadik személynévmás; tt St, v. ötét, tb.
öt. Az ,őtet* alakban kettőztetve van a tárgyeseti t
rag: ő-t-et (mint az, ez névmásoknál a tájdivatos
at-t-at, et-t-et alakú tárgyesetekben, sőt at-t-at-ai,
et-t-et-et alakokban háromszorozva is); azonban
,őtet'alakot az irodalom is szélűben használja.

Nyomaték végett használtatik, valamint a többi
személynévmás az illető ragok társaságában, a 3-ad
személyi birtokraggal ellátott szó előtt, pl. S háta, ő
könyve, S hátai, S könyvei; még pedig ha a személy
több is: ö hatok, ő könyvük, S hátaik, S könyveik (ezek
helyett: ők háta, Sk könyve, ok hátai, Sk könyvei, ami kü-
lönben Erdélyben divatos is), így Ö Felsége. Ö Nagysága,
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Ö kegyeimé. Ö ttenttége. Végül: S maga, S neki, S
tíOe, Ö benne stb.

Az S igen gyakran eléjön mind némely régiek-
nél, mind tájdivatosan fi alakban is, pl. a régieknél
a Nádor-codexben : „Hogy fitet halálra adnak."
„Ütet neköd nem attok (adtak; volna." A Góry-co-
dezben: „És méné (mennyi) nagy szörnyüségös kín
leszön az fi illetése." A régi magyar Passióban:
„Felele kedeg Judás, ki űtet elárulta." „Ü vacsorá-
jok lévén kedeg Jézus felvön kenyeret és megáldá,
és megtöré, és ada ü tanejtványinak." n£s tahit ük
szenének neki harmincz ezüst pénzt." A Döbrentei-
codeiben: „Köd és setét felleg ttkörnyőle ; igazság
és itílet fi székinek segedelme. Üneki tűz előtte me-
gyén és környől ü ellenségit gerjeszti. Ü villámási
széles földnek fényiének" stb. Néha a régieknél lehet
(szelletet) vesz maga elébe, pl. Bátori László bibliá-
jában : „Annak okáért háborgatják valahfitet ("tttet)
. . . Jézus kedeg felele hűnekik." Szalay Ágoston
400 m. levele közöl, pl. 1547-ből: „Hogy hők (hwk)
be nem adják kfilenben." „Hogy imár (immár) azt
hő be nem tudja szolgáltatnia." „De még az viczees-
pán sem adott az hő jószágából az mostani rovásba
csak egy pénzt és be." „Mert grófi" aram azt az hő
számára vette." (Lehet mindenfitt ,hü'-nekis olvasni).
A régi Halotti beszédben pedig v szellettel: „Tilő-
t&a Tőt igy (egy) fa gyimilcsétől." „Mend Tő fajánek
halálőt evek." (Toldy F. olvasása szerént). Néha a
régieknél utói is találjak a szelletet. „Az miről szól-
tam Pozsonban szömélyöm azörént oh (ewh) k(egyel-
mé)vel." „Erese meg uramtól, mi oh k(egyelmé)nek
akaratja ez ith való dolgokból" Levél 1557-ből.
(Szalay Ág. 400 m. 1.). Némely ragokban ön; amely
ön vagy önnön egyébiránt ,maga' szóval társulva
visszaható, vagy visszatérő névmás: önmaga, v. ön-
nOnmaga; (v. ö. ÖN), de ez lehet 8 magái is.

Közelebbi rokonságai a sinai egyik 3-ik sze-
mélyi névmás: t (Schott szerént) vagy l (hi? Endli-
cher szerént); a mandsu t; a kurd au, vagy o (Be-
regszászi), honnan ávi ám. övé; a zend one (Bereg-
szászi) ; a török o, vagy öl, mely egyszersmind tá-
volra matató névmás is, (a többi esetekben az l n-né
s az o néha a-vá változván : onun, v. onttn, v. antfn,
övé, ona, v. ana, neki, oni, v. ám, őt, on-dan, v. an-
dan (ö)tőle, on-lar, v. an-lar, ők stb.), az északi ta-
tároknál : ül, a krimmi tatároknál: o, vagy u; a
ssuómi nyelvben: h«n; a mongolban az egyes alany-
esetben nincs személynévmás, de a többi esetekben
az éne matató névmás esetei használtatnak. A persá-
ban 6, ói és vei; az arabban htiwe (hímnemfi), az új
arabban: hua, v. hve; és híjé (nőnemű); a héberben:
At», v. húa (himnemü), és M, v. hit, (nőnemű) stb.

Eredetére nézve, figyelemmel egyedül a'magyar
nyelvre, alig kételkedhetünk, hogy az nem más, mint
a mutató a szócska, mely némely származékokban o,
pl. o-da, o-tt, o-ly szókban, s melytől át, régente
gyakran öt is származik. A török-tatár nyelvekben
ÍB, mint föntebb láttak, a puszta gyök : o, vagy o. Az

o, vagy zárt magyar a, úgy változhatott ö-vé, mint
S-s is ám. 6-t, v. av-at. Tudjak továbbá, hogy a ma-
gyarban a közeire mutató szócska: e, v. t, melytől a
szintén közeire matató e-t, i-ly (régiesen: ely) név-
mások, és i-de (régiesen: ede), i-hol v. e-hol stb. más
mutató szók is származtak. Az árja nyelvekben szin-
tén egyik matató névmástörzs: t. (VergleichendeGram-
matik v.Franz Bopp. II. B.S. 360. stb.), melyet közön-
ségesen a latin «-», t-d-ben is ösmerfink, s mely némely
alakban e-re változik, pl. e-a, e-um, e-o (pl. ab eo) stb.
Schott Vilmos szerént is az éne mongol matató név-
másban a törzs, vagy gyök e, mely a magyar nép-
nyelvben, mint mindnyájan tudjuk, önállóan b diva-
tozik. V. ö. A. (1). Így tehát az S névmást akár az
a, akár az « matató szócskától származtassuk, mi
ellen nem igen lehet kifogás, rokonságokra mind az
altaji, mind az árja nyelvekben találunk. Azonban
csodálatos találkozás, hogy némely néger nyelvek-
ben is mind a személynévmások, mind a közeire és
távolra mutatók szintén az érintett magyar hangrend
szerént alakultak. Ide írjak Steinthal munkájából
(Die Mande-Neger-Sprachen) az ide tartozó helyeket

Személyes névmások:
Soso nyelv

Egyes l-ső szem. §n
(az g annyi mint a
magyar zárt e)

2-ik szem. i
3-ik szem. a

Többes 1. sz. muku
(tökéletesen a ré-
gi magyar mű*,
ma: minit).

2-ik szem. WO
3-ik szem. i.

Mutató névmások, még pedig közel matatok a
Soso nyelvben i v. yi (olvasd ji ám. ét), a Hande
nyelvben: nyÍD, a Bambarában: ni; távolra mata-
tok a Soso nyelvben: na (ám. az és ott), a Mindé
nyelvben: WO (ám. ős) stb. Kiválólag érdekesek ma-
gyar nyelvészre 1) a személyes névmások egyes
számai: §n, mely csaknem tökéletesen egyezik a
magyar én, régiesen: én szóval, mely rövid «-vel ma
is megvan az en-g-em, eny-é-m (= en-é-m) szók tör-
zsében ; a 2-dik személyi i v. e, mely a magyarban
a közeire mutató t, v. e törzsnek felel meg i-ly, i-de,
i-tt, i-hol, v. e-hol, e-z stb. szókban, sőt az önálló né-
pies e közelmutató szócskában is; a magyar te, vagy
ít-ben (pl. a ti-ed szóban), a toló vagy taszító t mel-
lett szintén jellemző hang a közelséget mutató e, v. t;
a 3-ik személyi a pedig épen a távolra mutató ma-
gyar a. 2) A matató névmások közt is a ni egészen
a közeire mutató magyar m, (mely a sinai nyelvben
a 2-dik személyi egyik névmás); s a na, (mely a sinai
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nyelvben is távolra matató névmás) a magyar no
szóval egyezik, mely, mint tudjuk, tova mozdítást,
vagy mozgatást jelent. Ki tagadhatná csak ezekben
is az emberi szellem közös működését, bár az egy-
máshoz legtávolabb álló nyelvekben ? főleg pedig a
magyar nyelv hasonlíthatlan rendszerességét a tá-
volra és közeire mutatásban, amott a vastag vagy
mély, emitt a vékony vagy magas önhangzók által;
példák amarra: a (a népnyelvben), továbbá: ae,
oson, ama*, ahol, oda, ott, oly, v. olyan, onnan, am-
oda, amott, amomum; emerre: e (a népnyelvben),
továbbá: e*, étén, emet, ehol, v. ihol, ide, itt, ily, v.
ilyen, innen, emide, emitt, emwmen.

—Ö, (1), vastaghangon —Ó, jelen és and,
end ragokkal egyesülve, jövő időbeli részesülőket
vagyis igeneveket képez, pl. kel-ö, jár-ó} kelend-ö,
járand-á. Részletes tárgyalását 1. Élőbeszéd, 121 —
123. 1. Egyébiránt itt különösen kiemeljük azon je-
lenséget, mely szerént a részesülői -S a régieknél
számtalanszor átváltozik -e, v. -é-vé, (mint ma is
a ,sztile' szóban ,szülő' helyett). „Idvezejténknek
mondása szerént" Szent István király legendája.
(Carthausi névtelen). „De valamibe kelletem mind
az tivé (= tevő) leszek." Drágfy János levele Ká-
roly litvánhoz 1512-ből (Magyar Nyelvemlékek. II.
K.). Holtainál is: jóltevé ám. jóltevő. A Nador-co-
dezben: idvöttie ám. idvezítő, teremte ám. teremtő,
irástörlejte ám. irástörlejtő (azaz: csináló, szerző; a
Góry-codexben van ,verstörlejtő mester') stb.

-Ö, (2), L -Ó, (2).
ÖCSÖD, falu Békés megyében; helyr. Octöd-

ön, —re, —rSl.
ŐG, tájszó Kemenesalon; néhutt: üveg; általá-

nosabban : üveg; 1. ezt A mondott vidéken több ily-
nemü öszvehuzások is divatoznak, pl. hová ha, ko-
vács kdöt, savanyó tónyó.

ŐÖYELÉG, (őgy-el-ég) gyak. önh. m. ó'gyelég-
tem, —tél, —élt. Czéltalanal, munka nélkül, mint-
egy unalomból ide-oda jár-kel, csavarog. Naponnan
ae ut&ákon dgyeleg, » mit »em tett. A székelyeknél
ám. idétlenül nyájaskodik, forgolódik valaki körül.
Első értelemben valószínűen ám. ingyeleg = öngye-
leg, (i ö-vel cseréltetvén fel, mint itmer, öimer), végre
b'gyeleg (mint dnctorog ™ detorog); rokon az öd-öng
igének is ód, vastag hangon pedig és 6 előtéttel
bód-orog igének bőd gyökével; az utóbbiban, úgy
látszik, mintha eredetileg édeleg vagy enyeleg volt
volna.

ÖGYELGÉS, (ögy-el-ég-és) fa. tt. ogydgé*-t,
tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Henye, czéltalan ide-
oda járás-kelés, csavargás, koválygás. 2) Idétlenül
édeskés nyájaskodás. V. ö. ŐGYELÉG.

ŐGYELGŐ, (őgy-el-eg-ő) mn. tt. SgyelgS-t.
1) Aki czéltalanul, henyeségből ide-oda csavarog. 2)
Idétlen nyájaskodó.

ŐK, az 6 személynévmás többese.
—ŐK, (1), névképző; 1. —ÓK, (1). ' .
-ŐK, (2), igerag;!.-ÓK, (2).

ÖKELME, ŐKEME, v. székelyesen ÖKJEMB,
(,0-kegyelme* szókból öszvehúzva) ősz. fn. A köznép
ha valamely távollevőről megbecsülve akar szólni, pl
a gyermek az apjáról, vagy anyjáról, akkor a fön-
tebbi szókat használja, ökdmt ninct itthon. Ökelue
meghagyta, hogy vigyduunk holmira. Gúnyos értelem-
ben is szokták mondani, kiváltakét utóbbi alakban,
különösen a Tisza vidékén és a székelyeknél, „mi-
kor (Kriza J. szerént) valaki értelmén, erején, vagy
tehetségén félül feszül, feszeng; mikor nagyot akar,
mire nem képes; mikor olyat kivan, mire nem tart-
ják érdemesnek; mikor ágy viseli magát, hogy meg-
rovást érdemel." Steretné Skeme, ha képeitelonek vd-
lautandk, pedig nem arra való. Ökeme rótt fát tett
a Hitre.

ŐK MAGUK, 1. Ö MAGA alatt
—ÖL, mély hangon: —ÓL, határozói képző,

mely helyből mozgást jelent, noha az —ül, —(U
képzőkkel sokszor öezvezavartatík, pl. alól ám. alul-
ról, pl. alól-am, —ad, —a, és alul ám. alatt levő
helyen; így felül és felül; elül — elölről és eM.
Innen némely régi iratokban eléjön helyneveknél is,
pl. PéetSl: „Jöttének emberek mind Pécsől s mind
Koppánból." Levél 1560-ból. (Szalay Ágoston 400
m. 1.).

ÖLT; ÖLTÉS; ÖLTÖZIK; ÖLTÖZET stb.
L. ÖLT; ÖLTÉS; ÖLTÖZIK; ÖLTÖZET stb.

ö MAGA, (öszve is irathatik: őmaga) több sze-
mélyre vonatkozva: ő, v. ŐK MAGUK, visszaható,
vagy visszatérő névmások; máskép: önmaga, v. ön-
nönmaga; önmaguk, v. önnönmaguk; mely a többi
névragokat is fölvehet!: 6'-, vagy önmagát, ömagd-
nak, ömagától, omagaból; ömagdé, ömagdét, Smagdét,
Smagdéit; S-, v. önmagukat, omaguknak, Smagtiktól,
(magukból, ömaguké, Smagukéi, ömagukét, Smaguktít;
Smagukénak stb. stb.

ÖN, (1), a régieknél igen gyakran eléjön eve,
v. ikesen evek helyett. Olyan, mint tön, v. lön = leve,
tön, v. tön ám. teve; vön, v. vön ám. véve, hSn ám.
híve. Többesben: 8nek.

ÖN, (2), fh. tt őn-f, v. — ét, tb. — ék. A pon-
tyok neméhez tartozó halfaj, mely nagyobb tavak-
ban szeret lakni, s ívás idején a folyókba megy.
(Cyprinns idus). Színére nézve ónhoz hasonló, s ta-
lán eredetileg ón volt, miből vékony hangon lett ón.

ŐR, (1), fn. tt ör-t, tb. —ok, harm. ssr. —e.
Vonatkozik mind személyre mind tárgyra, illetőleg
helyre. 1) Mint személy jelenti azt, kinek feladata
bizonyos helyen, ponton, vidéken körülnézni, vigyáz-
ni, valamit szemmel tartani, hogy valahonnan kár,
veszély ne történjék. Így neveztettek hajdan az or-
szág véghatárain elrendezett fegyveres hadak, pl. a
székelyek, a Mosonyvármegyében megtelepített oro-
szok. Innen ma is Vasvármegye egyik járása örttg-
nek neveztetik. Öszvetéve, mint az öszvetett szókban
utóbbi rész: vdrdr, koronaőr, toronySr, baromSr, kát-
őr. Ki a helységet éjjel járja, és vigyáz, éjjeli 9r.
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Őrüket állítani a királyi lak elé. Őrt váltani. Át örök
figyelmét kikerülni. Néha oly hivatalos személyt is
jelent, aki valamely tudományos intézetben, pl. a
muzeumokban a gyűjteményekre, vagy ezeknek egyik
vagy a másik ágára felügyel. Könyvtárt*. Régi$ég-
tárör. Midőn az öszvetételben elül 4H, jelzői jelentése
van, s ám. vigyázó. Őrangyal, örember, őrhad, örse-
reg, őrvitétek, őréb, örmadár ám. haris, minthogy éj-
jel gyakran kiált £ szóban őrnagy az őrök főnökét
jelenti. V. ő. ŐRNAGY. Továbbá azon helyre vonat-
kozik, hol vigyázni szokás, vagy hol a vigyázok tar-
tózkodnak : őrtorony, őrház, őrhegy, őrhely, őrhalom,
őr/o, árboczfa, a tengeri hajókon, melyen az őrko-
sár szokott lenni, innen a kisebb, folyóvízi hajók
orrán árboczféle magas rúd, melyhez a vontató
kötelet, alattságot kötik. 2) Mint tárgy ám. őrség,
Sri szolgálat, illetőleg azon hely, melyet valaki vi-
gyázva elfoglal. Őrt áUani, őrt járni, őrre menni, or-
dító, öráüái. Innen több helységek is neveztetnek.

Ezen szó rövid hangzás is lehetett, mint az 9r«
származékból gyanítjuk, mely egyszersmind helynév
több vármegyékben, elemezve: Sr-ifs ám. ör-ös t i.
hely. Alapértelemre nézve azon szók osztályába so-
rozhatjuk, melyekben az őr őr úr űr körös mozgást,
kerekséget, forgást jelent, s rokonok hozzá a kerülő
(circitor), eterkelö, cnrkáló, azaz: körüljáró, körül-
gető, t. i. az őrnek is ez a fő rendeltetése. V. ö.
ŐR, és ŐRJUL. Csagataj nyelven aur v. ohr ám. vi-
gyázat, s a törökben aur ám. -védelen.

ŐR, (2), faluk Somogy és Szabolcs megyében)
ALSÓ—, FELSŐ—, felük Vas m,; ÁL—, FEL—,
erdélyi felvak Belső-Szolnok m.; MEZŐ—, erdélyi
falu Kolos m,; helyr. ör-re, —ön, —rői.

ŐR, (3), a köznépnél őri, v. örül szóból né-
mely ragozásoknál öszvehúzva, pl. Őrtem (=örltem)
őrni (=» őrlni).

ÖRADÓ, (őr-adó) ősz. fa. Adóféle fizetés, me-
lyet bizonyos őröknek illető díjul adnak, pl. az éjjeli
őröknek, határőröknek (csőszöknek) járó adó.

ŐRÁLLÁS, (őr-állás) ősz. fa. Bizonyos helyen
őri kötelesség teljesítése.

ŐRÁLLÓ, (őr-álló) ősz. mn. és fa. Ki bizonyos
helyen, mint oda rendelt őr, vigyáz. Örállö katona.
Az SráUókat Aránként felváltani.

ŐRÁLLÓHELY, (őr-álló-hely) ősz. fn. L. ŐR-
HELY.

ŐRÁLLÓTORONY, (őr-álló-torony) ősz. fn. L.
ŐRTORONY.

ŐRANGYAL, (őr-angyal) ősz. fa. Angyal, ki
szellemi erejénél fogva valamely személyre, vagy
helyre, városra, országra, népre vigyáz, hogy mind
testi, mind különösen íelki bajoktól, veszélyektől
megóvassanak. Kisdedek őrangyalai. A magyar ném-
tet őrangyala. Atv. ért. személy, ki valakit veszé-
lyek ellen oltalmaz. V. ö. ANGYAL. Máskép : őr lény,
Őntellem, nemtő.

ÖRBÉR, (őr-bér) 1. ÖRADÓ.

ŐRBUTKA, vagy —BUTYKA, (őr-butka, v.
butyka) ősz. fa. Az őröknek eső ellen vedül szolgáló
kis bódé. (Scbilderhaus).

ÖRCSAPAT, (őr-csapat) ősz. fa. 1) Örökből
álló csapat. 2) Különösebben egy csapat katona (pl.
50 fegyveresből álló) az ellenségnek megfigyelése,
és véletlen támadásának elhárítása végett (Piquet).

ÖRDÍSZELGÉS, (őr-díszelgés) ősz. fa. Katonai
őrhelyeken az öszves őrök tisztelkedése; némileg,
máskép: öntetnie.

ŐREB, (őr-eb) ősz. fa. Házi eb, v. kutya, mely
a háznál őrként vigyáz és minden idegent megtámad.
Széles értelemben így nevezik a nyájak, gulyák, mé-
nesek mellett őrködő kutyákat is.

ÖREMBER, (őr-ember) ősz. fa. Őr, midőn ez
személyt jelent.

ŐRETLEN, (őr-et-len) mn. tt. őreüen-t, tb.
—•ék. Kinek, vagy minek őre, felvigyázója nincsen.
Öretlen fogoly. Öretlen helység. Határozóként ám. őr
nélkül, öretlenül.

ŐRETLENÜL, (őr-etlen-ül) ih. Őr nélkül.
Öretlenül hagyni a helytéget.

ŐRFÁ, (őr-fa) ősz. fa. Szoros, ért árboczfa a
tengeri hajókon, melyre az őrkosarat, vagy hasonló
tartalékot helyezik, honnan a hajóőr biztosság végett
körül szokott nézni. Szélesb ért. a folyóvízi kisebb
és nagyobb hajók orrán levő árboczféle rúd, mely-
hez a vontató kötelet kötik, így nevezik különöseb-
ben az úgynevezett repülő hídon is azt a magas
állásfát, melyen a hajót tartó kötelet csúsztatják.
(Kresznerics).

ÖRFACSIGA, (ör-fa-csiga) ősz. fa. Az őrfán
alkalmazott csiga, mely a kampókötéllel együtt a
lovaskötél fólebb-alábbszállítását közvetíti. (Kenessey
Albert).

ÜRFAKUKA, (őr-fa-kuka) ősz. fa. Az őrfa
oldalában levő fahorog, mely arra való, hogy a le-
eresztett lovaskötelet, vagy kukázáskor a knkázókö-
telet beszedvén, csúsztassa ; másképen: őrfamaetka.
(Kenessey Albert).

ÖRFAL, (őr-fal) ősz. fa. Valamely térnek, terü-
letnek, helynek határát jelelő fel.

ÖRFAMACSKA, (őr-fa-macska) ősz. fa. L.
ÖRFAKUKA.

ÖRFÁS, (őr-fás) ősz. mn. Őrfával fölszerelt,
ellátott. Örfát tengeri, dunai hajók.

ÖRFÁTLAN, (őr-fátlan) ősz. mn. Minek őrfája
nincsen. Örfátlan dereglye, ctónak, komp. V. ö. ÖRFA.

ŐRFATOK, (őr-fa-tok) ősz. fn. Talapzat be-
mélyítve a fölébe illesztendő őrfa számára; máské-
pen : futró. (Spur, v. Spuhr des Segelbaumes. Kenes-
sey Albert).

ŐRFŐ, (őr-fó) 1. ÖRCSAPAT, 2).
ŐRGÉBICS, (őr-gébics) ősz. fa. Kisebbféle ra-

gadozó madár a gébicsek neméből, mely magát a
lombok között meghúzva leselkedik az apróbb mada-
rakra. (Lanius ezcubitor). V. ö. GÉBICS.
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ÖRGÖDÖR, falu Vas megyében : helyr. Örgö-
dör-iln, —re, — röZ.

ÖRGRÓF, (őr-gróf) ősz. fn. Hajdan bizonyos
határvidék örseregének főnöke. Utóbb e czimet a né-
met birodalomban oly fejedelmek kezdték viselni,
kik ilyes határvidéki tartományt birtak, vagy bírnak,
pl. Brandenburg, Morvaország őrgrófja. Németül
líarkgraf, melyből alakult a Holtainál, és kortársai-
nál eléforduló morkoláb, valamint a Bwggraf-ból lett
porkoláb.

ÖBGBÓFI, (őr-grófi) ősz. mn. Örgrófot illető,
arra vonatkozó. Örgrófi név, méltóság.

ÖRGÚNYA, (őr-gúnya) ősz. fn. Az őrök által
hideg és más légviszonyságok ellen használtatni szo-
kott felső öltöny.

ORGUNYHÓ, 1. ÖBKUNYHÓ.
ÖRHAD, (őr-had) ősz. fn. Hadsereg, hadcsapat,

melyre bizonyos helynek, illetőleg erődnek, várnak
örizete van bízva. V. ö. ÖRSEREG.

ÖRHAJÓ, (őr-hajó) ősz. fn. Azon hajó, vagy
naszád, mely valamely kikötőben, vagy part előtt
áll, hogy minden eseményre figyeljen, különösen a
csempészeket őrszemmel tartsa. Másképen : kémlelő
hajó. A tengeri hajóhadaknál így nevezik azon ha-
jót, mely a többitől bizonyos távolságra mintegy
előőrsül jár.

ÖBHALOM, (őr-halom) ősz. fn. Általán, őrök
számára kitűzött halom, melyről bizonyos vidékre
ellátni lehel. A régi háborús századokban több ily
örhalmok valának, kivált a várak környékein.

ÖRHARANG, (őr-harang) ősz. fn. Ferenczi Já-
nos szerént a székelyeknél hegyes (éles) víg szavu
csengetyű, a melyről az őrző szolgák megkapják er-
dős helyen is a marhát.

ŐRHÁZ, (őr-ház) ősz. fn. Épület, melyben az
őrségre kirendelt személyzet tartózkodik, s honnan
bizonyos őráliomásokra egymást váltogatva mennek
az illetők; máskép: Monya. Továbbá: egyes őrnek
laka, milyenek pl. a vasút melletti őrházak.

ŐRHEGY, puszta Hont m.; helyr. Őrhegy-én,
—re, —ről.

ŐRHELY, (őr-hely) ősz. fn. Kitűzött hely az
örök számára, hol vigyázniuk kell. Őrhelyen maradni.
Át őrhelyet elhagyni keményen tUalmattatik.

ÖRHÖLGY, (őr-hölgy) ősz. fn. Némelyek által
használt szó a franczia ,gardedarae' magyarítására;
azonban ez inkább ,hb'lgyőr' volna.

ŐRI, (1), (ör-i) mn. Őrt illető, ahhoz tartozó,
arra vonatkozó. Őrt szolgálat. Őri szabályok.

ŐRI, (2), puszta Somogy m.; —SZENT-MÁR-
TON, —SZENT-PÉTER—, faluk Vas m.; SZIGET
—, falu Vas m.; helyr. Öri-be, —ben, —böl.

ŐRIDŐ, (őr-idő) ősz. fn. Időszak, mely alatt
bizonyos személy mint őr vigyáz. Huszonnégy órai
SridS. Egy húzómban két órai SridSt tölteni valamely
áUomáton. Szokott SridS elmultával felváltani át Srt. !

ŐRISPÁN, (őr-ispán) ősz. fn. Bégiebb száza-
dokban valamely határvidéknek, vagy megyének fő-
ispánja, máskép: orgróf.

ŐRINGÉL, (őr-ing-él) önh. m. öríngd-t. A táj-
szótár szerént Balaton melléki szó, s ám. megtaazítá*
után sebes hedergéssel (forgással) odább halad. Úgy
ment, ugyan öringelt. (Horváth Zsigmond). Eredetileg
alkalmasint ,ör* szótól származva ám. őr módjára
megy, vagy jár, s alkatára olyan mint kermgü (korin-
géi), vagy kerengél.

ÖRINGÉLES, (őr-ing-él-és) fn. tt Örímgelét-t,
tb. —ék. Megtaszítás után sebes hedergéssel odább
haladás.

ŐRIZ, (őr-iz) áth. m. Srit-íem, —tél, —itt,
vagy: Sn-öttem, —öttel, —ott; htn. onsn*, v. Srteni,
pár. Srite. Talán egyetlen ige is képzővel azok osz-
tályából, melyek át, ét, ét, öt, öt képzővel alakul-
nak ; rendes képzés szerént t i. oroz, melynek múlt-
ja: SrSftem, —tél, v. Sn-Sttem, — Sttél, —SU, v.
örot-Stt. Mindkét alakban egyaránt basznál tátik,
azonban örift csak tájdivatosan és elUnörift öszvetett
szóban, őrit pedig általánosabban. Általán, valakire,
vagy valamire különösen vigyáz. 1) Elmenés, szőkéé,
eltévelyedés ellen szemmel tart. Örítni a foglyokat,
rabokat. 2) Bizonyos állatokra vigyáz, azokat egy-
szersmind legelteti, a szabadban kísérgeti. Juhokat,
lovakat, ökröket, ludakat, nyájat öriun. Nem örittem
veled dumákat. (Km.). Dávid juhokat örtütt.

„Onnan Buda nyáját őrzi vala békén."
Arany. (Buda halála).

3) Némi kár, veszély ellen oltalmaz. Hátat, határt,
kertet Srítni. Kinctét őrzi. Krítttus koporsóját tem őr-
zik ingyen. (Km.). Átv. értelemben távol/tó ragu vi-
szonynevet vonz. Itten öriiz a gonotttól. Örítd magad
a róttak tártatágától.

„Őrizd magadat te a fűlbesugóktól."
Arany. (Buda halála).

4) Vigyázva megtart valamit. Egészségét Srteni. Itten
paranctolatit megSritni. Szavaidat híven megunom.
Amit tokon tteretnek, nehés megSritni. (Km.). Arabul:
harata.

ŐRIZEL, (ör-iz-él) pl. Molnár Albertnél; ÖRIZÉ-
LÉS, (őr-iz-él-és) 1. ŐRIZGET; ÖRIZGETÉS.

ŐBIZéS, (őr-iz-és) fű. tt. öritét-t, tb. —ék,
harm. szr. —e. Gondos vigyázás, figyelés, mely által
valakit, vagy valamit őrizünk.

ŐRIZET, (ör-iz-et) fn. tt. Sritet-ét, harm. szr.
—e. 1) Tettleg gyakorlott őrizés; vigyázat Itten öri-
zete alatt bittosak lehetünk. Öritet alatt küldeni el a
péntt. 2) Őri szolgálatot tevő hadi testület, sereg,
különösen a várakban, erődökben, várőrség. Át Srit«t
számát szaporítani. Váröritethet tartató hadotttdly.

ŐRIZETI, (őr-iz-et-i) mn. tt Sriteti-t, tb. — ék.
Örizetet illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Önteti
rendelkezések. Örüeti hadosttály.

ŐRIZETLEN, (őr-iz-et-len) mn. tt örieetíen-t,
tb. —ék. Kinek, v. minek őrizete nincsen. Öritetien
foglyok, rabok. Különösen ám. őrsereg nélküli. Ön-



1293 ŐRIZETLENÜL—ŐBJÖNG ÖRJÖNGÉS—ŐRKAS 1294

zeííen vár. V. ö. ŐRIZET. Határozóként ám. őrizet
nélkül, őrizetlenül.

ŐRIZETLENÜL, (ör-iz-et-len-ül) ib. Őrizet nél-
kül, nem őrizve, szabadon magara hagyva. ÖriteÜe-
nttl hagyni a* erődöt. Őrizetlenül bolyongóm/áj, csorda.

ŐRIZGET, (ör-iz-ég-et) gyak. áth. m. őrizget-
tem, —tél, —élt, pár. őrizgess. Gyakran, vagy foly-
tonosan őriz; tartósan vigyázó szemekkel kísér. Lo-
vakat öriigetni. V. 5. ŐRIZ.

ÖRIZGETÉS, (őr-iz-get-és) fa. tt őrisgetés-t, tb.
—ék. Gyakran, vagy folytonosan őrzés.

ŐRIZKÉDÉS, (őr-iVkéd-és) fa. tt. ürüktdés-t,
tb. —ék, hann. szr. —e. Óvakodás neme, midőn va-
laki vigyáz, nehogy valahonnan baj, veszély, kár,
érje. V. ö. ŐRIZKEDIK.

ŐRIZKEDIK, (őr-iz-kéd-ik) k. m. Srítkéd-tem,
—tél, —étt. Távolító ragu viszonynévvel ám. vala-
mitől óvakodik, tartózkodik, hogy káros, veszélyes,
hátrányos ne legyen rá nézve. Őrizkedni a gonoszok
tartóságától, a ctalárd embertől, a csábítótól. Őriz-
kedni a meghűléstől. Háti tolvajtél nettét őrizkedni.

„No tehát őrizkedj' afféle beszédtől."
Arany. (Buda halála).

ŐRIZŐ, (őr-iz-ő) mn. és fa. tt. őriző-t. Ki vala-
kit, vagy valamit őriz. Libákat, pulykákat őrüő Ze-
ányka.^Éjjd a várost fegyverét drizök járják.

ŐRIZŐI, (őr-iz-ő-i) mn. tt. őrizői-t, tb. — ék.
Önzőt illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Örítöi
rendeltetések.

ŐRJ, elvont törzs őrj'öng, s örjül szókban, és
származékaikban. V. ő. ŐRJŐNG, ÖRJÜL.

ÖRJÁRÁS, (őr-járás) ősz. fn. A szoros ért.
vett őröknek bizonyos téren föl alá járása, czirkálá-
sa, pl. midőn a katonaőrök éjjel a várost bejárják.

ŐRJÁRAT, (őr-járat) ősz. fa. 1) L. ÖRJÁRÁS.
2) Magok a járó őrök, akik t. i. bizonyos téren, vi-
déken a végett járnak kehiek kivált éjjenként, hogy
valamire, s általában a köz biztonságra felügyelje-
nek ; máskép: őrszem. (Patrouille). V. ö. ŐRJÁRÓ.

ÖRJÁRATI, (őr-járati) ősz. mn. Őrjáratot illető,
ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Örjárati kötelesség.
Örjárati szabályok.

ŐRJÁRATVEZETŐ, (őr-járat-vezető) ősz. fa.
Aki a járó őrök közt első.

ŐRJÁRÓ, (őr-járó) ősz. mn. és fa. Egyes sze-
mély, ki bizonyos téren, vidéken a végett jár kel,
hogy valami fölött őrködjék, különösen: hogy a köz-
biztonságra felfigyeljen. Otjáró katonák a városok-
ban. Ae örjárók befogják a* éji csavargókat.

ŐRJŐNG, (őr-j-öng) gyak. önh. Folytonosan,
vagy gyakran örjiilő állapotban szenved; megbolon-
dultában dühöng. Gyöke azon őr, melyből örül,
őrültség, előtéttel dőríü, dóré, származnak. Ehhez a;
kihaogzáskép járult, mint a térj, gerj, marj, orj stb.
szókhoz. Az n közbevetett hang, mint a kereng, bo-
lyong, esapong, zajong stb. igékben. V. ö. ŐRJUL.

ÖRJÖNGÉS, (őr-j-öng-és) fa. tt. SrjSngés-í, tb.
—ék, barna. szr. —e. A bolondulásnak nagyobb és
tartósabb foka, mely bőszüléssel, dühöngéssel szo-
kott párosulni. V. ö. ÖRJÜL.

ÖRJÖNGÖ, (ör-j-öng-ő) mn. tt. őrjöngő-t. Bő-
szülési, dühöngés! fokon bolondozó, vagy eszeveszett,
keringő bolond.

ÖRJÜL, v. ÖRJÜL, (ör-j-ül) önh. m. őrjW-t. A
bolondulásnak, esztelenségnek nagyobb foka lepi
meg. Megörj ülni több, mint megbolondulni, mert az
örjülés nemcsak észzavarodással jár, hanem egyszer-
smind az akaratot féktelen, dühös kitörésekre, tet-
tekre ingerii. A bolond lehet szelíd, csendes; ellen-
ben az őrjült kicsapongó, nyugtalan, dühöngő, bősz
indulatu szokott lenni. Mély búban, nagy fájdalom-
ban, haragban megőrjttíni.

Ezen szó, őr gyökénél fogva, azok osztályába
sorozható, melyekben az őr, vastaghangon őr, mint
alaphang forgásra, keringésre vonatkozik, milyen az
őröl (molit) ige is. Tudniillik köz népies felfogás sze-
rént a nagy bolond kering, valamint a szédülésben
szenvedő juh megkerdül. Egyébiránt mivel a forgást
jelentő r alaphangú szók egyszersmind hangutánzók,
ezt is ide sorozhatjuk. A rázkódtató r teszi a latin
rabief, f úr őr, a német rasend szók alapját is. Tájdi-
vatosan: örül, melyet némelyek az irodalomban is
így használnak. De minthogy a tájdivatos ürül az
írásban, sőt nyomtatásban is az ék, vagy ü megté-
vesztésével igen könnyen változhatik örül, vagy őröl
szókká, nemcsak ajánlatosbnak tartjuk a tiszaias óV-
jtil alakot, honnan őrjülés, őrjült; hanem e mellett
szól az ,őrjőng* szó, mely általánosabb divatu, s kétsé-
gen kívül ugyanazon törzsii.

ŐRJÜLÉS, ŐRJÜLÉS, (őr-j-ül-és) fa. tt örjü-
lés-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Az észnek és kedély-
nek túlzott megzavarodása, mely némi dühösséggel,
és bőszüléssel szokott párosulni. V. ö. ÖRJÜL.

ŐRJÜLT, ŐRJÜLT, (őr-j-ül-t) mn. tt orjÜU-et.
Nagy mértékben bolond, kinek esze és kedélye a jó-
zanság korlátain túl esapong; kit gyakran a dühön-
gés száll meg. Őrjült szerelmei. Kinok között megör-
jült szenvedő. V. ö. ÖRJÜL.

ÖRJÜLTEN, ÖRJÜLTEN, (ör-jül-ten) ih.
Őrjült állapotban; eszében és kedélyében fölötte
megzavarodva. Örjülten kiáltozni, ide-oda futkosni.
V. ö. ÖRJÜL.

ÖRJÜLTSÉG, ÖRJÜLTSÉG, (ör-jÜl-t-ség) fa.
tt. ŐTJtíUség-ét, hann. szr. —e. Tulajdonság, vagy
állapot, midőn valaki őrjült. ÖrjWség előjelei látsza-
nak rajta.1 Őrjiiltségében neki rohan mindennek. V. ö.
ŐRJÜLT.

ŐRKANONOK, (őr-kanonok) ősz. fa. A kápta-
lannak egyik törzstagja, ki különösen az illető síé-
kes, vagy társas egyház, és káptalan kincseire fel-
ügyel. (Custos).

ŐRKANONOKSÁG, (őr-kanonokság) ősz. fa.
Őrkanonoki hivatal.

ŐRKAS, (őr-kas) ősz. fa. L. ÁRBOCZKAS.
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ŐRKATONA, (őr-katona) ősz. fa. Őrszolgála-
tot teljeaító, őrálló katona.

ÖRKÉNY, falu Pest megyében; helyr. Örkény-
be, —ben, —bői.

ÖRKERŰLÉS, T. —KERÜLÉS, (őr-kerülés)
ősz. fa. A biztonságra rendelt, nevezetesen katona-
örök körüljárása bizonyos téren.

ÖRKERÜLÖK, v. —KERÜLŐK, (ör-kerülők)
ŐSE. tb. fn. Valamely őrhelyet örképen körüljáró
csapat, őrjárók. Éjjeli őrkertüők.

ÖRKINCS, (őr-kincs) ősz. fa. Bűbájos, babo-
nás szer. Némelyek által használt szó az idegen ,ta-
lisman' kifejezésére.

ÖRKÍSÉRET, v. KÍSÉRET, (őr-kíséret) ősz.
fn. Utazók, vagy némely szállítmány mellé adatott
kíséret, hogy áss illető személyek vagy holmik biztos-
ságban legyenek. A vadon erdőségben őrkitéret mellett
vtami. Péntttállüó ttekerekhet adott őrkúéret. Más-
kép , a német Bedecknng után: fodontt.

ŐRKÖDÉS, (ör-köd-és) fn. tt. őrködét-t,ti>. —ék,
harm. szr.—e. Folytonos cselekvés, vagy állapot, midőn
valaki, v. valami körül őrködünk. V. ö. ŐRKÖDIK.

ŐRKÖDIK, (őr-köd-ik) gyak. k. m. örköd-tem,
—tél, —ott. Őr gyanánt folytonosan vigyáz, fel-
figyel ; őri szolgálatot gyakorol. Itten szeme Őrködik

fSlitUUnk. Át őrangyalok örködnek a kisdedek köríU. A
várkatonák arra valók, hogy őrködjenek.

ŐRKUNYHÓ, (őr-kunyhó) ősz. fn. Kunyhó,
mely az őr tartózkodási helyéfii szolgál.

ÖRL, 1. ŐRÖL.
ÖR-LADÁNY, falu Szabolcs m.; helyr. —La-

dány-ba, —bán, —bél.
ÖRLÁMPA, (őr-lámpa) ősz. fa. A hajón éjjel

folyton égő mécs, mely szükség esetére mindig ké-
szen tartatík.

ŐRLEMÉNY, (ör-öl-e-mény) fa. tt. Srlemény-t,
tb. —ék. örlött valami, minden, ami őrölve van, ami
őrlés által létesült. Szabó D. szerént annyi is, mint
őrleni való.

ŐRLEMEZ, (őr-lemez) ősz. fa. A zárokon a
kulcs szakálához alkalmazott vas lemez, mely ügy
van alakítva, hogy az illető zárt más kulcscsal föl
ne lehessen nyitni.

ŐRLÉNY, (őr-lény) ősz. fa. L. ŐRANGYAL.
ŐRLÉS, (őr-öl-és, v. őr-l-és) fa. tt. örles-t, tb.

—ék, harm. szr. —e. Széles ért cselekvés, mely ál-
tal valamely szilárd, de porhatag testet apró részecs-
kékre törnek, zúznak. Gabonaőriét, tóőrlés. Könnyű
át őriét, csak vit Ügyen hotsá. (Km.). V. ö. ŐRÖL.

ŐRLÉSI, (őr-öl-és-i) mn. tt. örlési-t, tb. —e*,
őrlést illető, őrlésre vonatkozó. Őrlési rend. Őrlési
díj, járadék.

ŐRLÉSJEGY, (őrlés-jegy) ősz. fa. Czédula,
melyet némely malmokban a molnár az illető 6'rletö-
nek ad, az általvett gabona mennyisége felől, a ne-
taláni csalás, vagy elcserélés kikerülésére.

ŐRLET, (őr-öl-et, v. őr-l-et) mivelt. m. őrlet-
tem, —tél, -—éW, pár. őrlett. Mohiárnak, vagy ma-
lomféle eszközzel dolgozó személynek meghagyja,
megparancsolja, hogy őröljön valamit. Bfadt, rottot,
árpát őrletei. Mákot, kávét, töt őrletni. Télre valót
beőrletni Szitára, paratttra őrletni. V. ö. ŐRÖL.

ŐRLET, (őr-öl-et) fa. tt'örfeí-eí, harm. szr.
—e. Őrlésből eredett Egy őrlet ám. egyszeri őrlés-
ből eredett

ŐRLETŐ, (őr-öl-et-ö, v. őr-1-et-ő) fa. tt. őrle-
tő-t. Személy, ki gabonát visz, vagy küld a malomba
a végett, hogy megörö^ék.

ŐRLŐ, (őr-öl-ő) mn. és fa. Aki, vagy ami őröl.
Őrlő legény. Őrlő kerék. Sokat őrlőnek tok korpája
vagyon, (km.), azaz másképen: sok beszéd nehezen
készül meg hazudság nélkül (Erdélyi János).

ŐRLŐDIK, (őr-öl-ö-d-ik) belsz. m. őrlőd-tem,
—tél, —Sít. Dörzsölés, dörzsölődés által apró ré-
szekre bomlik, mintha malomban őrölnék, porlik,
maliik. Átv. ért. kiőrlődik ám. nyUvánosságra jő. Gr.
Eszterházy Miklósnál ám. szorong, szorongásban,
szorgos gondban van: „Csaknem meghalok az sok
búba, dologban, mivel csak egyetlen egy emberem
nincs, az ki ebben segétene; . . . Aszalai jámbor
szolgával magam őrlődöm ezekben." (Nemzeti könyv-
tár. 196. L).

ŐRLŐFOG, (őrlő-fog) ősz. fa. Így nevezik a
zápfogakat, melyek az eledelt mintegy megőrlik, kfi-
lönböztetésül a metttőfogak-tíl. (Dens moláris).

ŐRLŐS, (ör-öl-ö-ös) fa. tt. Srlős-t, tb. —ö*. L.
ŐRLETŐ.

ÖRLÖTT, (őr-öl-ott, v. őr-l-ött) mn. tt őrWt-et.
Amit malomban, vagy malomféle eszközzel apróra
zúztak, törtek. Őrlett gabona, só, kávé.

ŐRLÖTTEN, (őr-öl-ött-en)ih. Örlött állapotban.
ŐRMADÁR, (őr-madár) ősz. fa. Szokottabban :

haris. Valamint ezen nevét erős, harsány kiáltásától
vette, hasonlóan őrmadárnak is nevezik, mert éjőr gya-
nánt kiváltképen éjjel szeret kiáltozni.

ÖRMENT, (őr-ment) 1. ÖRMENTES.
ŐRMENTES, (őr-mentes) ősz. mn. Ki őrt járni,

őrjárásokra menni nem köteles. Katona tűntek örmen-
tet stokái.

ŐRMENTESEN, (őr-mentesen) ősz. ih. Őnnen-
tes állapotban.

ŐRMENTE8SÉG, (őr-mentesség) ősz. fa. Sza-
badalmi állapot, midőn valaki őrt állani, 6'rjárásra
menni nem köteles.

ÖRMÉNY; ÖRMÉNYORSZÁG; ÖRMÉNYÜL;
1. ÖRMÉNY; ÖRMÉNYORSZÁG; ÖRMÉNYÜL.

ŐRMESTER, (őr-mester) ősz. fa. A hadi testü-
letek tiszti osztályozatában az altisztek között első
rangú személy, ki a káplár előtt van. A mai osztrák
hadseregeknél az őrmester három csillagot visel ka-
bátja hajtókáján. Gyalog őrmester, lovat, huttár őr-
mester. Régiesen, és egészen idegen szólásmóddal
strátsamester. Nevét onnan vette, mert eredeti kSte-
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lessége volt az örségre fölügyeim; most pedig in-
kább a századot illető számadásokkal foglalkodik,
mint a százados kapitány segéde. Alkalmazott ért.
viselik e czimet a vármegyék éa a városi hatóságok
egyenruhás úgynevezett katonái és hajdúi között az
első. rangnak.

ŐRMESTERI, (őr-mesteri) ősz. mn. Őrmestert
illető, arra vonatkozó. Őrmesteri rang, állomás.

ŐRMEZŐ, faluk Zabolcs és Zemplén m.; er-
délyi falu Doboka m.; helyr. Ormető-re, —n, —rSl.

ŐRNAGY, (ör-nagy) ősz. fn. A főtiszti karhoz
tartozó törzstiszt, ki rangra az alezredes után követ-
kezik, s rendesen egy zászlóaljat vezényel. Gyalog
őrnagy, lovat őrnagy. Első őrnagy, másod őrnagy.
Régiesen : főstrátsamester.

ŐRNAGYI, (űr-nagyi) ősz. mn. Őrnagyot illető,
arra vonatkozó. Őrnagyi rang, kötelesség, fizetés.

ŐRNAGYSÁG, (őr-nagys4g) ősz. fn. Őrnagyi
rang, tisztség. Közlegényből őrnagyságra jutni.

ŐRÖL, (őr-öl, v. őr-1) átb. m. őröl-t, v, őrl-Stt,
htn. —ni, v. örl-eni. Szoros ért. malomban, t. i. ma-
lomkövek, vagy hengerek között, továbbá: malom-
féle eszközzel valamely szilárd keménységű, de por-
hatag testet apró részecskékre dörzsöl, lisztté, porrá
alakit. Néha az illető testnek csak héját kopasztja
le, pl. a köleskása, árpakása örölésénél. fíúzát, ro-
zsot, árpát, zabot őrölni. A búzát darára őrölni. Szi-
tára (pitiikre), parasztra orleni. Aki előbb jSn, előbb
őröl. (Km.).

„0 te édes molnárom,
Őröld meg a búzámat."

(Népd.).

Ki mint őrOl úgy süt. -(Kin.). Úgy szólsz, mint a jól
örlött. (Km.). Kávét, sót, mákot őrölni. Szélesb ért.
dörzsölés, rágás által öszvezüz valamit. A rögöt uj-
jak között öszvéőrleni. A kutya fogai a csontot is meg-
őrlik. Átv. ért. sokat beszél, jár a szája, nyelve, mint
a malomkő; honnan : mát malomban orleni, ám. más-
ról beszélni. V. ö. MALOM.

Minthogy az őrlés rendesen a dörzsölő testek
forgása , forgatása által történik; legvalószínűbb,
hogy gyöke őr azon őr alaphangú szók osztályába
tartozik, melyekben alapértelem a forgás, keringés.
V. ö. Ö»R, gyök. Egyébiránt, hogy hangutánzó is,
gyaníttatja a rörödik ige, mely 'ám. őrlődik, horzsoló-
dik. Cs-agataj nyelven : orüt-mek.

ÖRÖLES, (őr-öl-és) fn. L. ŐRLÉS.
ŐRÖLTÉT, (ör-Öl-tet) mivolt. L. ŐRLET, (2).
ÖRŐLTETÖ, (őr-öl-tet-ő) mn. és fa. L. ŐR-

LETŐ.
ÖRÖNDE, (őr-ön-de, v. őr-ön-d-ej fn. tt. örön-

dé-t. L. VÁRÖRSÉG. Nem igen van szokásban, de
nem is szabályos alkatú.

ŐRÖS, (1), (őr-ös) mn. tt. őrSs-t, v. — ét. tb.
—ék. Őrrel ellátott. Őrös hely. „Kassán a németek
által őrös rabságban tartatott." (Babocsai. Fata
Tarczal).

SSÓTÍB IV. KOT.

ŐRÖS, (2), falu Zemplén m.; SAJÓ—, fala
Borsod m.; helyr. Oröe-ön, —re, —rol.

OROZ, (őr-öz) áth. m. öröz-lem, —tél, —ott,
vagy : örz-'óttem, —Sttél, —9U ; htn. —ni, v. őrzeni.
Tájdivatosan ám. őriz. L. ŐRIZ. Öszvetételből ere-
dett származékokban általában is megtartja ez ala-
kot, pl. ellenőr, ettenőrSs.

ŐRPÉNZ, (őr-pénz) ősz. fn. Pénzben adott díj,
bér, melyet bizonyos őröknek fizetnek, pl. kik éjjel
a kalmárok boltjait őrzik.

ÖRPOMPA, (őr-pompa) ősz. fn. Lásd ÖRDÍ-
SZELGÉS.

ÖRREND, (őr-rend) ősz. fn. Rend, melyet bi-
zonyos örsereg, őrcsapat tagjai az illető állomások
betöltésében, s egymásnak felváltásában követnek.

ŐRROVANCS, (őr-rovancs) ősz. fn. A hivata-
los irodákban külön vezetett jegyzék, melybe a bi-
zonyos időhatár alatt elintézendő tárgyak, vagy
ügyek, hogy feledésbe ne menjenek, beíratnak, hogy
midőn a beírás szerénti időhatár eltelt, és a tárgy még
el nem intéztetett, arra^az illető hivatalnokot figyel-
meztetni lehessen. (Scontro).

ŐRROVAT, (őr-rovat) ősz. fh. Valamely hiva-
talos könyvben, pl. az igtató könyvben, egy különös
rovat, melynek épen az a rendeltetése, mint a külön
vezettetni szokott őrrovancsnak.

ÖRSvfn. és helynév; 1. ÖRS.
ŐRSÉG, (ör-ség) fn. tt. őrség-ét, harm. szr. — t.

1) Őri állapot, kötelesség, működés. A* őrség felelőt'
seggel jár. Kjjeli őrség terhei. 2) Őrökből álló, őri-
zetre rendelt csapat, sereg. Nemzetőrség. Különösen
bizonyos várnak, erődnek oltalmára szolgáló hadnép.
Háború idején a várbeli Őrséget szaporítani. 3) Vas-
megye tótsági járásának délkeleti részén fekvő
vidék, melyet sok tekintetben sajátságos beszédü
magyarok laknak, kik hajdan az őrispánsághoz tar-
toztak.

ŐRSEGED, (őr-segéd) ősz. fn. Valamely hiva-
talos, pl. múzeumi őrnek segéde, alőr.

ŐRSEGÉDI, (őr-segédi) ősz. mn. Őrsegedre
vonatkozó, azt illető. Örsegédi állomás.

ŐRSÉGI, (őr-sóg-i) mn. tt örségi-t, tb. —ék.
Örséghez tartozó, azt illető, arra vonatkozó, abból
való. Őriégi szállások, házak. Örségi intézkedések. Ör-
ségi tisztek. Örségi élelmezés. Nemzetörségi szolgálat,
kötelesség. Különösen: Őrség nevű vidékről való, az
ottani lakosokra vonatkozó. Őrségi magyarok. Örségi
tájszólás. V. ö. ŐRSÉG.

ÖRSEREG, (őr-sereg) ősz. fn. Hadi sereg, mely-
nek különös rendeltetése valakit vagy valamit őrizni.
Orsereg a fejedelmi udvarban. Kísérő örsereg. Várbeli
őrsereg. Nemzeti őrsereg.

ŐRSEREGI, (őr-seregi) ősz. mn. Őrseregot
illető, ahhoz tartozó, arra vonatkozó. Örseregi ita-
bálytat. Örseregi tisztek.

ŐRSOR, (őr-sor) ősz. fh. L. ÖRREND.
ÖRSZELLEM, (őr-szellem) ősz. fn. Emberi fel-

fogás szerént felsőbb szellemi lény, mely titkos ere-
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jenéi fogra az emberek sorsa fölött őrködik, midőn
némi beUngalat által a vészelj ellen óvatosokká
teszi őket, a veszélyt elhárítja tolok, stb. Ilyenek a
bibliai értelmű őrangyalok. Átv. ért, emberi lény is,
mely bennünket oltalmaz, vagy valamely nagy ve-
szélyben megvéd, vagy megvédett.

ŐRSZEM, (ör-szém) ősz. fa. Köz bátorság vé-
gett czirkáló őrök, pL katonaörök, kik nappal, vagy
leginkább éjjel bizonyos területet körüljárnak. Más-
kép : őrjárat. (Patrolle, vagy Patrouille). Ha egyes
személyről van szó, ez örjáró. Vadászoknál úgy hív-
ják a zergenyájban azt, mely elül mintegy kémszem-
lére jár. Átv. ért örttemmel kitérni valamit, ám. foly-
tonos figyelemmel lenni valamire.

ÖRSZEMKÉDÉS, (őr-szemkédés) ősz. fn. L.
ŐRJÁRÁS.

ÖRSZÉMKÉDIK, (őr-szémkédik) ősz. k. Mint
a köz bátorságra különösen felügyelő őr, bizonyos
területen czirkál, és szemfdleskedik. V. ö. ŐRSZEM.

ŐRSZÉMLE, (ör-szémle) ősz. fn. Katonai
szemle, midőn az őrködésre kirendelt csapatok ösz-
vesereglenek, s bizonyos hadi tisztelgések, fordula-
tok, és illető útmutatások után őrállomásaikra szét-
oszlanak.

ŐRSZENT, (őr-szent) ősz. fn. A római catho-
lica egyházban szentek közé avatott túlvilág! lény,
amennyiben erre azon egyház tanjai szerént bizonyos
személy vagy hely fölötti őrködés van ruházva.

ŐR-SZENT-MÁRTON, falu Vas m.; helyr.
—Stent:Márton-ba, —bán, —ból.

ŐR-SZENT-PÉTER, mváros Vas m.; helyr.
—Szentpéter-én, —re, —rSl.

ŐRSZER, (őr-szer) ősz. fn. Általán akármiféle
szer, mely bizonyos baj, veszély ellen annak elhárí-
tása végett használtatik; ilyenek a betegség elleni
óvszerek. Különösebben a nyakon, vagy testen hor-
doztatni szokott állítólagos bfivszer, a megigézés,
vagy betegségek ellen (Amulet).

ŐRSZŐ, (ör-szó) ősz. fn. 1) A nyomtatott, vagy
irt lapnak alsó végére különösen feljegyzett szó, mely
a következő lapon, vagy íven kezdődik. (Custos). 2)
Háborús időben az együvé tartozók közt megállapí-
tott, s az ellenség előtt ismeretlen szó, vagy mondat,
bogy amazok, kivált éjjeli találkozáskor egymást
megismerjék. (Losung. Losungswort).

ŐRSZOBA, (őr-szoba) ősz. fn. Az őröknek sza-
bad órákban tartózkodásul, nyugvásul, éa étkezésül
szolgáló szoba.

ŐRTÁLLÓ, (őrt-álló) 1. ŐRÁLLÓ.
ŐRTANYA, (őr-tanya) ősz. fa. Fő őrhely, hol

bizonyos kerületnek örállomásait ellátó csapat együtt
tanyázik, s honnan az őrök kiszabott órákban egy-
mást felváltani kiindulnak.

ŐRTELEN, (ör-telen) mn. tt. örteleirt, tb. —ék.
Kinek, vagy minek őre nincsen, kit, vagy mit nem
őriznek. Ortelen várót, helység. Örtelen foglyok, rabok.
Határozóként ám. őr nélkül, őrtelenül.

, ŐRTELENÜL, (őr-te-len-ül) ih. őr, vagy örök
nélkül, nem őrizve. Őrtelenül hagyott várót. OrtelenUl

' tétáM foglyok.
| ŐRTORONY, (őr-torony) ősz. fa. Torony, mely-
' ben őr, vagy őrök laknak, hogy bizonyos veszély
[ idején figyelmeztessék az illető helynek , vidéknek
• lakosait stb. TSiharang át őrtoronyban.

ŐRTŰZ, (őr-tftz) ősz. fix Tűz, melyet a szabad-
ban tanyázó őrök szoktak gerjeszteni, kivált hide-
gebb éjszakákon. Átv. ért lángként lobogó erősebb
szenvedély.

„Szemének harczi őrtüzén
Mint gyúlnak cserek."

Vörösmarty.

ŐRTÜZI, ŐRTÜZI, (ői-ttizi) ősz. mn. Őrtűzre
vonatkozó, abból eredő, azt illető. Örffiri vüágtíát.
Örtlísí jeladás.

ŐRUTASÍTÁS, (őr-utasitás) ősz. fii. Az örök
szolgálatára vonatkozó, kötelességeiket részletesen
meghatározó felsőbb utasítás, rendelet

ŐRÜL ; ŐRÜLT: ŐRÜLTSÉG stb. L. ŐRJÜL;
ŐRJÜLT; ŐRJÜLTSÉG stb.

ŐRVÁLTÁS, (őr-váltás) ősz. fn. Őrrendhez tar-
tozó cselekvés, midőn az őrállomáson levő személyi
bizonyos idő múlva egy másik követi, s azt ideiglen
nyugonni hagyja. Őrváltáskor a kiszolgált őr az utána
jövőnek el szokta mondani, mire kell különösen vi-
gyáznia.

ÖRVEND, falu Bihar m.; helyr. Örvénd-én,
— , — .

ÖRVÉNY; ÖRVÉNYES; ŐRVÉNYFÜ; ŐR-
VÉNYLIK stb. L. ÖRVÉNY; ÖRVÉNYES; ÖE-
VÉNYFÜ stb.

ŐRVEZETŐ, (őr-vezető) ősz. fa. Személj, ki
ac őri személyzetre felügyel, és szolgálat alkalmával
annak elüljárója.

ŐRVIDÉK, (őr-vidék) ősz. fit. L. HATÁRVI-
DÉK.

ŐRVISTYE, KIS—, NAGY—, falok Njitra
m. ; helyr. Óroittyé-n, — re, — rSl.

ŐRVITÉZ, (őr-vitéz) ősz. fa. Egyes vitéz, ka-
tona az őrhadból vagy őrseregből.

ÖRVONAL, (őr-vonal) ősz. fa. Bizonyos terü-
letnek határán kitűzött, s őröktől lepett irányvonal,
melyen túl lépnie a jövő-menőnek nem szabad. Őr-
vonal az ostrom alatt levő vár körlU. A dögvét* lepte
helységnél drvonalat hútm.

ŐRZEMÉNY, (őr-iz-e-mény) fii. tt Srumény-t,
tb. —ék. Ami őriztetik; különösebben: letét

ŐRZEMÉNYI, (ör-iz-e-mény-i) mn. tt önemé-
nyi-t, tb. — ék. Őrzeményt illető, ahhoz tartozó, arra
vonatkozó.

ŐRZÉS, (őr-öz-és, v. őr-iz-és) fn,. tt örtét-t, tb.
— ék, harm. szr. — e. Cselekvés, melytt oly személy
gyakorol, ki őrül van rendelve,, tjgy őr gyanánt vi-
seli magát A hát Unitét hil ételedre, a vár Snétét
bátor vitézekre Mroi. V. 5. ŐRIZ.
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ŐRZET, 1. ŐRIZET.
ŐRZŐ, (őr-öz-ő, T. őr-iz-ő) inn. és fn. tt. 8rtö-t.

őr gyanánt vigyázó, felügyelő. Juhokat SrtS bojtár.
Libákat SnS leányka. Ortö eb, komondor. HátörzÖ.
TettBnö. Ellenőrző.

„Őrző apródja a bölcseségnek a mérsékleti hallgatás."
Faludi.

ŐRZŐANGYAL, (őrző-angyal) ősz. fn. Lásd
ŐRANGYAL.

„Hány harczokon forgott bán, és hány veszélyen ?
De őrzőangyala megtartá ezekben."

Zrínyi.

ŐRZŐI, (ör-6z-ő-i, v. őr-iz-ő-i) 1. ŐRIZÖL
ŐS, mn. tt. Sft, tb. —ők, (nem: Stek, mert

nincs ötét tárgyeset, hanem csak ott, ennek pedig a
többesben általános szabály szerént csak ,ősök' alak
felel meg); személyragozva is: Öt-Vm, —Sd, —e,
—Unk, —StOk, v. —tök, —tik. 1) Hajdani korból
való, hajdan élt, létezett Öt monda, öt világ. 2) Ré-
gi korra vonatkozó. Ős történetek. 8) Örökség gya-
nánt az eldődöktől maradt, hagyott Ős birtok, otjó-
s*ág, Sí kimet, melyeket őszre is írhatunk. 4) Mint
főnév, a) széles ért az apának és anyának eldődei
visszafelé a törzsatyáig, miért Molnár A. értelmezése
szerént a iiagyatya már St (avas), honnan: ősömnek
öté ám. harmadik nagyatyám (tritavos), azaz:
nagyatyámnak nagyatyja. Ekatát Sitink nenették, ét
tartották meg. Öteink példáját, erényeit követni. Ősök-
ről maradt jósxág, kincs. „Azért ha jó bizonyságok
alatt megbizonyíthatja, hogy az előtt is őseitől ma-
radt nemes öröksége, adasson róla új levelet kegyel-
med." Báthori István levele 1565-ből. b) Szűkebb ér-
telemben a nagyszülék atyja, vagy anyja. Honnan:
Ősanya, (kapa, ösbátya (nagy apám, vagy anyám
fivére) stb.

Az Öt, én ott kétségen kivfil egy eredetűek. Öt
pedig vastaghangon ám. ót, (ezokottabban: avat),
melyhez értelemre csakugyan rokon, mert az Se nem
egyéb, mint ó, régi, pl. apa, eldőd. Közel áll hozzá
az apát jelentő finn út, itta; szintén rokonok hoz-
zá a lithván: isi, tű, régi porosz: M-, orosz: woe-,
öt-, iz-, gal: ai; a régi Halotti beszédben w alakban
fordul elé: it-emvkut (= is-emfikfit, is-finket, ős-fin-
ket). ,Isten' szóban is valószínűen ,6V az első tag.
V. ö. ŐSZ, (1).

ÖSÁLLAPOT, (ős-állapot) ősz. fn. A gondo-
latban azon állapot, melyben az őslények előállottak
és éltek.

ŐSÁLLAT, (ős-állat) ősz. fn. Állat az ős világ-
ból különösen a teremtés utáni korból

ŐSANYA, (ős-anya) ősz. fn. Széles ért. vala-
mely családnak, vagy nemzetiségnek törzsanyja, ki-
től a családnak, illetőleg nemzetségnek minden tag-
jai leszármaztak. Szorosb ért a nagyanyától fölfelé
minden anya. Legszorosabb értelemben a nagyanyá-
nak anyja (proavia); ennek pedig anyja, ha t. i. egy

ízzel fölebb megyünk : ötnagyanya; másképen: Ük;
még tovább : mátodősanya. V. ö. ŐSNAGYANYA.

ŐSANYAG, (ős-anyag) ősz. fn. Ősvilági anyag.
Valamely testnek, dolognak első alkatrésze.

ŐSANYÁI, (ős-anyai) ősz. mn. ős anyát illető,
arra vonatkozó.

ŐSAPA, (ős-apa) 1. ŐSATYA.
ŐSATYA, (ős-atya) ősz. fn. Széles ért. a csa-

ládnak, vagy nemzetségnek minden törzsatyja, kitől
a család* illetőleg nemzetség eredetét számítja. Szo-
rosb ért. a nagyatyától fölfelé minden atya, kiknek
származékfonalán bizonyos család, vagy nemzetség
leszármazott Legszorosabb értelemben a nagyatyá-
nak atyja (proavus); ennek ismét az atyja : öonagy-
atya, v. ötnagyapa v. másképen: déd. V. ö. ŐS-
NAGYAPA.

ŐSATYÁI, (ős-atyai) ősz. mn. ősatyát illető,
arra vonatkozó. Ősatyái javak.

ÖSBÁTYA, (ős-bátya) ősz. fn. Ős szülőimnek
fia, aki egyszersmind nagyapámnak, vagy nagy-
anyámnak -fivére.

ÖSBIRTOK, (ős-birtok) ősz. fn. Birtok, mely
igen régi, melyet ősei után öröklött valaki, ősi birtok.

ŐSBÜN, (ős-bűn) ősz. fn. Bűn vagyis bűnre
való hajlam, melyet valaki mintegy szüleitől, illetőleg
őseitől, vagy épen az első emberpártól öröklött,
ősi bűn.

ŐSELEM, (ős-elem) ősz, fn. 1) Elem az őskor-
ból. 2) Valaminek legeslegelső eleme.

ŐSEMBER, (ős-ember) ősz. fn. Az ősvilágban
élt ember.

ŐSERDŐ, (ős-erdő) ősz. fn. Természeti vad ál-
lapotban tenyésző s emberek és nagyobb állatoktól
áthatlan erdő, melyet emberi kéz soha nem irtott,
nem szabályozott, nem ültetett, melynek elavult fa-
törzsökéi magokban elrohadván részint töveikről,
részint magvaikról ujak sarjadzanak helyettök.

ŐSEREDETL, (ős-eredeti) ősz. mn. Eredetére
nézve a legrégiebbek vagy korra legelsőbbek egyike.

ŐSEREDETILEG, (ős-eredetileg) ősz. ih. ős-
eredeti állapotban.

ŐSERŐ, (ős-erő) ősz. fn. A legelső, vagy leg-
hatalmasb erő. A világ St ereje, melylyel a világ
mindjárt kezdetben birt.

ŐSFAJ, (ős-faj) ősz. fn. 1) Az őskorban létező
faj. 2) Valaminek legelső faja.

ŐSFI, (ős-fi) ősz. fn. Az ősök nevének és va-
gyonának természetes örököse (haeres); különbözik
tőle az örökbe fogadott fi. Régi szó, pl. a Carthausi
Névtelennél. „Kit megtartnak mind ez mai napig-
lan az ő szerzetében való jámbor ősfiak." (Remete
szíz Sz. Pál ősönknek kihozásáról). Molnár Albert-
nél is eléjön.

ŐSFORRÁS, (ős-forrás) ősz. fn. Átv. ért. a leg-
mélyebb alap, melyen más egyebek nyugszanak, pl.
át Itten minden jónak, minden nagynak, minden erő-
nek ötforráta.

82»
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ŐSGŐG, (ös-gőg) ősz. fn. Gőg, mely alapját az
ősök érdemében keresi.

ŐSHELYSÉG, (ős-helység) ősz. fn. 1) Az ős-
időben telepített helység. 2) Ősöktől öröklött hely-
ség, ősi helység.

ŐSI, (1), (ös-i) mn. tt. Sri-t, tb. —ék. Ősökről
maradt, hagyott, öröklött, származott. Őri birtok, hát.
Ott jogok, űri szokások. Túl a Dunán, nevezetesen
Győr vidékén, süt egyebütt is röviden ejtik: Sri,
melyet az irodalom is átvett. Egyébiránt v. ö. ŐS.

ŐSI, (2), faluk Bihar és Veszprém m.; pusz-
ta Bihar megyében ; helyr. Öri-be, —ben, —böl.

ŐSI-PRÉPOST, puszta Bihar megyében; helyr.
—Prépott-ra, —ön, —ról.

ŐSISÉG, (öa-i-ség) fa. tt. nriség-ét, harm. szr.
—e. Általán az ősökről maradt, hagyott, öröklött
birtoknak öszvege. Továbbá ezen birtoklást illető
jogviszonyok. Oriségre vonatkozó rígi magyar törvé-
nyek. Öritég eltSrUte . Tájdivatosan: otittg, mely az
irodalomba is átment.

ŐSISÉGI, ŐSISÉGI, (ős-i-ség-i) mn. tt. ő«*!-
gi-t, tb. —ék. Ősiséget illető, arra vonatkozó. Öriségi
törvények, szokások. Ás ősiségi nyü/parancsot a magyar
torvényhotás is elfogadta.

OS JELLEG, (ős-jelleg) ősz. fn. Jelleg az őskor-
ból, vagy amely az őskorbelihez hasonló.

ŐSJOG, (ős-jog) ősz. fn. Ősi birtokra, örökség-
re vonatkozó jog.

ŐS JOGI, (ős-jogi) ősz. mn. Ősjogra vonatkozó,
ősjogot illető. Ősjogí igények.

ŐSJÓSZÁG, (ős-jószág) ősz. fn. Jószág, mely
az ősidőből származott, melyet valaki az ősöktől örök-
lött ; ősi jószág.

ŐSKÉP, (ős-kép) 8»z. fn. L. ESZMÉNY.
Ö8KÉPLET, (ős-képlet) ősz. fn. L. helyeseb-

ben : ŐSKÉPZÖDMENY.
ÖSKÉPZÖDÉS, (ős-képződés) ősz. fn. Alaku-

lás, melynél fogva az ősanyagok létesültek.
ŐSKÉPZÖDMENY, (ös-képzödmény) ősz. fn.

Dolgok és testekről mondjak, melyek az ősképződés-
nek köszönik lételöket.

ŐSKINCS, (üs-kincs) ősz. fn. Kincs, mely már
régóta létezik; vagy mely őseitől szállott valakire.

ŐSKOR, (ős-kor) ősz. fn. Kor, melyben az ősi
világot gondoljuk.

ŐSKORI, (ős-kori) ősz. mn. Őskorból való. Ős-
korra vonatkozó. Őskori lények, maradványok. Őskori
tapogat ód fások, kutatások.

ŐSKÖLTÉSZET, (ős-költészet) ősz. fn. Őskori,
vagy őskorból való költészet.

ŐSKÜ, falu Veszprém m.; helyr. Öskil-be,
—ben, —böl.

ÖSLAK, (ős-lak) ősz. fn. Lak, mely az ősökről
szállott valakire. A pazarló ödaka idegen kéére kerül.

ÖSLAKÓ, ŐSLAKOS, (ős-lakó, v. —lakos) ősz.
fn. így neveztetnek valamely vidéknek, országnak

azon lakosai, kik ott legelsőben megtelepedtek, vagy
azt, mennyire a történetekből tudhatni, legrégibb
időtől fogva lakják, különböztetésül azon lakosoktól,
kik későbben vándorlottak oda. A vándor népek,
mint a történetekből kitűnik, többször kiszorították,
elűzték az őslakosokat.

ŐSLÉNY, (ős-lény) ősz. fn. Szoros ért eredeti
lény, melytől minden más lények eredtek, milyen
maga az Isten. Szélesb ért minden lény, mennyiben
az utána következő lények tőle származtak; ösvi-
lági lény.

ŐSLÉNYTAN, (ös-lény-tan) ősz. fa. Rendsze-
res tan az ösvilági lényekről.

ŐSNAGYANYA, (ős-nagy-anya) ősz. fa. A
nagyszülének nagyanyja, vagy az összülének anyja
(abavia); másképen : ük; föntebb! ízben: tíkanya, v.
másodösanya (atavia); v. ö. ŐSNAGYAPA.

ÖSNAGYAPA, v. —ATYA, (ös-nagy-apa, T.
—atya) ősz. fa. A nagyszülének nagyapja, vagy az
ősszfilének apja (abavus); másképen: déd; fölebb
menve: dédapa, másodösapa (atavns); még fölebb :
karmadösapa, v. déaosapa (tritavns). A magyar ,öa-
nagy' szót nem kell öszvezavarni a német ,urgroaa,
szóval, mely csak a magyar ,ősapa* szónak felel meg,
s a magyar ,üsnagy' már egy fokkal föntebb áll, s
ezt a német ,urur' fejezi ki. „Dér Ururgroszvater,
die Ururgroszmutter, zusammen: die Urorgroszaltern,
die Áltern dér Urgroszáltern." (Heyse: Handwörter-
buch dér dentschen Sprache).

ÖSNAGYBÁTYA, (ős-nagy-bátya) ősz. fa. Ó's-
nagyszüléim fia, ki egyszersmind ősapámnak, vagy
ősanyámnak nővére.

ŐSNAGYNÉNE, (ős-nagy-néne) ősz. fa. Ös-
nagyszüléim leányszülöttje, aki egyszersmind ősapám-
nak, vagy ősanyámnak nővére.

ŐSNAGYSZÜLE, (ös-nagy-szüle) ősz. fa. Ös-
szülém szüléje, vagyis nagyapámnak, vagy nagy-
anyámnak nagyapja, vagy nagyanyja.

ŐSNÉNE, (ős-néne) ősz. fa. Összüléim leány-
szülöttfe, aki egyszersmind nagyapámnak, vagy nagy-
anyámnak nővére.

ŐSNÖVÉNY, (Ss-növény) ősz. fn. Növény az
ősvilágból.

ŐSNYELV, (ős-nyelv) ősz. fa. 1) Az emberi
nemnek legrégibb, vagy legalább igen régi nyelve,
milyen a biblia tanúsága szerént a bábéi tornyának
építése előtti nyelv volt. 2) Oly eredeti alkotása
nyelv, mely mind szóanyagára, mind szerkezetére,
alakjára nézve önálló, sajáteemtt, melyről eddig be
nincs bizonyítva, hogy egy más nyelvtől származott,
vagy annak romjaiból keletkezett volna. Ilyennek
tartjuk magyar nyelvünket is.

ŐSNYOMAT, (ős-nyomat) ősz. fa. L. ÖSJEL-
LEG. 2) A könyvnyomtatás első korszakából való
nyomat.

ŐSÖD, falu Hont m.; helyr. ÖtSd-ön, — rt,
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ÖSPÁR, (ős-pár) ősz. fh. Az újon teremtett vi-
lágban az első párember.

ÖSPRÓBA, (fa-próba) ősz. 61. Bizonyítás, mely
állal valakiről megmutatják, hogy bizonyos ősöktől
vette származatát, egyszersmind, hogy bizonyos ne-
vet, czimet, jogokat törvényesen használ.

ŐSRÉGI, (ős-régi) ősz. mn. Igen régi; őskori,
őskorból való.

ÖSRENGETEG, (ős-rengeteg) ősz. fa. Az ős-
erdőre értik, midőn igen nagyszerűt akarnak vele
kifejezni.

ÖSSZOKÁS, (ős-szokás) ősz. fa. Igen régi, már
az ősök által követett szokás, ősi szokás.

ÖSSZÜLE, (ős-szüle) ősz. fa. Nagyszüléim va-
lamelyikének apja, vagy anyja.

ŐSTERMELÉS, v. ŐSTERMESZTÉS, (ős-ter-
melés, v. —termesztés) ősz. fn. Nagyon elhatalma-
zott kifejezés az idegen ,Urproductíon' magyarítá-
sára; holott termelés, vagy termesztés már magama-
gában nem jelent mást, mint amit az Urproductio-
val akarnak kifejezni. .Productio' pedig általános
jelentésében soha sem .termelés*; mert a gyártó,
mesterember stb. mint ilyen, semmit sem termel, vagy
termeszt, hanem készít. Szükségünk van igenis álta-
lános kifejezésre, de ezt i.cm az idegen nyelvek ntán
fogjak gyártani, hanem saját nyelvünkből teremteni.
V. ö. JÖVESZT, JÖVESZTÉS.

ÖSÜNOKA, (ős-unoka) ősz. fa. Unokám uno-
kája, kivel én ősi, tulajdonképen ősnagyi viszonyban
állok, kinek ősnagyapja vagyok. Olyan alkatú, mint
a régies ,ősfi.' Az unokám fia: kitunoka.

ÖSVILÁG, (ős-világ) ősz. fa. Széles ért. a te-
remtésnek, vagy a lények első alakulásának időkora.
Szorosb ért. a teremtés utáni első korszak, neveze-
tesen a vízözönig. Még szorosb ért. a népeknek leg-
régibb mesés korszaka.

ŐSVILÁGI, (ős-világi) ősz. mn. Ősvilágból
való, ősvilágra vonatkozó. Ósvüági alakváltozások.
Ötvildgi kutatatok. Ötvilágí lények.

ŐSZ, (1), mn. tt. b'tt-t, tb. — «*, Szoros ért.
az emberi testen növő hajról, szőrről mondják, midőn
eredeti sötétes színét elvesztvén fehérré leszen. Ősz
haj, ott fürtök, ott bajiut, ott nakál, ősz üstök. Innen:
ösx fej, melyet ősz hajak lepnek; üst ember, kinek
haja megőszült; ötébe vegyülni, máskép: öttbe cta-
varodni, minthogy az őszülő hajszálak meg szoktak
tekeredni, vagyis elvesztik ifjúi hajlékonywágukat s
rendszerént összevissza állanak. Östszel vegyes.

Az ősz haj rendesen az agg kornak, vagy a
köz vélemény szerént az aggodalomnak, az idő előtti
elrénülésnek eredménye és jele; honnan valószínű,
hogy alapértelménél fogva rokon az ős, mint régi-
ségre vonatkozó szóhoz, mely csangós kiejtéssel »
helyett s* hangot vett fel, mint: dobott, kopasz, c*tt-
pasz, horpatt, cseplete, és némely mások, melyek a
köz magyar nyelvben is divatoznak; de rokonnak
tekintethetik ott főnévvel is; v. ö. ŐSZ, (2). A tőrök-
ben esxtí ám. öreg, régi.

ŐSZ, (2), fa. tt öst-t, tb. —ük. Az évnek azon
szaka, mely a nyár és tél között esik, tehát szorosan
véve az éghajlat különféle szélessége szerént majd

l hosszabb, majd rövidebb ideig tartó, pl. oly éghajlat
alatt, hol a tél már novemberben beüt, az ősa rövi-
debb. Különösen az éjszaki félgömb mérséklettebb
Öve alatt az évnek azon szaka, mely a septemberi
éjnapegyenlettől december huszonegyedike körfiiig
tart, midőn a tél kezdődik. Ősikor. Öttttel. Ötére
kehe. Öts eleje. Ott dereka. Ott farka, v. utolja, v.
hanyatlása. Innen újabb elnevezés szerént a septem-
ber SstelS, az october öszhó, a november ötiiUő; lásd
ezeket. E kérdésre: mikor f rendesen Sttttel fele-
lünk ; de van üstkor is.

„Őszszel szokott a daru elmenni."
(Népd.).

Üstkor ttUretelnek, szántanak, vetnek. Az őszi meleg
napokat vénasszonyok nyard-nak nevezik. Eredetére
nézve rokonnak látszik az alhangu ott, mint termé-
szeti hangot utánzó szóval; vagy pedig, mivel az ősz
az emberi élethez hasonlítva az évnek érett, hanyatló
szakát jelenti: innen az is valószínű, hogy nevét el-
avult tulajdonságától vette, s ám. b'», vastaghangon
ós, v. avas. Törökül: gtix.

ŐSZ, (3); KIS—, NAGY—, faluk Torontál
m.; helyr. Ost-re, — ön, —riil.

ÖSZELLIK, (ősz-ell-ik) személytelen m. öszfM-
étt, htn. —ént. Az idő őszre bajlik, midőn t i. a nap
az éjnapegyenlet után távolabb húzódik tőlünk.

ŐSZELŐ, (ősz-élő) ősz. fa. Némelyek által hasz-
nált szó .september' magyarítására, mint a melyben
(21-dike körül) az ősz kezdődik. Mások szerént: ki-
lenczedhó. Régiesen : Szent-Mihály hé, v. hava.

ÖSZES, (ősz-es) mn. tt. Sttes-t, v. —ét, tb.
—ék. Emberi hajról, és szőrről 'mondják, különösen,
midőn őszülni kezd, midőn egyes szálai fehérednek,
s mint mondani szokás, őszbe vegyült

ÖSZHAJÚ, v. —HAJÚ, (ősz-hajú) ősz. mn.
Kinek haja eredeti színét elvesztvén, megfehéredett.
Öszhajú vén ember. Vannak öszhajú, kfaépkorbeU, vagy
fiatal férfiak ü.

ÖSZHÓ, (ősz-hó) ősz. fn. Némelyek által hasz-
nált szó az idegen , october' magyarítására, mely t i.
az ősz derekára esik ; tehát tulajdonképen: őszde-
rékhó. Mások szerént: titedhá, régiesem Ifí^tenl-
hó v. hava.

ŐSZI, (ősz-i) mn. tt östi-t, tb. —ék. Őszre,
mint évszakra vonatkozó, azt illető, azon korból való,
azon korban élő. Öni idő, Siti napok. Ösri munka,
títti szántás. Szomorú mini a* fari légy (km.), mint a
mely már vesztéhez közéig. Majd elvitti át ötzi szél.
(Km.). Különösen : növényeket és gyümölcsöket ille-
tőleg, ami öszszel diszlik, virágzik, vagy érik meg.
Óm rózsa, Siti kükörct, őszi baraczk, östi széna, Stri
dinnye. Gabonára vonatkozva, amit öszszel szoktak
elvetni, különböztetésül a tavaszitól. Östi vetet, östi
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buta, rost, repete. Ötéi virág. Tartót mint ás Stti virág
(gúnyos km.), mint a melyre már a fagy vár. Főnévül
iá vétetik. Af Stti igen buja, de a tavatti tilány. Van
itt mind Stti, mind tavatti. (Km.)' Át őszi nagyon
stépen mutatkotik, de a tavatti hitvány. Öttit pofba,
tavasat tárba kell vetni. (Km.), ötti alá ttántani.
Gnnyos kifejezéssel: Stti étibe, igen fehér baja gye-
reket jelent

ÖSZIES, (ősz-i-es) mn. tt Sttiet-t, v. —ét, tb.
—ék. Őszihez hasonló, olyan mint az őszi, őszi ter-
mészetével bíró. Ez idén nyárban it Katiét idők járnak.

ÖSZIESEN, (ösz-i-es-en) öszies módon, ötsie-
ten VUStködni.

ÖSZIKE, (ősz-í-ke) fn. tt. SteOcé-t. L. KIKE-
RICS alatt A székelyeknél Háromszékben: gwtsaj-
üfóyií, gtutajvirág; Marosszékben: kakatmandikó.
„Elé lehet venni a guzsajat, mert kijött a gnzsajüllő-
fü." (Kriza J.).

ŐSZINTE, (ő-szinte) ősz. mn. tt. Sninté-t.
Mondjuk emberről, ki magát nem tetteti, ki azon
szin alatt mutatkozik, mely valódi igazi természete,
tulajdonsága, egyenes, nyílt szivtt. Innen az emberi
tettekre alkalmazva: Sttinte barátság, bettéd, nyilat-
kotat, akarat, indulat. Ezen szónak egyik alkatrésze
a hasonlatra vonatkozó tűnte, mely egyszersmind
bizonyos tárgygyal való megegyezést, azonságot je-
lent, és mely, valamint önmagában ma is csak hatá-
rozó : úgy régebben az egész öszvetétel is csak hatá-
rozó volt; másik része a harmadik személynévmás
S, miszerént Steintt ám. maga ttinte, vagyis maga
ttine tterént, ttinrííl ttinre; s melléknévileg: ttinrSl
ttinre 8, olyan, mint S maga valótággal, t i. saját
eredeti színében, nem valamely fölvett, hazudott alak-
ban mutatkozó. Régibb szó; s eléfordul már a ma-
gyar Verbőcziben is: b'ttintén (1660. 76. L), továbbá
Molnár Albertnél: öttintén, Sttinte való, Vttintetég,
Szabó Dávidnál pedig ,öszinte' épen úgy határozói-
lag áll, mint .őszintén.'

ŐSZINTÉN, (ő-szintén) ősz. ih. Tettetés, kép-
mutatás nélkül, nyílt, egyenes szívvel. Ötsintén meg-
vallani valamit, öttintén mondott ttavak, adott ta-
náét. V. ö. ŐSZINTÉN.

ŐSZINTESÉG, (ő-szinteség) ősz. fn. Nyílt,
egyenes szivüség j nem tettetett, nem képmutató ke-
4élyi és cselekvési tulajdonság. V. ö. ŐSZINTE.

ŐSZÍT, 0SZIT, (őse-ít) áth. m. SttÜ-étt, pár.
—t, htn. —ni, v. —«m. A hajat, vagy szőrt fehérré
teszi. Némely betegtégek, gondok idS előtt megötttíik a
hajat. Minthogy az ősz haj rendesen az agg kornak
jele, innen ám. aggá, vénné teiz.

ŐSZÍTÉS, ÖSZITÉS, (ősz-ft-és) fa. tt btttíét-t,
tb. —ék, ham. szr. —e. Cselekvés, midőn valami
fehérré változtattatik.

ÖSZKOK, (ősz-kor) ősz. ih. Őszi időszakban,
midőn ősz van; öszszel.

ŐSZÖD, falu Somogy megyében; helyr. OttSd-
őn, —re, — rSl,

ÖSZÖDFALVA, puszta Ugocsa m.; helyr.
ÖttOdfalvá-n, —rá, —ról.

OSZOL, (ősz-öl) önh. m. SuSl-t. Ax őszi idősza-
kot bizonyos helyen, vagy állapotban tölti. Olyan,
mint: nyarai, telel.

ÖSZPETE, puszta Somogy m.; helyr. Öttpeté-
re, —n, —rői.

ÖSZSÉG, (ősz-ség) fa. tt Sntég-ét, harm. szr.
—e. A. hajnak, vagy szőrnek ősz, megfehéredett ál-
lapota, vagy tulajdonsága. A hajak Stttégét holmi ke-
noctSkkel eltakarni.

ŐSZSZAKALÚ, v. — SZAKALÜ, (ősz-s«akáld)
ősz. mn. Kinek szakáiszőrei megfebéredtek. öttttakáU
aggattyán.

ŐSZSZEL, (ősz-szél) ih. Őszi időszakban, midőn
ősz van. A vándormadarak öttttel eltávotnak, tavait-
ttal vittttatémek. Oly ttomorá, mint ütmei a légy.
(Km.).

„Öszszel szokott a daru elmenni,
Vissza szokott az tavaszszal jönni.*

Népdal.
Képzésileg rokona: tavattttal; ellenben a másik két
évszak: télen, nyáron.

ÖSZTAVASZKUKOJCZA, (ősz-tavasz-knkoj-
cza) ősz. fa. Növényfaj a kukojczák neméből, mely
a cserjék közé tartozik; faján levelei mindig zöldek,
kopaszak, tompán fűrészesek ; virágfürtjei az ágfae-
gyeken. (Arbutus unedo. L).

ŐSZUTÓ, (ősz-utó) ősz. fa. Némelyek által
használt szó az idegen ,november* magyarítására. Má-
sok szerént: Htenegyedhó, v. végelöhó. Régiesen :
Stent-Ándráthó, v. hava.

ŐSZÜL, ŐSZÜL, (ősz-fii) önh. m. SttU-t. Ösz-
szé lesz, őszszé változik. MegöttU, donül. Mondják
az évszakról is: át idén korán SttOL

ÖSZÜLÉS, ÖSZÜLÉS, (ősz-01-és) fa. tt. «*tfi-
lét-t, tb. —ék, harm. szr. —e. 1) Öszszé levés. Őszbe
vegyülés. Megöttülét át öregtégben, a bánat matt. 2)
Az ősznek beállása, őszre kelés, őszre fordulás.

ÖT, (1), tájdivatos kiejtése a teUes üvölt igé>
nek; különösebben öt-kiált, ikerített szóban, mely
a Tájszótár szerént ám. fivölt-kiált azaz: nagyon ki-
áltoz.

ÖT, (2); ÖTÖ; ÖTŐZK, stb. tájdivatosak; 1.
ÖLT; ÖLTŐ; ÖLTÖZIK, stb.

ÖTÖMÖS, paszta Csongrád megyében; helyr.
CÍ«Jmö»-»n, —re, —r67.

ŐZ, fa. tt. St-et, v, — í, tb. —ék, v. —5*. ki-
csinyezője: tinlce, v. öiectke. A hasadt körmfi állatok
rendé alá tartozó állatfaj, mely a szarvasnál kisebb,
és szürke verhenyes színű, egyébként alakjára, ele-
delére, és lakására nézve majd szintén hasonló ahhoz.
Makkal, füvei él, kettőt borjazík évenkint, s mintegy
húsz esztendeig él. A bakőznek szarvai vannak, me-
lyeket öszszel el szokott vetni. Stelid, félénk öt. Ne-
vét hihetőleg szürkés szőrétől vette, s mennyiben
a szürke az őszhöz rokon, innen az &, és fin szók
rokonoknak tekinthetők.
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ÖZBAK, (őz-bak) ősz. &. Az özfaju emlős il-
latnak hímé. V. ö. ŐZ.

ÖZBORJÚ, (őz-borjú) ősz. fn. Az őz nevű állat-
nak fiatal ivadéka. Borjúnak nevezik azon viszony-
nál fogva, mely szerént a nőstény őz neve tehén.

ÖZBÖR, (őz-bőr) ősz. fn. Az őz nevű állatnak
nyers, vagy kikészített bőre. Kikéssitett ötbörböl va-
ló lepedő, keziyü.

ÖZC80NT, (őz-csont) ősz. fn. Az őz nevű állat-
nak csontja. Átv. ért kinövés a lónak hátulsó láb-
szarán.

ÖZCZIMER, (öz-czimer) ősz. fn. Az őznek
czombja, mint sflltnek való koncz.

OZCZOMB, (őz-czomb) ősz. fn. 1. ÖZCZIMER.
ÖZE, puszta Szabolcs megyében; helyr. Öté-n,

—re, —röZ.
ÖZFI, (őz-fi) ősz. fn. 1. ÖZBOEJÚ.
ÖZQERINCZ, (öz-gerincz) ősz. fii. Az őznek

hátgerincze, mint a maga nemében legizletesebb
koncz.

ŐZGIDA, ÖZGÖDÖLYE, (őz-gida, v. —gödö-
lye) ősz. fn. 1. ÖZBORJÚ.

ÖZHÁT, (ó'z-hát) ősz. fn. 1) Az őz nevű állat-
nak háta. 2) Az innen levágott hús, vagy húsétek.

ÖZHÚS, (öz-hús) ősz. fn. Általán, az őz nevű
állatnak húsa, mint eledéi. Özhús pdttétommal.

ŐZLÁB, (őz-láb) ősz. fn. 1) Az őz nevű állat-
nak lába. 2) Átv. ért az őzlábhoz hasonló valami,
pl. asztalláb, székláb.

ÖZOLLÓ, (őz-olló) ősz. fn. 1. ÖZBORJÚ, és
v. ö. OLLÓ, (2).

ÖZPECSENYE, (őz-pecsenye) ősz. fn. 1. ÖZ-
SÜLT.

ÖZSÜLT, (őz-sült) ősz. fn. Az őznek húsa sülve.
ÖZSZÍN, (őz-szín) ősz. fh. és mn. Szürke ver:

henyes szín, milyen az őz szőrének színe; továbbá,
olyan színű, mint az őznek szőre.

ÖZSZÍNÜ, v. —SZÍNŰ, (őz-szintt) ősz. mn. L.
ÖZSZÍN.

ÖZSZÖR, (őz-ször) ősz. fa. Az őznek szürke
vörhenyes színű szőre.

ÖZTEHÉN, (őz-tehén) ősz. fh. Nősténye az őz
nevű állatfajnak.

ÖZVADÁSZ, (őz-vadász) ősz. fii. Vadász, ki
leginkább őzök lövése s ölesével foglalkodik.

ŐZVADÁSZAT, (őz-vadászat) ősz. fh. Vadá-
szat, mely különösen az őzekre van intézve.

AJ Ö ben vu 311 eiilk.

A IV-ik kötetbeli czikkek öszvege:

Az M betűben van 7502 czikk
N
Ny
0
Ó
Ö
Ö

1969
1442
1490

1515 „
311 „

ötzvesen . 14,513 czikk.
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Nyomdai nagyobb hibák a IV. kötetben.

Lap

9
18
48
51
62
85

100
153
188
435
482
534
541
554
615
641
648

ó
658

724
733
791
973

1008

1021
1041
1093
1149
1171

C z i k k

MACZEDÓNIA
MAG
MAGYAR

»
n

MALASZT
MAR
MEDVE
MEGCSAL
MELLÉK
MER
MEZÍTLÁB
MIATT
MINAP
MOROTVA
MÚLAT
MÚLT IDŐK

J)

MUST

NAP
NAPOTSZAKA
NÉMA
NYUGAT
OJT

OLAJ
OLT
ORSÓ
ÓVATÉK
ÖLTÉNY

Sor

4
13

3
6, 7

alulról 21
n 5,6

2
„ 12, 13

14
végül
alulról 9

12
végén
végül

J)

22
14
18

alulról 3

8
1
2
9
1

18
alulról 8

2
végül

a

H i b a

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

irányok
egyébaránt
hasonlása

—
—

elmuluják
vélek vala
álla vala
nyett, nyusl, rost

mozdítja elé
éjtszaka.
presely
nyűgöt
1. OLYT ; OLYTÁS

i^ior
vagy
ürül, örvend

—
—

I g a z i t a n d ó

Maczedoniá-ra
manet Tatr. cod.).
elfogad
belefészkelik
Ovyy^ot
Uemfiköt
maró
medvjed stb.
Vagy
4) L. MEJEK
arányok
egyébiránt
haaonulása
L. NEMINAP
Kalmük nyelven : nór ám. tó
elmulatják
vélik vala
áll vala
némelyek szercnt : nyett, nytist,

továbbá : rost
mozdítja elő
(El)lentóte : éjttzaka
persely
nyugtot
vagy: OLYT; OLYTÁS; 1.

OLT, (2) ; OLTÁS
íJUccov
vagyis lényeges
örö*, örvény
L. ÓVADÉK.
L. ÖLTÖNY.










